
Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό 
οι εργασίες ανέγερσης του νέου 
πολυώροφου κτιρίου της Κοινό-

τητάς μας, στο οποίο θα στεγασθεί το 
Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. 
Το χώρο του νέου κτιρίου επισκέφθη-
καν πρόσφατα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου (φωτό), κ.κ. Απόστολος 
Ηλιόπουλος, Φίλιππας Βασιλειάδης και 
Κώστας Μάρκος, οι οποίοι εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους για την πορεία 
των εργασιών. Όπως μπορεί να διαπι-
στώσει κανείς περνώντας από τη γωνία 
των οδών Λόνστεϊλ και Ράσελ, το κτίριο 
έχει αρχίσει να... «ανεβαίνει». Ο υπεύ-
θυνος της Επιτροπής του Διοικητικού 
Συμβουλίου που είναι αρμόδια για την 
επίβλεψη της κατασκευής του κτιρίου 
και ταμίας της Κοινότητας, κ. Νίκος 
Πάρθημος, δήλωσε απόλυτα ικανοποι-
ημένος από  την πορεία των εργασιών 
και αισιόδοξος ότι το νέο κτίριο θα έχει 
ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματι-
σθεί και ότι θα παραδοθεί στην Κοινότη-
τα στα μέσα της επόμενης χρονιάς.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΝΕΑ

ςυνΕντΕυξΗ 

Μια ζωή στην
Κοινότητα και 
τον Ευαγγελισμό

"" ΣΕΛ. 8-9

`	ΧΑΡ.	ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ςυνΕντΕυξΗ 

Ενας περήφανος 
παλαίμαχος 
Κοινοτικός

"" ΣΕΛ. 6-7 & 12

	̀ΑΛΦΡΕΔΟΣ	ΚΟΥΡΗΣ διΑλΕξΗ

Η διδασκαλία 
των Ελληνικών 
στην Αυστραλία

"" ΣΕΛ. 5 & 15

`	Α.	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ	

``ο`βασιλιασ`του`φου-
τμπολ`στο`alphington`
grammar...
Εντυπωσίασε ο βασιλιάς 
του φουτμπόλ κ. Ανδρέας 
Δημητρίου στην εκδήλω-
ση για τη γιορτή του πα-
τέρα που διοργάνωσε το 
σχολείο μας Alphington 
Grammar

 ΣΕΛ. 4 & 13

‘Ανεβαίνει’ το νέο 
15ώροφο κτίριο 
της Κοινότητας

FlashNews``ερανοσ`για`την`
ελλαδα...
Τα σχολεία μας διοργά-
νωσαν εκδηλώσεις για 
ενίσχυση του εράνου για 
την Ελλάδα.        

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

``δικαστησ`κυρου:`να`
μαθαινουν`τα`παιδια`
μασ`ελληνικα...
Έκκληση προς τους 
ομογενείς να μαθαίνουν 
τα παιδιά τους Ελληνικά 
έκανε ο δικαστής του 
Ανώτατου Δικαστηρίου 
Αιμίλιος Κύρου

 ΣΕΛ 3 

συν
αυλ

ία

Η κυβέρνηση Άμποτ 
θα χρηματοδοτήσει 
το Πολιτιστικό Κέντρο

Ενημερωτική συνάντηση για την Κοινότητα και 
τις δραστηριότητές της και ιδιαίτερα για τη δη-
μιουργία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου  

είχαν ο πρόεδρος και το ταμίας της Κοινότητας κ.κ. 
Β. Παπαστεργιάδης και Νίκος Πάρθημος με τον νυν 
υφυπουργό Οικονομικών κ. Αθανάσιο Συνοδινό (φωτό 
δεξιά), ο οποίος υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα χρη-
ματοδοτήσει τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου                                                                     
με $455.000 μέσα στην επόμενη τριετία.                ΣΕΛ. 3 & 13

``συναντηση`με`τον`
πρωην`υπουργο`τονυ`
μπερκ`...
Ενημερωτική συνάντηση 
με τον υπουργό Μετανά-
στευσης κ. Τόνυ Μπερκ 
είχαν μέλη του Δ.Σ. της 
Κοινότητας

"" ΣΕΛ 4

``a`conversation`with`
justice`kyrou...
Over 250 people filled 
The Wheeler Centre 
where Supreme Court 
Judge Emiliow Kyroy 
was profiled...  

"" P 14 

Αρχίζει το 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου Μελβούρνης

Η  «αυλαία» του 20ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινημα-
τογράφου-Delphi Bank ανοίγει στις αίθουσες του 
κινηματογράφου Palace, στη Μελβούρνη, την Πέ-

μπτη 7 Νοεμβρίου, με την ταινία «What If...» (φωτό) Και 
φέτος, μετά από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε πέρυσι 

το Φεστιβάλ, θα παρουσιασθούν ορισμένες από τις καλύ-
τερες ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. 
Επίσης με αφορμή την 20η επέτειο θα προβληθούν και 
μερικές από τις δημοφιλέστερες ταινίες που παρουσιάσθη-
καν τα τελευταία 20 χρόνια στο Φεστιβάλ.     ΣΕΛ. 10-11 & 16-19

``our`history...
The story of our holy 
church of Saint George 
at Thornbury which was 
relocated from Carlton 
in 1966.

"" P 14 

``studying`greek`in`
antipodes...
A very interesting 
lecture by Ms Anna 
Chatzinikolaou as part 
of the Greek History and 
Culture Seminars.  

"" P 5 &15
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Με το ποσό των $455.000  
πρόκειται να χρημα-
τοδοτήσει μέσα στα 
επόμενα τρία χρόνια 

η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το υπό 
ανέγερση Ελληνικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο, σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Οικονομικών της Αυστραλίας κ. 
Αθανάσιο Συνοδινό. 

Την υπόσχεση αυτή έδωσε ο κ. Συ-

νοδινός στη συνάντηση που είχε με 
τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βασί-
λη Παπαστεργιάδη και τον Ταμία κ. 
Νίκο Πάρθημο.

Ο κ. Συνοδινός μετά από συνάντη-

ση δήλωσε στο «Νέο Κόσμο» ότι «το 
Πολιτιστικό Κέντρο, ένα κτίριο 15 
ορόφων στο κέντρο της Μελβούρνης 
που χτίζεται τώρα, θα είναι το στολίδι 
του Ελληνισμού της Αυστραλίας και 
πρέπει να αποτελέσει και παράδειγ-
μα για τις κοινότητες του Ελληνι-
σμού όλης της χώρας».

Ο κ. Συνοδινός, δήλωσε εντυπωσι-
ασμένος τόσο από το υπό δημιουργία 
Πολιτιστικό Κέντρο όσο και από την 
δράση της Κοινότητας στον πολιτι-
στικό τομέα. 

Επειδή η συνάντηση είχε γίνει 
πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές, ο κ. 

Συνοδινός δήλωσε ότι «αν εκλεγού-
με θα χρηματοδοτήσουμε με το ποσό 
των $455.000 επί τρία χρόνια την 
πρόσληψη ενός επιμελητή εκθέσεων 
του Πολιτιστικού Κέντρου και ενός 

ατόμου που θα ταξινομήσει τα αρχεία 
του Ελληνισμού της Αυστραλίας. Πι-
στεύουμε ότι το Κέντρο αυτό θα είναι 
παγκοσμίου επιπέδου».

Για το έργο της Κοινότητας ενη-
μέρωσε τον κ. Συνοδινό ο πρόεδρος 
της Κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι 
αναπτύσσει μεγάλη δράση σε όλους 
τους τομείς.

Ο κ. Παπαστεργιάδης αναφέρθηκε 
κυρίως στον πολιτιστικό τομέα και 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η 
Κοινότητα, όπως το Φεστιβάλ Αντί-
ποδες, το Φεστιβάλ της Λόνστεϊλ, το 
Φεστιβάλ Συγγραφέων, το Φεστιβάλ 
Ελληνικής Κουζίνας, το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου και τα 
Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού.

Επίσης, ενημέρωσε τον κ. Συνο-
δινό και για τις δραστηριότητες του 
οργανισμού μας στο χώρο της Παι-
δείας με τα Απογευματινά/Σαββατια-
νά ελληνικά σχολεία και το ημερήσιο 
Κολλέγιο Alphington Grammar.

Ο κ. Συνοδινός τόνισε ότι η Κοινό-
τητα είναι ένας αντιπροσωπευτικός 

οργανισμός του Ελληνισμού και ότι 
θα είναι χαρά μιας κυβέρνησης του 
Συνασπισμού να συνεργάζεται μαζί 
της. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας ενημέ-
ρωσε τον κ. Συνοδινό ότι το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο θα συνεργάζεται 

με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς 
της Βικτώριας, όπως την Πολιτειακή 
Βιβλιοθήκη, την Εθνική Πινακοθήκη 
και την Πολιτειακή Πινακοθήκη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. 
Συνοδινό και την κυβέρνηση για την 
υποστήριξή τους.

Περισσότερα από 250 άτομα 
κατέκλυσαν την αίθουσα του 
«The Wheeler Centre», το 

βράδυ του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου, 
για να παρακολουθήσουν μια εκδήλω-
ση με τον δικαστή Αιμίλιο Κύρου, στα 
πλαίσια της σειράς παρουσίασης προ-
σωπικοτήτων από το Δίκτυο Πνευμα-
τικής Τροφής  Ελληνίδων Αυστραλίας 
«Food for Thought» και του προγράμ-
ματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Φεστιβάλ Αντίποδες. Τα αποτελέσματα 
αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας 
ήταν εμφανή από την ποικιλόμορφη 
και υψηλή συμμετοχή κόσμου. 

Η ιδέα για την εκδήλωση με το δι-
καστή Κύρου, τον μοναδικό, ελληνι-
κής καταγωγής, δικαστή του Ανωτά-
του Δικαστηρίου Βικτώριας, έγινε με 
αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβι-
ογραφίας του «Call Me Emilios», όπου 
διερευνά την ιστορία της οικογένειάς 
του και τις δυσκολίες που αντιμετώ-
πισε μια ολόκληρη γενιά  Ελλήνων 
μεταναστών,

Tην Κοινότητα εκπροσώπησε στην 
εκδήλωση η νεοδιόριστη συμπρόε-
δρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του «Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτι-
στικού Κέντρου» δικηγόρος κ. Ολύβια 
Νίκου, η οποία είναι θερμή υποστηρί-

κτρια των δραστηριοτήτων του Φεστι-
βάλ Αντίποδες και των πρωτοβουλιών 
για την ενθάρρυνση των νέων γενεών 
να ασπαστούν την ελληνική κληρονο-
μιά τους. Αναφερόμενη στον πρόσφα-
το διορισμό του κ. Γιώργου Μενίδη 
στη θέση του διευθυντή του Σύγχρο-
νου Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, 
καθώς και στη συμμετοχή επαγγελμα-
τιών από το χώρο της τέχνης, πανε-
πιστημιακών και επιχειρηματιών στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή, η κ. Νίκου 
τόνισε με ενθουσιασμό ότι «στόχος του 
πολιτιστικού κέντρου είναι να δημι-

ουργήσει και προωθήσει καινοτόμες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα αντα-
ποκρίνονται αφενός στα εξελισσόμενα 
ενδιαφέροντα της 2ης και 3ης γενιάς 
Ελληνο-Αυστραλών, και αφετέρου θα 
αναμιγνύουν την ευρύτερη κοινωνία 
ασχέτως εθνικής προελεύσεως».

Η ιδρύτρια του Δικτύου «Food for 
Thought» κ. Βαρβάρα Ιωάννου ανα-
φέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης 
στα πλαίσια της σειράς παρουσίασης 
προσωπικοτήτων που εγκαινιάσθηκε 
το 2011.  Ο δικαστής Κύρου ήταν ένα 
ιδανικό παράδειγμα, ένας  Έλληνας 

μετανάστης  με αξιοσημείωτη επιτυχία 
στην καριέρα του, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε «μεγαλώνοντας ως 
Έλληνας» στη δεκαετία του 1970. 

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο 
καθηγητής του πανεπιστημίου Μελ-
βούρνης και συμπρόεδρος της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής του Σύγχρο-
νου Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 
Νίκος Παπαστεργιάδης. Ο καθ. Παπα-
στεργιάδης αναφέρθηκε στο θέμα της 
διατήρησης της ταυτότητας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία 
αναδεικνύονται μέσα από το βιβλίο 

“Call Me Emilios”.
Συζήτηση με τον δικαστή Κύρου 

έκανε η κ. Εύα Δαφαράνου, ποιήτρια 
και σύζυγος του Πρεσβευτή της Ελλά-
δας στην Αυστραλία κ. Χάρη Δαφαρά-
νου. Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων 
και απαντήσεων για τα παιδικά χρό-
νια και την επαγγελματική του πορεία 
ώσπου να γίνει δικαστής του Ανώτα-
του Δικαστηρίου, εξετάσθηκαν και τα 
θέματα του ρατσισμού και των διακρί-
σεων, αλλά και εκείνα της ανθεκτικό-
τητας και της επιμονής για επιτυχία. Ο 
δικαστής Κύρου μεταξύ άλλων υπο-
γράμμισε και «η σημασία που έχει οι 
Ελληνοαυστραλοί να μην αντιμετωπί-
ζουν μεμονωμένα τον Ελληνισμό τους. 
«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για 
να δημιουργήσουμε δεσμούς με φο-
ρείς στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη 
του κόσμου», είπε και κάλεσε τους 
γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους 
να μαθαίνουν Ελληνικά. 

Η συγγραφέας και εκδότρια Ελένη 
Nίκα, αναφέρθηκε στη σημασία των 
απομνημονευμάτων και στον τρόπο 
που αποκαλύπτουν ιστορίες και συμ-
βάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστι-
κής μνήμης. 

Τέλος, ο  Έλληνας Πρέσβης κ. Χάρης 
Δαφαράνος στην ομιλία του, μετά τη 
συζήτηση, υπογράμμισε τη σημασία 
τέτοιων εκδηλώσεων και την ικανο-
ποίησή του για την εποικοδομητική 
συμβολή και συνεργασία των δύο 
Oργανισμών.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινό-
τητα Μελβούρνης και  Βι-
κτώριας και η οργάνωση 

των «Πρεσβευτών της Ελλάδας» (Ο 
κάθε Έλληνας είναι πρεσβευτής της 
Ελλάδας Α.Ε.) επιθυμούν να ευχαρι-
στήσουν όλα τα σχολεία, τους ιδιώ-
τες και ιδιαίτερα τους μαθητές και 
τα νέα παιδιά, που συνέβαλαν στην 
επιτυχημένη εκστρατεία που εγκαι-
νιάσθηκε τον Μάιο 2013, με στόχο 

την ενίσχυση του έργου του Μητρο-
πολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελ-
ληνικού (ΜΚΙΕ), στην Αθήνα. 

Λόγω της γενναιοδωρίας πολλών 
ατόμων δόθηκε η δυνατότητα να 
συγκεντρωθεί το ποσό των $10.000, 
το οποίο έχει ήδη διατεθεί για την 
αγορά ιατρικού και φαρμακευτικού 
υλικού για ασθενείς που δεν έχουν 
πρόσβαση στο ελληνικό σύστημα 
υγείας. 

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013,  
ο αντιπρόσωπος των «Πρεσβευτών 
της Ελλάδας» και δάσκαλος 
των σχολείων της Κοινότητας 
και του σχολείου Άριστον, κ. 
Νίκος Κολενδριανός, επισκέ-
φθηκε την Αθήνα και παρέ-
δωσε τη δωρεά στους υπεύ-
θυνους του Κέντρου.

Εκδηλώσεις
Ως Κοινότητα εκτιμούμε 

ιδιαίτερα τη συμβολή των γο-
νέων και των μαθητών των 
απογευματινών μας σχολείων, 
καθώς και του Alphington 
Grammar, που διοργάνωσαν 
εκδηλώσεις ειδικά για τη συ-
γκέντρωση των χρημάτων. 

Η Επιτροπή Γονέων των 
σχολείων της Κοινότητάς μας 
διοργάνωσε τρεις εκδηλώσεις 
υπέρ του σκοπού αυτού:  μια 
μουσική βραδιά για τους γο-
νείς, βραδιά κινηματογράφου 

και ημέρα συγκέντρωσης «χρυσών» 
κερμάτων. 

Επίσης, το Alphington Grammar 
διοργάνωσε μια επιτυχημένη ημέρα 
αθλητισμού με τη συμμετοχή μαθη-
τών, γονέων και φίλων του σχολεί-
ου. 

Ευχαριστούμε επίσης, όλους τους 
διευθυντές, δάσκαλους και κα-
θηγητές, μαθητές και γονείς που 
αγκάλιασαν τόσο θερμά αυτή τη 

προσπάθεια και για 
την υποδοχή τους στα 
σχολεία τους όπου όχι 
μόνο συγκεντρώσαμε 
χρήματα μαζί, αλλά 
συζητήσαμε για το τι 
βιώνουν οι συμπατρι-
ώτες μας στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι 
στόχος των εκδηλώσεων δεν ήταν 
μόνο η συλλογή χρημάτων, αλλά 
και να ευαισθητοποιηθούν τα δικά 
μας παιδιά για τις ανάγκες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά και γενικά οι Έλληνες στην 
Ελλάδα, σαν αποτέλεσμα της κρί-
σης.

Ευχαριστίες
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζο-

νται προς τα ακόλουθα σχολεία που 
συνεργάστηκαν στην προσπάθεια 

αυτή και συνέβαλαν στην επιτυχία 
του εράνου, καθώς και στους ιδιώ-
τες που που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας: 

Σχολεία: Alphington Grammar, 
Απογευματινά και Σαββατιανά Σχο-
λεία της ΕΟΚΜΒ, Μάθηση, ΑΧΕ-
ΠΑ, Μαράσλειος, Όμηρος, Άριστον, 
και τα απογευματινά σχολεία του 
Oakleigh Grammar.

Ιδιώτες: Φιλόπτωχος και ιερέας 
π.Βασίλειος Κουρτέσης του Ιερού 
Ναού Μεθοδίου και Κυρίλλου, κ. Σ. 
Παπαδόπουλος, κ. Λ. Αργυρόπου-
λος, κα. Λ Βασιλειάδου, κ. Κ. Μπου-
ζίκος, οικογένεια Ανδριανάκος, οι-
κογένεια Γιαννά, κα. Μ. Μπάτρας, κ. 
Γ. Σγούρδος (γιατρός από την Ελβε-
τία), οικογένειες Παπαγιανόπουλος 
και Κολενδριανός (από την Ελλάδα).  

Όπως είναι γνωστό, το Μητροπο-
λιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
(ΜΚΙΕ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 
2011, με πρωτοβουλία του Διαδη-
μοτικού Δικτύου Αλληλεγγύης και 
την υποστήριξη του Δήμου Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης.  Σκοπός 
του Κοινωνικού Ιατρείου είναι να 
προσφέρει δωρεάν πρωτοβάθμια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με ελά-
χιστους ή μηδαμινούς οικονομικούς 
πόρους.

$10.000 από τον έρανο των 
σχολείων για την Ελλάδα

Στιγμιότυπο	από	την	εκδήλωση	των	μαθητών	του	alphington	grammar	για	την	ενίσχυση	του	εράνου	υπέρ	της	Ελλάδας

Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει 
τη λειτουργία του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Κέντρου
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ΠΟΛ.	ΚΕΝΤΡΟ
H κυβέρνηση θα 
χρηματοδοτήσει 
τη λειτουργία του 
Πολιτιστικού Κέντρου  
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εντυπωσίασε η 
εκδήλωση του 
Alphington Grammar 
για τη γιορτή του 
πατέρα με τον βασιλιά 
του φουτμπόλ κ. 
Ανδρέα Δημητρίου

20 χρόνια συμπληρώνει 
το δικό μας Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου

ςτόχος δεν ήταν μόνο η συγκέντρωση 
χρημάτων με τον έρανο, αλλά και η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών μας 
για τα προβλήματα των παιδιών στην 
Ελλάδα λόγω της κρίσης

έρα
νος2η σελίδα

Έκκληση του δικαστή Κύρου προς τους ομογενείς να στέλνουν 
τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους στο Ελληνικό σχολείο

Εκδήλωση για τον Έλληνα δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αιμίλιο	Κύρου
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ΔΙΑΛΕΞΗ
Η διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας 
στην Αυστραλία στα 
Σεμινάρια Ελληνικής 
Ιστορίας και 
Πολιτισμού
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ένα ειδικό αφιέρωμα 
στα Ελληνικά και 
Αγγλικά για τα 
20 χρόνια από 
την ίδρυση του 
Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου, κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
παρουσιάσθηκαν 
ορισμένες από τις 
καλύτερες ελληνικές 
ταινίες

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

εκδ
ηλώ

σεις

«Θα χρηματοδοτήσουμε το Πολιτιστικό 
Κέντρο με το ποσό των $455.000 επί 
τρία χρόνια»

Για την ενίσχυση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Αλφρέδος Κουρής 
μιλά για τη ζωή του, 
τις δραστηριότητές 
του και για την 
Κοινότητά μας

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
Γενικού Γραμματέα

Φ  έτος συμπληρώνονται 20 χρόνια 
από την ίδρυση του Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου, 
το οποίο όπως είναι γνωστό, 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της Κοινότητάς μας. 
Τα περασμένα 20 χρόνια παρουσιάστηκαν 
μέσω του Φεστιβάλ ορισμένες από 
τις καλύτερες ταινίες του Ελληνικού 
κινηματογράφου. Στην έκδοση αυτή 
παρουσιάζουμε στα Ελληνικά και Αγγλικά 
αφιέρωμα, με αναφορά στους λόγους 
δημιουργίας του Φεστιβάλ, στην πορεία 
του κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 
στη σημασία του.
   Επίσης, στα τέλη Οκτωβρίου 
ολοκληρώθηκε η σειρά των διαλέξεων 
που παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο των 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού, τα οποία προσφέρει για τρίτη 
συνεχή χρονιά η Κοινότητά μας. Συνολικά 
φέτος παρουσιάσθηκαν 36 διαλέξεις 
από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς 
και ειδικούς σε διάφορους τομείς, με 
μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς 
παρουσιάσεων όσο και συμμετοχής του 
κοινού. Τις διαλέξεις που παρουσιάσθηκαν 
στο πλαίσιο των Σεμιναρίων τις έχουν 
παρακολουθήσει ως 1.000 άτομα. Επιτυχία 
αναμένεται να έχουν τα Σεμινάρια και 
μέσα στο 2014, καθώς το πρόγραμμα 
έχει ήδη ολοκληρωθεί με μια σειρά 
από διαλέξεις που θα τις παρουσιάσουν 
διακεκριμένοι ομιλητές.
   Παράλληλα, οι εργασίες για την 
ανέγερση του νέου κτιρίου της Κοινότητας 
συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Ήδη 
έχει αρχίσει η κατασκευή του πρώτου 
ορόφου και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις 
το κτίριο θα είναι έτοιμο ως τα μέσα της 
επόμενης χρονιάς.
  Τέλος, η Κοινότητά μας με ανακοίνωσή 
της καταδίκασε με τον πλέον απερίφραστο 
τρόπο την αύξηση των βίαιων και 
δολοφονικών επιθέσεων στην Ελλάδα και 
ιδιαίτερα τις βίαιες πρακτικές της «Χρυσής 
Αυγής» και κάλεσε την κυβέρνηση και τα 
πολιτικά κόμματα της Ελλάδας να προβούν 
σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για 
να κηρυχθεί η οργάνωση αυτή παράνομη. 

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

Ο	κ.	Αθανάσιος	Συνοδινός	με	τους	κ.κ.	Νίκο	Πάρθημο	και	Βασίλη	Παπαστεργιάδη	με	
φόντο	το	υπό	ανέγερση	νέο	κτίριο	της	Κοινότητας					

Εντυπωσιασμένος ο κ. Συνοδινός από τη δράση της Κοινότητας

Ο	πρεσβευτής	κ.	Δαφαράνος,	ο	καθηγητής	Νίκος	Παπαστεργιάδης,	η	κ.	Εύα	Δαφαράνου,	ο	δικαστής	Αιμίλιος	Κύρου	και	η	κ.	Ελένη	Νίκα

Στιγμιότυπο	από	βραδιά	ντίσκο	που	διοργάνωσαν	τα	απογευματινά	σχολεία	της	Κοινότητάς	μας	για	
τον	έρανο	υπέρ	του	Μητροπολιτικού	Κοινωνικού	Ιατρείου	Ελληνικού,	στην	Αθήνα

8	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συζήτηση με τον 
κ. Χαράλαμπο 
Κανδηλιώτη, πρώην 
μέλος του  Δ.Σ. και 
πάνω από 22 χρόνια 
στον Ευαγγελισμό
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Τ
ις καλύτερες εντυπώσεις 
άφησε η υπέροχη εκδή-
λωση που διοργάνωσε 
το ημερήσιο σχολείο της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τας Μελβούρνης και Βικτώριας 
Alphington Grammar, με την ευ-
καιρία της γιορτής του πατέρα και 
με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Φούτμπολ Αυστρα-
λίας κ. Ανδρέα Δημητρίου, στην 
οποία παρευρέθηκαν περισσότερα 
από 220 άτομα.

Στην κατάμεστη αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων «Ανδριανάκος», 
ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στη 
ζωή του και στη μετανάστευση 
των γονέων του από την Κύπρο 
στην Αυστραλία. Πρόκειται για μια 
συγκινητική ιστορία μεταναστών 
που αποφάσισαν να έρθουν στην 
Αυστραλία αναζητώντας  καλύτε-
ρη τύχη. Με σκληρή εργασία κα-
τόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τον εαυτό 
τους και τα παιδιά τους. Οι στενές 
οικογενειακές σχέσεις, οι τίμιες και 
ηθικές συναλλαγές  αποτελούν το 
μυστικό της επιτυχίας και ευτυχίας 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δημη-
τρίου, ο οποίος εκτός από πρόεδρος 
του AFL  είναι και επιτυχημένος 
επιχειρηματίας.

Τον κ. Δημητρίου παρουσία-
σε η διευθύντρια του Alphington 

Grammar Δρ Βίβιαν Νίκου εκφρά-
ζοντας τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
της για το γεγονός ότι αποδέχθη-
κε την πρόσκληση να παρευρεθεί 
και να μιλήσει στην εκδήλωση 
του σχολείου δωρεάν. Η Δρ Νί-
κου ευχαρίστησε επίσης τη Γενι-
κή Πρόξενο της Ελλάδος κ. Ελένη 
Λιανίδου που παρευρέθηκε στην 
εκδήλωση, τους εκπροσώπους των 
μέσων ενημέρωσης και διαφόρων 
οργανισμών, τα μέλη του Δ.Σ. του 
Alphington Grammar και της Κοι-
νότητας, τους γονείς, τους φίλους 
και υποστηρικτές του σχολείου. 

Επίσης, ευχαρίστησε τους δωρητές, 
τα μέλη του σχολικού συμβουλίου 
και τους μαθητές που βοήθησαν 
στην επιτυχημένη διοργάνωση της 
εκδήλωσης. 

 
Ο κ. Δημητρίου ολοκληρώνοντας 

την ομιλία του απάντησε με ευχα-
ρίστηση σε πλήθος ερωτήσεων του 
ακροατηρίου και φωτογραφήθηκε 
με γονείς και μαθητές.

Σημειώνεται ότι όλα τα έσοδα 
από την εκδήλωση διατέθηκαν για 
την ενίσχυση της έρευνας για τον 
καρκίνο του προστάτη.

Eντυπωσίασε η εκδήλωση για τη γιορτή
του πατέρα στο Alphington Grammar

O ‘βασιλιάς’ του φουτμπόλ Ανδρέας	Δημητρίου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στην υπέροχη εκδήλωση που διοργάνωσε το ημερήσιο κολέγιο της Κοινότητάς μας

Hδιδασκαλία της Ελληνι-
κής γλώσσας στην Αυ-
στραλία ήταν το θέμα με 
το οποίο ασχολήθηκε η 

πανεπιστημιακός κ. Άννα Χατζη-
νικολάου, στη διάλεξη που παρου-
σίασε στα πλαίσια των Σεμιναρίων 
Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτι-
σμού, που προσφέρει η Κοινότητά 
μας. 

Στη διάλεξη αυτή, που παρουσι-
άσθηκε στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
των Ιθακήσιων, η κ. Άννα Χατζη-
νικολάου κάλυψε διεξοδικά την 
ιστορική πορεία της εξέλιξης των 
Νεοελληνικών Σπουδών συγκρι-
τικά σε παναυστραλιανό επίπεδο, 
με ιδιαίτερη έμφαση και στα τρία 
επίπεδα της εκπαίδευσης στην Πο-
λιτεία της Βικτώριας. Ανάμεσα σε 
άλλα την απασχόλησε το φαινόμε-
νο της ανόδου και πρόωρης κατα-
κόρυφης πτώσης των Ελληνικών 
και ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση.

Η εκμάθηση της Ελληνικής 
στους Αντίποδες παρουσιάσθη-
κε μέσα από τα ιστορικο-πολιτικά 
πλαίσια των τελευταίων εξήντα 
χρόνων: το μεγάλο μεταναστευτικό 
ρεύμα κυρίως τη δεκαετία του ‘60, 
την άνοδο του πολυπολιτισμικού 
κινήματος τη δεκαετία του ‘70, την 
κυβερνητική οικονομική, ορθολο-
γιστική πολιτική της δεκαετίας του 
’90, και την οικονομική κρίση της 
τελευταίας δεκαετίας.

Οι	πρωτεργάτες
Αναφέρθηκε στους πρωτεργάτες 

και στο ξεκίνημα της διδασκαλίας 
των Ελληνικών στη δευτεροβάθμια 
δημόσια εκπαίδευση πρώτα, στα 

Σαββατιανά Σχολεία VSL (Victoria 
School of Languages), στη σπουδή 
μέσω αλληλογραφίας αργότερα, 
στην είσοδο των Νεοελληνικών 
Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση με την οικονομική στήριξη 
της ελληνικής παροικίας, καθώς 
και στην είσοδο δίγλωσσων προ-
γραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση αργότερα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και 
στους δυναμικούς αγώνες της 
ελληνικής παροικίας κατά τις δε-
καετίες του ’70 και του ’80 για τη 

διατήρηση και εξάπλωση της δι-
δασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
και πολιτισμού. Η δεκαετία του ’90 
φάνηκε ότι στάθηκε αρνητικός κα-
ταλύτης στην ανοδική αυτή πορεία 
ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση στην Πολιτεία της Βικτώρι-
ας, μια κατάσταση που επιδεινώ-
θηκε την επόμενη δεκαετία.

Από τη σύγκριση που έγινε με τα 
τεκταινόμενα στις άλλες Πολιτείες, 
φάνηκε καθαρά ότι ενώ και οι άλ-
λες Πολιτείες δέχτηκαν πλήγματα 
την ίδια περίοδο, άντεξαν και τα 
κατάφεραν τελικά πολύ καλύτερα. 
Στην Πολιτεία της Βικτώριας φαί-
νεται να έγιναν λάθη, όπως: λαθε-
μένες κινήσεις, επιλογές και υπο-
λογισμοί, αθέμιτοι ανταγωνισμοί, 
έλλειψη οράματος από πλευράς 
ηγεσίας, κακή διαχείριση και έλ-

λειψη αποτελεσματικής επικοινω-
νίας ανάμεσα σε άλλα.

Η κ. Χατζηνικολάου με την πο-
λύχρονη πείρα και κατάρτιση που 
έχει γύρω από εκπαιδευτικά θέμα-
τα δεν σταμάτησε στην εντόπιση 
προβλημάτων, αλλά προβλημα-
τίστηκε η ίδια και προβλημάτισε 
το ακροατήριό της. Συζήτησε τα 
πορίσματα της τελευταίας απογρα-
φής του 2011 και έκανε εμβριθείς 
παρατηρήσεις, τονίζοντας τη ση-
μαντικότητα της μητρικής γλώσ-
σας στην προσχολική ηλικία. Με 

αισιοδοξία πρότεινε και συζήτησε 
μοντέλα προς μίμηση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, εισηγήθηκε 
μια σειρά από δράσεις και έκανε 
συγκεκριμένες προτάσεις και για 
τις άλλες βαθμίδες.

Η κ. Χατζηνικολάου πιστεύει 
πως πρέπει σταδιακά να επιδιωχθεί 
η απογκετοποίηση των Ελληνικών, 
επειδή μόνον αν σταματήσει η ελ-
ληνομάθεια να απευθύνεται κυρί-
ως και αποκλειστικά σε ελληνικής 
καταγωγής μαθητές και σπουδα-
στές, θα μπορέσει να αναλάβει και 
να κερδίσει τη θέση που της αξίζει 
σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης. 

Προτάσεις
Μερικές από τις προτάσεις που 

κατέθεσε ήταν:
α) Αλλαγές στο VCE (Victorian 

Certificate of Education), 
το αντίστοιχο του απο-
λυτηρίου Λυκείου, με 
δυνατότητα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, στην Πολιτεία της 
Βικτώριας. Πρότεινε τη 
δημιουργία πολλαπλών 

επιπέδων στο επίπεδο του VCE που 
θα επιτρέπουν να διαγωνιστούν 
δικαιότερα και υποψήφιοι μη ελ-
ληνικής καταγωγής, αλλά και υπο-
ψήφιοι τρίτης και τέταρτης γενιάς.

β) Η προώθηση της Ελληνικής, 
όχι μόνον της αρχαίας αλλά και 
της Νέας Ελληνικής (μιας και η 
μια είναι ζωντανή συνέχεια της άλ-
λης) ως γλώσσας μείζονος κληρο-
νομικού ενδιαφέροντος (Heritage 
Language), πάνω στην οποία βα-
σίζεται ο δυτικός πολιτισμός, τη 
στιγμή που υπάρχουν πάνω από 

120,000 ελληνικής προέλευσης 
λέξεις στην Αγγλική, όπως και σε 
μικρότερα ποσοστά σε όλες σχεδόν 
τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. 

γ) Η δημιουργία, στο Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας 
ενός υπερσύγχρονου Εκπαιδευτι-
κού Κέντρου (Resource Centre), 
εφάμιλλου του ιταλικού CO.AS.
IT στο Carlton. Σε αυτό το κέντρο 
θα μπορεί ο εκπαιδευτικός Ελληνι-
κών να βρει ό,τι σχετικό με τη δι-
δασκαλία της Ελληνικής γλώσσας 
και πολιτισμού έχει κυκλοφορήσει 
στην Ελλάδα και αλλαχού, είτε σε 
έντυπη (βιβλία) είτε σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (DVDs, CDs, CDRoms) 
είτε σε μορφή εκπαιδευτικών παι-
χνιδιών, είτε στο διαδίκτυο (on-
line). 

Οι προτάσεις της κ. Χατζηνικο-
λάου επικροτήθηκαν από το κοινό 
και ζητήθηκε από την Κεντρική 
Κοινότητα να αναλάβει έναν πιο 
συντονιστικό ρόλο στην ενεργο-
ποίηση κινήσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ενώ η παρουσίαση έγινε στην 
αγγλική, ακολούθησε στα ελληνικά 
ένας πραγματικά γόνιμος διάλογος 
με τη συμμετοχή των παρευρε-
θέντων εκπαιδευτικών, γονιών, 
σπουδαστών και άλλων ενδιαφε-
ρομένων. Τη διάλεξη παρακολού-
θησε και μίλησε και ο κ. Βασίλης 
Γκόγκας, ο Εκπαιδευτικός Σύμβου-
λος στο Γενικό Προξενείο της Ελ-
λάδας στη Μελβούρνη, διευθυντές 
ελληνικών σχολείων, εκπαιδευτι-
κοί και δεκάδες άτομα που παρα-
κολουθούν τακτικά τα σεμινάρια.                

H διδασκαλία της
Ελληνικής γλώσσας 
στην Αυστραλία

Ενδιαφέρουσα διάλεξη για τα Ελληνικά στα Σεμινάρια Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού της Κοινότητας

«πρέπει σταδιακά να επιδιωχθεί η απογκετοποίηση των 
Ελληνικών, επειδή μόνον αν σταματήσει η ελληνομάθεια να 
απευθύνεται κυρίως και αποκλειστικά σε ελληνικής καταγωγής 
μαθητές και σπουδαστές, θα μπορέσει να αναλάβει και να 
κερδίσει τη θέση που της αξίζει σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης»

Στιγμιότυπα	από	την	εκδήλωση	του	alphington	grammar	με	τον	κ.	Ανδρέα	Δημητρίου

σεμ
ινάρ

ια Στιγμιότυπο από τη διάλεξη 
της κ. Αννας Χατζηνικολάου

Διάλεξη του
καθ. Βρασίδα 
Καραλή 

Μια ενδιαφέρουσα 
διάλεξη με θέμα τον 
πολυπολιτισμό  και 

τον ελληνισμό της Αυστραλίας 
έδωσε ο καθηγητής του πανε-
πιστημίου του Σίδνεϊ Βρασί-
δας Καραλής, την Πέμπτη 17 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορί-
ας και Πολιτισμού που προσφέ-
ρει η Κοινότητά μας.

Συγκεκριμένα, η διάλεξη με 
τίτλο «Μετά τον Πολυπολιτι-
σμό: Επαναπροσδιορίζοντας 
την Ελληνο-Αυστραλιανή 
παρουσία στην εποχή της πα-
γκοσμιοποίησης», είχε μεγάλο 
ενδιαφέρον, καθώς ασχολή-
θηκε με τον πολυπολιτισμό, 
την παγκοσμιοποίηση και την 
ομογένεια της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τον καθ. 
Καραλή, ο πολυπολιτισμός ως 
μία διαδικασία δημιουργίας 
έθνους ανεστάλη το 1997, 
όταν οι Φιλελεύθεροι ανήλθαν 
στην κυβέρνηση. Μέχρι τότε 
οι περισσότερες μεταπολεμικές 
κοινότητες μεταναστών είχαν 
ήδη ενσωματωθεί στο πολιτικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό  
θεσμικό πλαίσιο της αυστραλι-
ανής κοινωνίας και κατά συνέ-
πεια η αντίδραση στις αλλαγές 
που ακολούθησαν ήταν αδύ-
ναμη και εντελώς αναποτελε-
σματική. Η ελληνική παροικία 
δεν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, 
καθώς πολλοί ψήφισαν το 
Συνασπισμό Φιλελευθέρων 
Εθνικών, εγκαταλείποντας την 
παραδοσιακή υποστήριξη προς 
το Εργατικό Κόμμα. Αλλά τι 
ήταν και τι είναι ο πολυπολιτι-
σμός; Και γιατί εγκαταλήφθηκε 
τόσο εύκολα και τόσο αποτελε-
σματικά; 

Ο καθ.Καραλής ανέφερε ότι 
αποκάλεσε  το θέμα του «Μετά 
τον πολυπολιτισμό», επιχειρώ-
ντας  μια κριτική εξέταση της 
δομής των  πολυπολιτισμικών 
ιδεών και την επιρροή τους 
στην Ομογένεια της Αυστρα-
λίας.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία 
20 χρόνια, ο κύριος τομέας της 
έρευνας του καθηγητή Βρασίδα 
Καραλή είναι στο χώρο των 
σύγχρονων ελληνικών και  βυ-
ζαντινών πολιτισμικών σπου-
δών και πιο πρόσφατα στη 
μελέτη της Καινής Διαθήκης. Ο 
καθηγητής Καραλής διδάσκει 
Ελληνικά και είναι πρόεδρος 
του Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου του Σίδνεϊ.

Η διάλεξη δόθηκε στο Kelvin 
Club και την παρακολούθησαν 
δεκάδες άτομα.

Συνάντηση με τον πρώην ομοσπονδι-
ακό υπουργό Μετανάστευσης κ. Τόνυ 
Μπερκ είχαν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, στα τέλη 
Αυγούστου, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που 
αφορούν την Κοινότητα και την Ομογένεια.

Στη συνάντηση, που είχε γίνει πριν τις ομο-
σπονδιακές εκλογές, συμμετείχαν η ομοσπονδια-
κή βουλευτής κ. Μαρία Βαμβακινού, ο πρόεδρος 
της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο κ. 
Γιώργος Κολέτσης, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και ο συμπρόεδρος της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 
και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μελβούρνης 
Νίκος Παπαστεργιάδης.

Ο κ. Μπερκ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις 
δραστηριότητες και το έργο της Κοινότητας, ενώ 

είχε τονίσει ότι η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμ-
ματος ήταν έτοιμη να υπογράψει τη διακρατική 
συμφωνία με την Ελλάδα, που ως γνωστόν, θα 
επιτρέπει σε Έλληνες επισκέπτες να εργάζονται 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Αυ-
στραλία (Work and Holiday Visa).

Παράλληλα, συνεχάρη την Κοινότητα για τις 

δραστηριότητες και τις προσπάθειες που καταβά-
λει για την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας 
και του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος δήλωσε για τις 
καινοτομίες, τον ηγετικό ρόλο και τον εκσυγχρο-
νισμό της Κοινότητας και ειδικότερα με τη δη-
μιουργία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, 

τονίζοντας πως θα χαρεί να συνεχίσει τη συνερ-
γασία για την επιτυχημένη λειτουργία του.

Από την πλευρά της Κοινότητας τονίσθηκε 
στον κ. Μπερκ, ότι η  λειτουργία ενός σύγχρονου 
Πολιτιστικού Κέντρου στην καρδιά της Μελβούρ-
νης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την 
Ελληνική Κοινότητα, μια μεγάλη συνεισφορά στο 
ευρύτερο αυστραλιανό πολυπολιτισμικό σύνολο 
και ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική 
Διασπορά.

«Το πολιτιστικό κέντρο θα δημιουργήσει μια 
ισχυρή σχέση με την Ελλάδα, με πρωταρχικό 
ρόλο στο χώρο της παγκόσμιας ελληνικής δια-
σποράς,» τόνισε ο κ. Παπαστεργιάδης, προσθέτο-
ντας ότι θα συνδεθεί  με τα υφιστάμενα ελληνικά 
κέντρα στην Αμερική και την Ευρώπη. 

«Ο Ελληνισμός είναι μια πλούσια δεξαμενή 
ιδεών και μια προοπτική για τη ζωή που συνεχί-
ζει να επηρεάζει  και να διαμορφώνει το σύγχρο-
νο τρόπο σκέψης μας. Το Πολιτιστικό Κέντρο θα 
αντλήσει από αυτή την ιστορία παρέχοντας μια 
ελκυστική πλατφόρμα σε ένα ευρύ φάσμα σύγ-
χρονων καλλιτεχνών και διανοούμενων.» 

Συνάντηση με τον πρώην υπουργό Μετανάστευσης Τόνυ Μπερκ
Δήλωσε πως η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να υπογράψει με την Ελλάδα τη συμφωνία για την «work and holiday» βίζα

Στιγμιότυπο	από	τη	συνάντηση.	Από	αριστερά,	ο	κ.	Γιώργος	Κολέτσης,	μέλος	του	Δ.Σ.	της	Κοινότητας,	ο	καθ.	Νίκος	
Παπαστεργιάδης,	ο	πρώην	υπουργός	Μετανάστευσης	κ.	Τόνι	Μπερκ,	η	ομοσπονδιακή	βουλευτής	κ.	Μαρία	Βαμβα-
κινού	και	πρόεδρος	της	Κοινότητας	κ.	Β.	Παπαστεργιάδης
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τιωτική μου θητεία και πάρω και το 
πτυχίο μου των Οικονομικών και Νο-
μικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Αθηνών, θα μετανάστευα!»

Η επιλογή της Αυστραλίας έγινε 
λόγω του ότι βρίσκονταν ήδη εγκα-
τεστημένος στη Μελβούρνη με την 
οικογένειά του ο θείος του Ορφέας 
Πωλιουδάκης και δήλωνε πολύ ευ-
χαριστημένος. 

«Θεωρούσα ότι αυτός είναι ο μό-

νος τρόπος να προκόψουμε, όχι μόνο 
εμείς στην Αυστραλία, αλλά και τα 
παιδιά μας και τα εγγόνια μας.  Έγρα-
ψα στο θείο μου και του ανέφερα ότι 
‘όπως ξέρεις και εσύ θείε, η Γενέτειρά 
μας, δυστυχώς, με τα πολιτικά κόμ-
ματα που έχει και τους διάφορους 
ανίερους γραφειοκράτες λειτουργούς 
της και με τα  διάφορα «λαμόγια» και 
τους πολιτικούς που διαρκώς «σκυ-
λοτρώγονται» μεταξύ τους, ναι, κατα-

λήγουν να είναι οι  χειρότεροι  εχθροί 
της Ελλάδας’. Και τούτο γιατί ανα-
γκάζουν τα παιδιά της να πηγαίνουν 
σε ξένες χώρες να προσφέρουν τις 
γνώσεις και τα ταλέντα τους και να 
βραβεύονται και να προκόβουν, όπως 
προκόψαμε και εμείς αμέσως! 

Αφιξη	στη	Μελβούρνη
Ετσι, το Μάρτιο του 1956, το υπε-

ρωκεάνιο «Κερύνεια», ύστερα από 
ένα πολυήμερο ταξίδι, τους έφερε 
στη Μελβούρνη. Χωρίς καθυστέρη-
ση έπεσαν στη δουλειά, βάζοντας 
τα θεμέλια για μια νέα ζωή. «Μόλις 
ήρθαμε στη Μελβούρνη, μέσα σε έξι 
μήνες ανοίξαμε το «Greek Machinist 
School», στην οδό Ελίζαμπεθ, στο 
Σίτι,» λέει με μια δόση υπερηφάνιας. 
«Η γυναίκα μου  δίδαξε κάπου 10.000 
κοπέλες πώς να χειρίζονται τις ηλε-
κτρικές ραπτομηχανές και να ράβουν 
πουκάμισα! Στη συνέχεια, το 1958  
ανοίξαμε το εργοστάσιο πουκαμίσων 
«Primo Clothing», στη γωνία των 
οδών Ελίζαμπεθ και Λατρόμπ (δηλα-
δή δύο χρόνια αφότου ήρθαμε στην 
Αυστραλία) και αμέσως μετά από ένα 
χρόνο, ανοίξαμε το πρώτο κατάστημα 
ανδρικών ρούχων με την επωνυμία 
«Alfredos Menswear», στην οδό Σου-
άστον, στο Σίτι,  δίπλα στο μαγαζί του 
Γιαννόπουλου.»

Οι επιχειρήσεις πήγαιναν καλά, 
με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν κι 
άλλα καταστήματα. «Μετά από ένα 
χρόνο ανοίξαμε το δεύτερο κατάστη-
μα «Alfredos Menswear» στη γωνία 
των οδών Μπερκ και Σουάστον, που 
διεύθυνε ο αδελφός μου ο Γιώργος 
προσωπικά, και εγώ το μεγάλο μας 
κατάστημα των ανδρικών ρούχων 
«Alfredos Menswear», που ανοί-
ξαμε στη γωνία των οδών Μπέρκ 
και Κουήν, το 1964. Στο ίδιο κτίριο 
λειτούργησε το «Alfredos Ladies 
Βoutique», που διεύθυνε η κ. Ειρήνη 
Κατσή,  με την κ. Μαίρη Καρύδη και 
την Ιταλίδα Ρος Μαρί που μας αγό-
ραζε τα γυναικεία ρούχα  μας! Τέλος, 
το 1966 ανοίξαμε, με τον αδελφό 
μου πάλι, την «Ladies Boutique» στη 
«Midcity Arcade» με τη φροντίδα της 
γυναίκας μου και δίπλα το «Alfredos 
Menswear» με τη  φροντίδα  του κα-
λού φίλου μας και για ένα διάστημα 
υπαλλήλου  μας  Σταύρου Κυρίτση.»   

Μιλά με καμάρι για τις επιχειρη-
ματικές δραστηριότητές του, για την 
απόφασή του να μεταναστεύσει στην 
Αυστραλία. 

«Να λοιπόν, πώς και γιατί ήλθαμε 
εδώ ως μετανάστες, και μέσα σε λίγα 
χρόνια, όχι μόνο προκόψαμε εμείς, 
αλλά και τα παιδιά μας και εγγόνια 
μας! Και να γιατί με λύπη βλέπουμε 
τόσους συμπατριώτες μας νέους και 
νέες με προσόντα και  διπλώματα να 
έρχονται στην Αυστραλία τώρα προς 
εύρεση εργασίας. Γιατί και πάλι οι 
κρατικές υπηρεσίες της πατρίδας μας  
και  τα πολιτικά της κόμματα σκυλο-
τρώγονται μεταξύ τους και δεν μπο-
ρούν να βγάλουν την πατρίδα μας 
από την κρίση!»

Όταν το 1975 ήρθε στη Μελβούρ-
νη ένας δημοσιογράφος ως αντιπρό-
σωπος  της  τότε Νέας  Δημοκρατίας, 
επεδίωξε μια συνάντηση μαζί του, 
στο γραφείο του στην οδό Σουάστον,  
όπου μεταξύ άλλων του πρότεινε να 
γίνει μέλος της Νέας Δημοκρατίας 
και πρόεδρος του παραρτήματος που 
θα έκαναν εδώ! «Εγώ όχι μόνο του 
αρνήθηκα το προεδριλίκι, αλλά του 
είπα ξεκάθαρα, ότι «δεν πρέπει στην 

Αυστραλία κανένα ελληνικό κόμμα 
να έλθει να κάνει παράρτημα! Ξεχά-
στε το!»

“Θαυμάσια!”
Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια εγκα-

τάστασής του στην Αυστραλία; «Θαυ-
μάσια!» λέει χωρίς δεύτερη σκέψη. 
«Ο θείος μας   Ορφέας Πωλιουδάκης 
μας έκανε την πρόσκληση και με τη 
θεία μου, μας  φιλοξένησαν στο  ιδι-
όκτητο σπίτι τους στη Μουραμπίνα – 
μια ωραία περιοχή της Μελβούρνης 
- και καθίσαμε κοντά τους από τον 
Μάρτιο του 1956 που ήλθαμε στην 
Μελβούρνη, μέχρι τις αρχές  Δεκεμ-
βρίου του 1956. Τότε αγοράσαμε το 
πρώτο ιδιόκτητο σπίτι της ζωής μας 
με δόσεις στο Γκλενρόι, από διαφήμι-
ση που είδαμε στην εφημερίδα «The 
Age». Η δελεαστική αγγελία του Με-
σιτικού Γραφείου με την  επωνυμία 
“Levis”, έλεγε ότι πουλάνε νεόκτιστα 
σπίτια με τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, κουζίνα, πλυσταριό, του-
αλέτα, με κήπο μπροστά και μεγάλο 
οικόπεδο πίσω, προς 3.000 λίρες και 
μόνο με 300 λίρες προκαταβολή και 
τις υπόλοιπες 2700 λίρες πληρωτέες 
με μηνιαίες δόσεις 9 λίρες τον μήνα 
συν τόκο. Δηλαδή μια εξαιρετική ευ-
καιρία να αποκτήσουμε σπίτι δικό 
μας στους πρώτους 6 μήνες που ήρ-
θαμε ως μετανάστες στη Μελβούρνη 
και το θεωρήσαμε ως κελεπούρι και 
το αγοράσαμε!»

Θυμάται ότι στις 15 Νοεμβρίου του 
1956, αγόρασαν με τον ίδιο τρόπο 
και το πρώτο αυτοκίνητο της ζωής 
τους, ένα μεταχειρισμένο Μorris 
Μinor, για 600 λίρες, δίνοντας 300 
λίρες προκαταβολή και τα υπόλοι-
πα σε 24 μηνιαίες δόσεις. «Αυτό το 
κάναμε πάλι, γιατί είδαμε  από την 
πρώτη εβδομάδα που ήρθαμε στη 
Μελβούρνη, ότι το αυτοκίνητο  ήτα-
νε  αναγκαίο και απαραίτητο, γιατί οι 
αποστάσεις ήτανε μεγάλες για όσους 
μετανάστες θέλανε να γνωρίσουν 
πολύ κόσμο, και να δουλέψουν σκλη-
ρά όπως εμείς, ώστε να προκόψουν 
εδώ! Εγώ δεν ντρέπομαι να σας πω, 
ότι δούλευα κόφτης στο εργοστάσιο 
“Pelaco” στο Richmond, Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή. Τον πρώτο χρόνο 
που ήρθαμε στην Αυστραλία, τα Σαβ-
βατοκύριακα δούλευα από τις 8 το 
πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα σε ένα 
άλλο εργοστάσιο  και έτσι μπορέσαμε 
να αγοράσουμε το αυτοκίνητο και το 
σπίτι μας με δόσεις! Κάτι παρόμοιο 
δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε 
στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς ευ-
νόητους λόγους!»

Οι	νέοι	μετανάστες
Προσπαθεί να συγκρίνει τη μαζική 

μετανάστευση και τα προβλήματα 
της δεκαετίας του ’50 με την προσπά-
θεια που κάνουν πολλοί συμπατριώ-
τες μας τώρα για να εγκατασταθούν 
στην Αυστραλία λόγω της οικονομι-
κής κρίσης στην Ελλάδα. 

«Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο 
οργανωμένα,» σημειώνει. «Τότε που 
ήρθα εγώ με τη γυναίκα μου και το 
γιό μου, η Κοινότητα δεν ήταν οργα-
νωμένη όπως είναι τώρα… Οργανω-
μένη και πρόθυμη να βοηθήσει όπου 
μπορεί τα αδέλφια μας που έρχονται 
εδώ. Και τούτο το προσφέρει συνερ-
γαζόμενη με της αυστραλιανές κυ-
βερνήσεις και αρμόδιες αρχές, αλλά 
και με παροικιακούς οργανισμούς 
όπως π.χ.το HACCI, την AHEPA, την 
«Πρόνοια», τη «Φροντίδα» κ.ά.»

Η	Κοινότητα
Μιλά με τα καλύτερα λόγια για την 

Κοινότητα και τις δραστηριότητές 
της σήμερα τόσο σε εμάς, όσο και με 
άρθρα και επιστολές του σε διάφορα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλώνο-
ντας εντυπωσιασμένος από τη σημε-
ρινή πορεία της ιστορικής μας Κοινό-
τητας. 

«Ο νέος Πρόεδρος της Κοινότητάς 
μας ο κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης 
– που είναι και δικηγόρος - μαζί με 
το προσωπικό της Κοινότητας είναι 
ολοφάνερο ότι συνεργάζεται απόλυ-
τα καλά, και ότι με σύμπνοια, που 
μας είναι απαραίτητη τώρα παρά 
ποτέ, πέτυχε να κάνει η Κοινότητά 
μας αυτό το δύσκολο, αλλά σπουδαίο 
κτίριο των 15 ορόφων στο κέντρο της 
Μελβούρνης , στο οποίο θα στεγασθεί 
το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής 
Παροικίας, που θα είναι ασφαλώς  
και το μοναδικό των Ελλήνων της 
Αυστραλίας!»

Έντονη και επίμαχη ήταν η πα-
ρουσία του και στην Κοινότητά μας, 
στην οποία είναι μέλος από το 1958. 
Πάντα δραστήριος και με μεγάλο εν-
διαφέρον για τα κοινά και την πορεία 
της παροικίας μας, έπαιζε κύριο ρόλο 
σε διάφορες αποφάσεις και κινήσεις 
καθοριστικές για το μέλλον του ορ-
γανισμού. Η στάση του αυτή οδήγησε 
μάλιστα και στη διαγραφή του από 
μέλος. 

«Μέλος της Κοινότητας έγινα με  
την προτροπή και συμβουλή του τότε 
οικογενειακού μας φίλου Μανόλη 
Αντωνακάκη, που ήταν και αυτός 
ηγετικό μέλος της Κοινότητας και  
υπέγραψε τη σχετική αίτηση εγγρα-
φής μου και την έδωσε στον αείμνη-
στο πρόεδρο της Κοινότητας Βασίλη 
Λογοθέτη, ο οποίος χάρηκε όπως μου 
είπε για την απόφασή μου!»

Κάνει μια παρένθεση για να υπεν-
θυμίσει ότι ο «Ευαγγελισμός», που 
«χτίσθηκε το 1897 με τον οβολό των 
πρώτων Ελλήνων μεταναστών, έγινε 
σε μια εποχή που στη Μελβούρνη 
ήταν μερικές εκατοντάδες Έλληνες 
μετανάστες. Έτσι από τους μετανά-
στες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία 
πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αγοράστηκε και ένα θαυμάσιο και 
αξιοζήλευτο, πελώριο οικόπεδο, το 
Illoura, στην οδό Σαν Κίλντα, ». 

Σημειώνει ότι αμέσως μετά οι Έλ-
ληνες της Μελβούρνης «ονειρευό-
ντουσαν» εκεί στο Illoura  κάποτε 
να οικοδομήσουν  ένα «τεράστιο  
Ελληνικό  Κοινοτικό Μέγαρο και Πο-
λιτιστικό Κέντρο» των Ελλήνων της 
Μελβούρνης! «Να λοιπόν, που η ιδέα 
για το Πολιτιστικό Κέντρο υπήρχε 
από τότε, αλλά οι  Κοινοτικοί  πατέ-
ρες μας, της δεκαετίας του ’50, δια-
φώνησαν μεταξύ τους αν θα έπρεπε 
να κρατήσουν και να οικοδομήσουν  
αυτό το Ελληνικό Μέγαρο εκεί, όταν 
θα είχαν τα χρήματα και είχαν γίνει 
τρία κόμματα!  Του  Βασίλη  Λογο-
θέτη, του Θησέα Μαρμαρά και Νι-
κάκη και του Τζίμη Ελεφάντη, που 
τον υποστήριζε για ένα διάστημα και 
ο «Σύλλογος Δημόκριτος»  των αρι-
στερών και ουδέτερος ήμουν εγώ, ο 
Γ. Καραθανασόπουλος, ο Ιατρός Πα-
ρουλάκης και άλλοι νέοι!»

Ένα χρόνο αργότερα, το 1959, 
και με την παρότρυνση πάλι του 
Μανώλη Αντωνακάκη, έγινε μέλος 
στον Κρητικό Σύλλογο Μελβούρνης. 
Όπως μας εξηγεί, εκεί τον πλησίασαν 
μερικοί Αθηναίοι και του πρότειναν 

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

Επιτυχημένος επιχειρη-
ματίας, συγγραφέας, δη-
μοσιογράφος, εκδότης, 
πολιτευτής, παλαίμαχος 
κοινοτικός, πολυβραβευ-

μένος ακόμα και με το Μετάλλιο του 
Τάγματος της Αυστραλίας. Με πλού-
σια παροικιακή και επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο χώρο των εν-
δυμάτων και της μόδας, καθώς και 
στο χώρο των εκδόσεων  μέσω του 
περιοδικού «Ομογένεια» και της 
εφημερίδας του «Νέος Πυρσός», 
την ηλεκτρονική έκδοση της οποίας 
επιμελείται ακόμα, γράφοντας με το 
ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος για 
την Ελλάδα, τον κόσμο και φυσικά 
για την παροικία μας. Δυναμικός, με 
άποψη, που δεν διστάζει να διαφω-
νήσει ή και να συλληφθεί ακόμα για 
αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. 
Πρώην μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Κοινότητας και μέλος 
της για 55 χρόνια περίπου.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Αλφρέ-
δο Κουρή. Έναν από τους πολλούς 
παροικιακούς παράγοντες που επι-
κροτούν δημόσια τη δημιουργία 
του Πολιτιστικού Κέντρου. «Είναι 
ένα από τα σημαντικότερα έργα του 
Ελληνισμού της Διασποράς,» θα μας 
επαναλάβει για μια ακόμα φορά. Και 
είναι λόγια και απόψεις ενός παρά-
γοντα που η παρουσία του στην 

Κοινότητα δεν πέρασε απαρατήρη-
τη, καθώς το γεγονός ότι υποστή-
ριζε με δυναμισμό τις απόψεις του, 
οδήγησαν ακόμα και στη διαγραφή 
του από μέλος. 

Ιστορία έγραψε επίσης και στην 
Κοινότητα του Μεντόν, στην οποία 
ήταν πρόεδρος για 20 χρόνια, κα-
θώς και σε άλλους οργανισμούς, 
ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Συλλόγου Φιλελευθέρων 
(GALA), του ελληνικού παραρτή-
ματος του κόμματος των Λίμπεραλ, 
υποψήφιος του οποίου ήταν στην 
περιφέρεια του Μπράνσγουικ σε 
πολιτειακές εκλογές. Χαρακτηριστι-
κό της προσωπικότητάς του είναι 
ότι δεν δίστασε να παραιτηθεί από 

το GALA και από το Κόμμα των Φι-
λελευθέρων για το κλείσιμο του ρα-
διοσταθμού 3ΖΖΖ.

Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρή-
της, στις 10 Ιουλίου του 1927, στην  
ιστορική  συνοικία «Χαλέπα», όπου 
ζούσαν «πολλοί  σπουδαίοι κρητι-

κοί» και ήταν και η Εθνική Τράπεζα, 
στην οποία εργάζονταν ο πατέρας 
του ως λογιστής. «Για το λόγο αυτό 
είχαν νοικιάσει εκεί ένα ωραίο σπί-
τι!» μας λέει. «Ακόμα και τώρα το 
θυμάμαι, γιατί ήταν διώροφο και 
γερό  σπίτι. Όταν έγινε ο  μεγάλος 
φοβερός σεισμός, η μητέρα μου άρ-
παξε την αδελφή μου την Θάλεια, 
που ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτε-
ρη από εμένα και τον αδελφό μου 
τον  Γιώργο,  ο οποίος ήταν πέντε 
χρόνια μικρότερος και κατεβήκαμε 
τρεχάλα στο υπόγειο του σπιτιού 
και σωθήκαμε. Φυσικά  τρομάξα-
με πολύ από το ταρακούνημα του 
Εγκέλαδου!»

Η οικογένεια όμως χρειάστηκε να 

μετακινηθεί μετά από πέντε χρόνια, 
πρώτα στην Πελοπόννησο και κα-
τόπιν στην Αθήνα, λόγω μετάθεσης 
του πατέρας του σε άλλα υποκατα-
στήματα της Εθνικής Τράπεζας. «Το 
σπίτι μας στην Αθήνα ήταν  κοντά 
στο Δημοτικό Σχολείο του «Βύρω-

να». Στη συνέχεια πήγαμε 
στον Άγιο Παντελεήμονα, 
στην οδό Παιωνίου, επει-
δή η αδελφή μας η Θάλεια 
ήθελε να γίνει ηθοποι-
ός και σπούδαζε Θέατρο, 
ενώ εγώ γράφτηκα στο 5ο 

Γυμνάσιο. Όλα αυτά τα λέω διότι 
απλούστατα  έχουν σχέση με τη ζωή 
μας και την μετέπειτα δράση μας 
και σταδιοδρομία.»

Η	ζωή	στην	Κατοχή
Η Κατοχή, η ανεργία και οι δυ-

σκολίες που αντιμετώπιζε ο ελληνι-
κός λαός την εποχή αυτή, ανάγκα-
σαν τον νεαρό Αλφρέδο να αναζητεί 
κάθε είδους εργασία, κάνοντας ακό-
μα και μεταφορές με ένα μικρό κα-
ροτσάκι, για να βοηθήσει την οικο-
γένεια. «Θα μου πείτε γιατί σας τα 
αναφέρω όλα αυτά και σας απαντώ, 
με απλά ειλικρινά  λόγια, ότι τότε, 
όντας ένα παιδί της Κατοχής, ηλικί-
ας 15 ετών, τάιζα εγώ όλη μου την 

οικογένεια, έχοντας ένα καροτσάκι 
και κάνοντας μεταφορές στο Σταθ-
μό Λαρίσης και τα βράδια, καθώς  
ήμουν μέλος της ΕΠΟΝ πήγαινα 
μαζί με τους συντρόφους μου και 
γράφαμε στους τοίχους συνθήματα 
εναντίον των Γερμανών και των 
Ιταλών !» λέει.

«Το 1944, όταν ήμουν 17 ετών, 
ο πατέρας μου ζήτησε από τον ξά-
δερφό του Αντώνη Σκάση, που 
ήταν Προσωπάρχης της Τράπεζας 
της Ελλάδος να με προσλάβει ως 
έκτακτο  υπάλληλο στην τράπεζα. 
Έτσι μπόρεσα εγώ και πάλι να συ-
ντηρώ την οικογένειά μας αφού ο 
πατέρας ήταν άνεργος!  Για να τε-
λειώσω το γυμνάσιο, τα βράδια φοι-
τούσα στο «Νυχτερινό Γυμνάσιο της 
Χριστιανικής Ένωσης».  Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, μόλις τελείωσε ο  2ος 
Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισαν τα 
«Δεκεμβριανά» και οι φαγωμάρες 
μεταξύ των δεξιών και αριστερών. 
Αίσχος!»

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυ-
τής ήταν να διωχθούν μέλη της οι-
κογένειάς του ως «αριστεροί» και ο 
ίδιος να χάσει τη δουλειά του στην 
τράπεζα. «Όταν η αδελφή μου πα-
ντρεύτηκε τον Άγγλο ταγματάρχη 
Kenneth L’Esty, αυθημερόν τους 

απέλασε και τους δύο η ελληνική 
κυβέρνηση. Τον  πατέρα μας τον 
απέλυσε επίσης ως αριστερό η  εται-
ρεία “Σόκομπελ”, στην οποία εργα-
ζόταν ως λογιστής».

Η εμπειρία αυτή τον έκανε, όπως 
μας λέει, να «ορκιστεί να μην γίνει 
ποτέ πάλι δημόσιος υπάλληλος». 
Έτσι στη συνέχεια εργάσθηκε για 
ένα διάστημα στο πολυκατάστημα 
«Μινιόν» και στη συνέχεια, αφού 
αρραβωνιάστηκε την Ευφημία Ιω-
αννίδη, άνοιξαν μαζί στην οδό Ζή-
νωνος, στο κέντρο της Αθήνας, ένα 
μικρό εργοστάσιο κατασκευής που-
καμίσων.  

«Μαζί μου πήρα και τον  αδελφό 
μου τον Γιώργο και τον έμαθα να 
κόβει και το πατέρα μου να κάνει 
τον πλασιέ και να τα πουλάει στα 
καταστήματα παντού σε όλη την 
Ελλάδα,» θυμάται. 

Η	μετανάστευση
Η απόφασή του για να έρθει στην 

Αυστραλία οφείλεται σε ένα περι-
στατικό για μια διαφορά που είχε με 
το ΤΕΒΕ και που τον έκανε «να αγα-
νακτήσει» με το γραφειοκρατικό σύ-
στημα της Ελλάδας και να «ορκιστεί 
να φύγει σε άλλη χώρα» αναζητώ-
ντας καλύτερη ζωή και συνθήκες.  

«Όλα αυτά θα ήταν θαυμάσια και 
δεν θα μετανάστευα εγώ, η γυναί-
κα μου και ο γιός μας  Παύλος στην 
Αυστραλία, αν μια Δευτέρα πρωί, 
όταν πήγαμε να  ανοίξουμε το ερ-
γοστάσιο, δεν μας περίμενε ένας 
άγνωστος κύριος. Όταν τον ρώτησα 
τι θέλει,  είπε ότι ήταν αστυνομι-
κός και ότι πρέπει να πάω μαζί του 
στην Αστυνομία να πληρώσω 750 
δραχμές για τη λειτουργία του ερ-
γοστασίου μας, που δεν έγραψα στο 
ΤΕΒΕ! Του είπα: ‘Κύριε ακόμα δεν 
έχω συμπληρώσει ένα χρόνο, για να 
γραφτώ κανονικά!’ και μου απαντά: 
‘Αυτό να το πεις στο διευθυντή μου 
που με έστειλε, γιατί συνεργάζεται 
με το ΤΕΒΕ!’ Όπως ήταν επόμενο 
έγινα έξω φρενών. Πήγα όμως μαζί 
του αναγκαστικά στην Αστυνομία, 
όπου μου  πήραν τα αποτυπώμα-
τα και με κράτησαν ώσπου ήρθε ο 
πατέρας μου και πλήρωσε τις 750 
δραχμές!

»Βγαίνοντας έξω από την Αστυνο-
μία ορκίστηκα στο πατέρα μου, στον 
αδελφό μου και στην αρραβωνιαστι-
κιά μου την Ευφημία δακρύζοντας, 
ότι έχω τόσο πολύ αγανακτήσει για 
αυτά που έκαναν οι κρατικές υπη-
ρεσίες της πατρίδας μας στους νέ-
ους, που ήθελαν να πάνε μπροστά, 
ώστε μόλις συμπληρώσω τη στρα-

Συν
έντ

ευξ
η

«Το Πολιτιστικό Κέντρο θα είναι 
ένα από τα σημαντικότερα έργα 
του Ελληνισμού της Διασποράς»

Ο Αλφρέδος	Κουρής είναι μέλος στην Κοινότητα περίπου 55 χρόνια, ενώ διετέλεσε και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλά στα «Κοινοτικά Νέα» για τη ζωή του, τη μετανάστευση και την Κοινότητα

«Η ιδέα για το πολιτιστικό κέντρο υπήρχε από τη δεκαετία του ‘50, αλλά 
οι  κοινοτικοί  πατέρες μας τότε διαφώνησαν μεταξύ τους αν θα έπρεπε 
να κρατήσουν και να οικοδομήσουν αυτό το Ελληνικό Μέγαρο στο 
Illoura, όταν θα είχαν τα χρήματα και είχαν γίνει τρία κόμματα!»

Ο	Αλφρέδος	Κουρής	με	τη	σύζυγό	του	mίτση																																																																										

"" ΣυνΕχΕια Στη ΣΕΛ. 12

Ανωτέρω	το	«Κερύνεια»	με	το	οποίο	ήρθε	στην	Αυστραλία	ο	κ.	Κουρής,	η	σύζυγός	του	Μίτση	
με	μαθήτριες	στη	σχολή	ραπτικής	στη	Μελβούρνη,	από	το	βράβευσή	του	με	το	Μετάλλιο	του	
Τάγματος	της	Αυστραλίας,	το	εξώφυλλο	του	βιβλίου	του,	ο	ίδιος	με	τη	χαρακτηριστική	του	
στάση	με	την	πίπα	του	και	κάτω	με	τον	πρώην	πρωθυπουργό	της	Αυστραλίας	Μ.	Φρέιζερ
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

Tα τελευταία 22 χρόνια, 
όποιος επισκέπτονταν τις 
απογευματινές ώρες τον 
ιερό ναό της Κοινότητάς 

μας «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», 
θα συναντούσε έναν ήσυχο, ευ-
γενικό, παλαίμαχο κοινοτικό, που 
βρίσκονταν πάντα εκεί, έτοιμος να 
εξυπηρετήσει όσους ήθελαν πλη-
ροφορίες για την ιστορική εκκλησία 
και το πρόγραμμά της, για μυστήρια 
και για πιστοποιητικά γάμων και βα-
πτίσεων. Καλοπροαίρετος, φιλικός, 
εξυπηρετικός, ακούραστος. 

Ο λόγος για τον κ. Χαράλαμπο 
Κανδηλιώτη, για τον Μπάμπη, 
όπως τον ξέρουν οι πιο πολλοί. Γνή-
σιο Ιθακήσιο, δραστήριο και αγα-
πητό σε όλους. Κοινοτικός από τα 
πρώτα χρόνια του στην Αυστραλία, 
«για να υποστηρίξει τον οργανισμό 
όταν περνούσε δύσκολες ημέρες και 
είχε όλους ανάγκη». Mέλος στην 
Κοινότητα κοντά πέντε δεκαετίες, 
με θητεία και στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο στη δεκαετία του ‘90. Ενδι-
αφέρονταν πάντα για τα κοινά, για 
την παιδεία και ειδικότερα για τη 
λογοτεχνία, γράφοντας ποίηση και 
δοκίμια και συμμετέχοντας μεταξύ 
άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτε-
χνών και Συγγραφέων Αυστραλίας 
και στο Δ.Σ. της Εταιρείας Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη. 

Σε κάθε συνάντησή μας μιλούσε 
για την ποίηση, τη λογοτεχνία, για 
άρθρα και βιβλία που διάβαζε ή για 
κάποιο ποίημα ή κείμενο που είχε 
συντάξει ή επρόκειτο να δημοσι-
ευθεί. Εκείνο που σε έκανε να τον 
εκτιμήσεις από την πρώτη στιγμή 
ήταν η ειλικρινής αγάπη του για 
την Κοινότητα, για τον Ευαγγελισμό, 

η απλότητά του, το γεγονός ότι δεν 
περιαυτολογούσε και κάθε του νέο 
δημιούργημα ή άποψη τα κατέθετε 
και τα συζητούσε ταπεινά, αλλά και 
με ενθουσιασμό, ακούγοντας με εν-
διαφέρον τα σχόλια και τις απόψεις 
των άλλων. 

Ποιήματα, επιστολές και άλλα κεί-
μενα του Χαράλαμπου Κανδηλιώτη 
βλέπουν συχνά το φως της δημοσι-
ότητας. 

Η ξενιτιά, τα κοινωνικά προβλή-
ματα, η ελληνική ιστορία και πο-
λιτισμός, οι προβληματισμοί του 
σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και οι 
εξελίξεις στο διεθνή χώρο είναι θέ-

ματα τα οποία τον απασχολούν. 

Ο μετανάστης
Τον συναντήσαμε πρόσφατα κάτω 

από ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω μιας 
περιπέτειας με την υγεία του. Μί-
λησε με χαρά για ζωή του, τη μετα-
νάστευσή του στην Αυστραλία, τη 
συμμετοχή του στην Κοινότητα και 
τις υπηρεσίες του στον ιερό ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

«Μετανάστης κι εγώ, όπως τόσοι 
άλλοι, τότε που ήρθαν οι πολλοί,» θα 
πει όταν του ζητήσαμε να μας μιλή-
σει για τον ερχομό του στην Αυστρα-
λία. «Καραβιές τα νιάτα… με την πα-

τρίδα μας την Ελλάδα να στέλνει τα 
παιδιά της σε ξένη γη, σε ξένα μέρη 
για να εργασθούν, για να έχουν μια 
καλύτερη τύχη,» λέει με μια δόση πί-
κρας και νοσταλγίας συνάμα, χωρίς 
να αποφεύγει και την κριτική: 

«Και ο λόγος, γιατί δεν έχουμε 
ικανούς πολιτικούς ή βιομήχανους 
να συλλάβουν το πνεύμα της εξέλι-
ξης και του ανταγωνισμού, ούτε να 
αξιοποιηθεί και η γη μας, το περι-
βόλι των Θεών… επαφιόμενοι μόνο 
στη στασιμότητα και στην καλή ζωή 
με δανεικά. Για αυτό είναι η πατρίδα 
μας σήμερα σε αυτή την κατάστα-
ση!»

Η	ζωή	στην	Ιθάκη
Ο κ. Κανδηλιώτης κατάγεται από 

το Κιόνι της Ιθάκης. Ένα από τα 
ομορφότερα χωριά, βορειοδυτικά 
του πανέμορφου νησιού του Οδυσ-
σέα, με υπέροχη θέα και μαγευτικές 
μικρές παραλίες, όπως τις: Φιλια-
τρό, Κατσικούλι, Σαρακινάρι και 
Πλακούτσες. Κτισμένο το 16ο αιώνα 
στο βάθος ενός όρμου, εντυπωσιάζει 
με τα παλιά καλοδιατηρημένα σπί-
τια του, τα οποία άντεξαν στο χρόνο 
και στα επανειλημμένα χτυπήματα 
του Εγκέλαδου. Σημαντικό είναι ότι 
ο οικισμός του έχει χαρακτηριστεί 
διατηρητέος.

«Ασχολία μας ήταν το ψάρεμα 
και η καλλιέργεια της ελιάς και των 
αμπελιών,» μας λέει. «Λόγω οικο-
νομικών δυσκολιών δεν μπόρεσα 
να σπουδάσω όπως ήθελα. Διάβαζα 
όμως πολύ. Θυμάμαι μικρό παιδί 
έπεφτα με τα μούτρα στις σελίδες 
των λιγοστών βιβλίων και περιοδι-
κών που βρίσκαμε ή δανειζόμαστε 
από γείτονες και τα βράδια με το 
φως του λυχναριού και τη ζεστασιά 
με τα κούτσουρα στο τζάκι, βουτού-
σαμε για ώρες στο μαγικό κόσμο της 
γνώσης. Νέα παιδιά τότε, διψούσα-
με για μάθηση… ήταν το ωραιότερο 
πράγμα στην ήσυχη ζωή του χω-
ριού μας.»

Μετά το στρατιωτικό άρχισε να 
εργάζεται σε καΐκια του νησιού κά-
νοντας μεταφορές μεταξύ Ιθάκης 
και Πάτρας. «Στρατευτήκαμε για να 
εκπληρώσουμε το χρέος στην ένδο-
ξη πατρίδα,» θα πει. «Μετά δουλειά 
στα καΐκια κάνοντας δρομολόγια 
Ιθάκη-Πάτρα. Από την Ιθάκη μετα-
φέραμε εκλεκτό, μυρωδάτο λάδι και 
από την Πάτρα διάφορα εμπορεύ-
ματα. Τις ελιές τις μαζεύαμε πάνω 
από τα δέντρα με τις σκάλες χωρίς 
να χρειάζεται να τις τινάζουμε. Για 
τούτο είχαν μηδενική οξύτητα και 
καλή τιμή.»

Ένας γνήσιος Ιθακήσιος, δραστήριος και αγαπητός σε όλους. Πρώην μέλος του Δ. Σ. 
της Κοινότητας και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνοαυστραλών Λογοτεχνών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ

Σχεδόν πέντε δεκαετίες στην 
Κοινότητα και τον Ευαγγελισμό

συνέ
ντευ

ξη

Ο	δρόμος	για	την	ξενιτιά
Η δύσκολη ζωή και οι περιορι-

σμένες ευκαιρίες για απασχόληση 
δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στο 
νησί του. Σαν άλλος Οδυσσέας, πήρε 
το δρόμο για την ξενιτιά...

«Το 1954 άρχισα να εργάζομαι 
στο πετρελαιοφόρο «Olympic Hill» 
του Ωνάση κάνοντας ταξίδια από 
τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη 
και την Αμερική. Μας πλήρωναν 
καλά, με καλή διατροφή και ήταν 
γενναιόδωροι. Δεν είχα παράπονο. 
Με τα ταξίδια αυτά άνοιξαν και οι 
ορίζοντες για μένα. Δεν ήμουν πλέ-
ον κλεισμένος στο χώρο της μικρής 
νησιώτικης κοινωνίας.»

Την εποχή εκείνη βρίσκονταν 
σε εξέλιξη η μαζική μετανάστευση 
από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η 
Αυστραλία αποτελούσε ο ιδανικός 
προορισμός, η Γη της Επαγγελίας 
για πολλούς νέους και νέες της Ελ-
λάδας. Έτσι, χωρίς πολλά, μια μέρα 
βρέθηκε πάνω στο πλοίο «Τασμά-
νια» ταξιδεύοντας για την Αυστρα-
λία.

«Θυμάμαι ταξιδεύαμε 1.100 άτο-
μα. Ήταν 800 γυναίκες και 300 
άνδρες. Ευτυχώς δεν συναντήσαμε 
τρικυμία και είχαμε καλό ταξίδι.»

Από την πρώτη εβδομάδα που 
πάτησε το πόδι του στη Μελβούρνη, 
άρχισε να δουλεύει στην φρουταγο-
ρά. «Εργάσθηκα εφτά χρόνια με τον 
θείο μου, έναν πολύ καλό κύριο και 
συγγενή, δίκαιο και εξαίρετο χαρα-
κτήρα,» λέει.

Στη συνέχεια απασχολήθηκε για 
21 χρόνια στην ψαραγορά, στην 

εταιρεία του Τομ Κύβελου. «Ήταν 
πολλές ώρες δουλειά με υπερωρίες, 
γιατί τα θαλασσινά θέλουν ταχύτη-
τα και πολλές ώρες,» εξηγεί. «Οι 12 
ώρες την ημέρα ήταν συνηθισμένο 
ωράριο εκείνη την εποχή, με 18ωρο 
μια-δύο ημέρες το μήνα.»

Παρά την πολύωρη εργασία του, 
έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα 
κοινά συμμετέχοντας σε συλλόγους 
και εκδηλώσεις, όπως αυτές των 
Ιθακήσιων.

Στο	Δ.	Συμβούλιο
Στην Κοινότητα είναι μέλος 45 

χρόνια με συμμετοχή σε διάφορες 
επιτροπές, ενώ εκλέχθηκε και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, δείχνοντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαί-
δευση, τα πολιτιστικά και τις εκκλη-
σίες.

«Στην Κοινότητα γράφτηκα μέλος 
το 1968,» θα μας πει. «Τότε ο Οργα-
νισμός ήθελε την υποστήριξη όλων. 
Πήγαινα στις εκδηλώσεις, παρακο-
λουθούσα τις Γενικές Συνελεύσεις 
και με στεναχωρούσε όταν έβλεπα 
να μην ήμαστε μονοιασμένοι. Επί 
προεδρίας του Ανδρέα Σκρινή επήλ-
θε κάποια ισορροπία στην Κοινότη-
τα, καθώς στο Συμβούλιο συμμετεί-
χαν νέα και δραστήρια άτομα.» 

Στις κοινοτικές εκλογές του 1990 
ήταν υποψήφιος και εκλέχθηκε επι-
λαχών. 

«Επειδή παραιτήθηκαν μερικοί,  
βρέθηκα κι εγώ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο με πρόεδρο τον Γιώργο 
Φουντά,» εξηγεί, μιλώντας για την 
κοινοτική του δραστηριότητα

Τα	δύσκολα	χρόνια
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην 

αγορά του Alphington Grammar 
και στις δυσκολίες που υπήρξαν 
στην αρχή με τη λειτουργία του σχο-
λείου. «Θα περάσω στα χρόνια όπου 
πρόεδρος ήταν ο μακαρίτης ο Παπα-
σάββας, που είχε μεγάλο όραμα για 
την Κοινότητα, αλλά όλοι δεν συμ-
μερίζονταν τα σχεδιά του. Δεν γνω-
ρίζω τους λόγους.  Πάντως, τόλμησε 
να αγοράσει το ημερήσιο σχολείο 
Alphington Grammar και το οποίο 
έγινε δίγλωσσο,» σημειώνει.

«Έχασε όμως στις επόμενες εκλο-
γές και το νέο Συμβούλιο με πρόε-
δρο τον γιατρό Δημήτρη Κτενά αντι-
μετώπισε δυσκολίες με το σχολείο, 
καθώς η βοήθεια από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση καθυστερούσε. Για 
το λόγο αυτό οργανώσαμε αμέσως 
μια Επιτροπή για να βοηθήσουμε 
οικονομικά την Κοινότητα. Την κί-
νηση αυτή την εγκαινίασε ο μακα-
ρίτης ο Πλούταρχος Δεληγιάννης 
μαζί με τον Χρήστο Λίλη και όλοι 
μαζί αρχίσαμε δουλειά  σκληρή και 
κουραστική. Δεν τολμώ να πιστέψω 
ότι υπήρχαν κάποια άτομα που δεν 
ήθελαν άλλο το σχολείο. Δύσκολα 
χρόνια, ευθύνη μεγάλη, το σχολείο 
όμως θα πρέπει να επιζήσει. Σκέ-
φτηκα ότι θέλουμε φιλίες, γνωρι-
μίες, όλοι να βοηθήσουμε. Για τον 
κοινό σκοπό, ενδόμυχα είχα την 
ακράδαντη πίστη, ότι το σχολείο ως 
ιδιοκτησία της Κοινότητας μπορού-
σε να συνεχίσει. Και τελικά επέζησε 
και μεγαλουργεί σήμερα.» 

Όπως λέει, η Κοινότητα εισήλθε 

στη συνέχεια σε μια δύσκολη οικο-
νομική περίοδο και με πολλά προ-
βλήματα. «Το ταμείο της Κοινότητας 
ήταν άδειο και ο οργανισμός έκανε 
φοβερές οικονομίες,» εξηγεί. «Το 
οικονομικό πρόβλημα ήταν η Αχίλ-
λειος πτέρνα της Κοινότητας. Η τρά-
πεζα έδειχνε τη μια μέρα κατανόηση 
και την επομένη ζητούσε τα χρή-
ματά της. Τέσσερα χρόνια δύσκολα, 
θυμάμαι, με υπομονή και καρτερία»

Μιλά για τη σημερινή πορεία της 
Κοινότητας με αισιοδοξία και ικανο-
ποίηση. «Η Κοινότητα με ένα ενω-
μένο και δραστήριο Συμβούλιο στα 
ηνία, βρίσκεται σήμερα στο δρόμο 
της προόδου, της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας. Η ίδρυση του Πολιτι-
στικού Κέντρου θα δώσει αίγλη στον 
οργανισμό και στην παροικία και 
θα καταστεί ο φάρος του ελληνικού 
πολιτισμού στην Αυστραλία και στο 
χώρο της Διασποράς. Μπράβο!»

Δύο	δεκαετίες	στον	
Ευαγγελισμό

Την περίοδο εκείνη ο κ. Κανδη-
λιώτης άρχισε να υπηρετεί στον 
ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου, της Κοινότητας. «Άρχισα να 
υπηρετώ στον ιερό ναό του Ευαγγε-
λισμού, πράγμα το οποίο έκανα επί 
22 συνεχή χρόνια και με ιερατικό 
προϊστάμενο τον π. Μηνά Δημητρό-
πουλο.»  

Mιλά με τα καλύτερα λόγια για 
τα χρόνια που βρίσκονταν στον 
κοινοτικό ναό, για τον π. Μηνά, για 
τους επιτρόπους, τους πιστούς που 

γνώρισε και εξυπηρέτησε όλα αυτά 
τα χρόνια. «Ήταν ιδιαίτερη τιμή για 
μένα να υπηρετώ την εκκλησία και 
να εξυπηρετώ το εκκλησίασμα,» θα 
πει. «Με τιμούν ιδιαίτερα οι γνωρι-
μίες και φιλία με τόσους ανθρώπους. 
Όλα τα απογεύματα βρισκόμουν 
στην εκκλησία να εξυπηρετώ τους 
πιστούς. Απαντούσα το τηλέφωνο, 
ρύθμιζα για βαπτίσεις, γάμους, εκδό-
σεις πιστοποιητικών, πληροφορίες 
κ.λπ. Δεν με κούραζε η δουλειά, το 
έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση και 
εξυπηρετούσα τους πάντες!»

«Ανεκτίμητη	
η	προσφορά	του»

 Με τα καλύτερα λόγια μιλά για 
τον Μπάμπη και ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Κοινότητας κ. Κώστας 
Μάρκος.  «Ο Μπάμπης Κανδηλιώ-
της είναι ένας ένθερμος, ακούραστος 
κοινοτικός, που βρίσκεται πάντα κο-
ντά στον οργανισμό και ιδιαίτερα 
στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού,» 
υπογραμμίζει. «Πάντα παρών στις 
εκδηλώσεις της Κοινότητας και σε 
κάθε προσπάθεια για ενίσχυση του 
ιστορικού μας οργανισμού. Προσω-
πικά τον γνωρίζω για πολλά χρόνια. 
Η προσφορά του τόσο στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο, όσο και σε διάφορες 
επιτροπές και εκδηλώσεις της Κοι-
νότητας, καθώς και στην παροικια-
κή λογοτεχνία είναι ανεκτίμητη.» 

Σύνδεσμος	Λογοτεχνών
Ανάλογα ήταν και τα σχόλια του 

προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυ-
στραλίας (ΣΕΛΣΑ) κ. Ευθύμιου Χα-
ραλαμπόπουλου.

«Ο Χαράλαμπος Κανδηλιώτης 
ήταν ένα από τα 15 συνυπογράφο-
ντα-ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου 
μας,» λέει. «Υπηρέτησε το Σύνδεσμο 
σε όλες του τις δραστηριότητες με 
έντονο ενδιαφέρον και ξεχωριστή 
αγάπη για τη λογοτεχνία και τους 
λογοτέχνες. Πάντα φρόντιζε για το 
καλό όνομα του Συνδέσμου και των 
λογοτεχνών. Από τη θέση του, πάντα 
ήταν επί των Δημοσίων Σχέσεων και 
φρόντιζε για τα οικονομικά του Συν-
δέσμου μέσω της διαφήμισης. Όλοι 
στο Σύνδεσμο μπορούν να μιλήσουν 
για τον ήπιο πάντα χαρακτήρα του 
και την άμεση αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος που προέκυπτε. Άν-
θρωπος καλοκάγαθος, ταπεινός, με-
λετηρός και γνώστης της Ιστορίας 
και της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, 
γεμάτος αγάπη για τους ανθρώπους 
και τα βιβλία. Αγαπητός από όλους. 
Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον 
Μπάμπη να έχει εχθρούς. Για τον 
Σύνδεσμο Λογοτεχνών είναι ένας 
εξαίρετος συνεργάτης και αγαπητός 
φίλος.»

Ο	Χαράλαμπος	Κανδηλιώτης,	αριστερά,	με	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Εταιρείας	Φίλων	Νίκου	Καζαντζάκη,	σε	αναμνηστική	φωτογραφία	με	τον	γενικό	πρόξενο	κ.	Χρήστο	Σα-
λαμάνη	(2009).	Διακρίνονται	επίσης	από	αριστερά	μετά	τον	κ.	Κανδηλιώτη,	ο	Στρατής	Βακράς,	Χρήστος	Φίφης,	ο	γενικός	πρόξενος	κ.	Σαλαμάνης,	ο	τελετάρχης	της	εκδήλωσης	κ.	Θωμάς	
Ηλιόπουλος,	ο	ομιλητής	Δρ	Κώστας	Βίτκος,	η	κ.	Σόνια	Κας	και	ο	Πλούταρχος	Δεληγιάννης.																																																																							ΦΩΤΟ: ΚΑΙΤΗ ΑΛΕξΟΠΟύΛΟύ (Από την εφημερίδα «Νέος Κόσμος»)

Ο	Μπάμπης	Κανδηλιώτης,	σε	πρόσφατη	συνάντησή	μας,	μιλά	για	την	Κοινότητα																																													        ΦΩΤΟ: Σ.Μ.-ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΥ

Φ έτος συμπληρώνο-
νται 20 χρόνια από 
τη γέννηση ενός 
κινηματογραφικού 

φεστιβάλ που στόχευε να εμπλου-
τίσει την έννοια της ελληνικότητας 
και της ελληνοαυστραλίας, σε μια 
διαφορετική ομογένεια, σε μια δια-
φορετική Μελβούρνη, σε μια διαφο-
ρετική εποχή.

Πριν είκοσι χρόνια το διαδίκτυο και 
το Υou Τube ήταν άγνωστες λέξεις για 

τον περισσότερο κόσμο.  Πριν 
είκοσι χρόνια, όσοι και όσες δε 
διάβαζαν τις ελληνικές εφημε-
ρίδες που έφταναν στο Σαλα-
πάτα, όσοι δεν αγόραζαν ελλη-
νικά βιβλία στην πόλη, όσοι δε 
σπούδαζαν Νέα Ελληνικά στα 
διάφορα πανεπιστήμια της 
Μελβούρνης, ενθυμούνταν 
και γνώριζαν την Ελλάδα μέσα 
από τις αφηγήσεις των γονιών 
τους ή των παππούδων τους.  
Πριν είκοσι χρόνια, η αναζή-
τηση πτυχών της σύγχρονης 
στοχαστικής Ελλάδας στη 
Μελβούρνη, η αναζήτηση και 
η κατανόηση της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας ήταν πιο 
δύσκολη.

Στη Μελβούρνη των αρχών 
της δεκαετίας του 1990, η κυ-
ρίαρχη συλλογική έκφραση 
της παροικίας και η συνάντη-
σή της με κομμάτια της ελλη-
νικής ταυτότητας γινόταν στις 
μεγάλες εθνικές μας επετεί-
ους, γινόταν σε εκκλησιές και 
σχολεία, γινόταν στα γήπεδα 

της πόλης, αλλά και στα μεγάλα πα-
νηγύρια, με πρώτο αυτό του Lonsdale 
Street.  ¨Όσο για την αναζήτηση και 
ανάδειξη της ντόπιας καλλιτεχνικής 
δημιουργίας… Αυτό θεωρούνταν υπό-
θεση κουλτουριάδων ή και αριστε-
ρών…  

Όσοι και όσες «ψάχνονταν» για κάτι 
περισσότερο και ευρύτερο σε ό,τι είχε 
σχέση και με το ελληνικό κομμάτι της 
ταυτότητάς τους, αυτό το κάτι το ανα-
ζητούσαν σε διάφορες μικροπαρέες, 
φοιτητικές και καλλιτεχνικές κυρίως, 

μια και η πολιτική-πολιτισμική έκ-
φραση, με αναφορά την Ελλάδα και 
την Ελληνοαυστραλία, είχε ήδη αρχί-
σει να παίρνει την κατιούσα.  Υπήρχε 
και ένας άλλος «μυθικός» χώρος δι-
ασκέδασης, ταυτοτικής ζύμωσης και 
κοινωνικής συναναστροφής εκείνη τη 
μακρινή εποχή.  Υπήρχε η μπυραρία 
του ‘‘Reatreat” στο Sydney Road του 
Brunswick…

Σε αυτό το ομογενειακό και πο-
λιτισμικό πλαίσιο, ο λεγόμενος νέος 
ελληνικός κινηματογράφος, ο εσω-
στρεφής, εγωκεντρικός, φλύαρος και 
υπερφίαλος σε πολλές περιπτώσεις 
νέος ελληνικός κινηματογράφος, ήταν 
άγνωστος στη Μελβούρνη.  Μια στις 
τόσες, με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της πόλης μπορού-
σες να δεις ταινίες του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου.  Μια στις τόσες, στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Εβδομάδας, του προ-
πομπού του Φεστιβάλ Αντίποδες, μπο-
ρούσες να δεις σύγχρονο ελληνικό κι-
νηματογράφο στο State Film Theatre.  
Υπήρχε και η τηλεόραση της SBS.   

Κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο φιλόδοξο, 
κάτι που να στόχευε να προβάλει πτυ-
χές της ζωής της σύγχρονης Ελλάδας 
(πρωτίστως) μέσα από τον κινηματο-
γράφο, όχι μόνο στην ομογένεια, αλλά 
και στη ευρύτερη κοινωνία της Αυ-
στραλίας, δεν υπήρχε.  Ως ομογενει-
ακή κινηματογραφική μνήμη υπήρχε 
το ελληνικό εμπορικό σινεμά της επο-
χής της μαζικής μετανάστευσης και 
οι βιντεοαθλιότητες της δεκαετίας του 
1980 που έφταναν και στη Μελβούρ-
νη, όπως και στην υπόλοιπη Ελληνο-
αυστραλία υποθέτω.

Σ  τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 λοιπόν, στο μεταίχ-
μιο ανάμεσα στη σπουδή 

(μεταπτυχιακή κ.α.), στη βιοπάλη, 
στην κοινωνική συναναστροφή και 
στη διάθεση για συνεισφορά στα 
κοινά, οργανώναμε μια ομάδα φί-
λων σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, 
σειρά συναντήσεων σε διαφορετικά 
σπίτια και σε διαφορετικά προάστια 
της Μελβούρνης.  Συναντήσεις-
συζητήσεις, με ποτό, φαγητό και 
τσιγάρο, για θέματα που μας ενδι-
έφεραν, θέματα που δε σχετίζονταν 
μόνο με την ομογένεια.

Αν θυμάμαι καλά, η ιδέα για τη δη-
μιουργία ενός Φεστιβάλ Ελληνικού Κι-

νηματογράφου γεννήθηκε (απευθείας 
ή ως συνέπεια) μάλλον σε μια από αυ-
τές τις συναντήσεις.  

Η στρατηγική μας στόχευση απο-
σκοπούσε στο να εμπλουτίσουμε την 
έννοια της ελληνικότητας και τα εν-
διαφέροντα των Ελληνοαυστραλών,  
αναδεικνύοντας πτυχές του σύγχρο-
νου νεοελληνικού στοχασμού, της 
σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και της 
σύγχρονης Ελληνοαυστραλίας  μέσα 
από τον κινηματογράφο.   Αναζητού-
σαμε επίσης μια πρωτοβουλία που 
εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσε 
όχι τόσο να «γεννήσει» ως ιδέα αλλά 
να υλοποιήσει ως οργάνωση η πρώ-
τη γενιά που ηγούνταν τότε του Δ.Σ. 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τας Μελβούρνης και Βικτώριας ή που 
ήταν στο Δ.Σ. του Φεστιβάλ Αντίποδες.  
Επιθυμούσαμε κάτι δικό μας, όπου 
εμείς θα ήμασταν οι μπροστάρηδες και 
άλλοι οι συμπαραστάτες.

Η αλήθεια είναι ότι η πρότασή μας 
για την οργάνωση ενός Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου, όπως θυ-
μάμαι τα πράγματα, αγκαλιάστηκε και 
υποστηρίχτηκε τυπικά και ουσιαστικά 
από όλους στο Δ.Σ. της Κοινότητας και 
του Φεστιβάλ.

Τ ην οργάνωση του Φεστι-
βάλ για λογαριασμό του 
Δ.Σ. των Αντιπόδων, όπου 

ήμασταν μέλη, ανέλαβε να την κάνει 
μια τριμερής επιτροπή, με τον Κώ-
στα το Μάρκο ως «πολυεργαλείο», 
την Ελένη τη Μπερντέ να χρεώνεται 
τις επαφές με το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου για να εξασφαλι-
στούν οι ταινίες και τον εαυτό μου 
να ξεσκονίζει τα κιτάπια του για να 
κάνει μια σούμα για το τι υπήρχε 
ως τότε, ως καλλιτεχνικά αξιόλογη 
κινηματογραφική παραγωγή στην 
Ελλάδα, έτσι ώστε να ξέρουμε και τι 
να ζητήσουμε.  Ως ευθύνη ανέλαβα 
να γράψω και μια πολύ περιληπτι-
κή εισαγωγή στην πρώτη αφίσα-
πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου.

Από το πρώτο Φεστιβάλ στο State 
Film Theatre της Μελβούρνης κρατώ 
την κούραση, μια αναμνηστική φωτο-
γραφία με τον Κώστα και την Ελένη 
μπροστά από μια αφίσα από «Τα κόκ-
κινα φανάρια» νομίζω που υπήρχε στο 
φουαγιέ,  καθώς και την ικανοποίηση 

ότι η εκτίμησή μας πως υπήρχε μια 
μαγιά σινεφίλ στη Μελβούρνη, επιβε-
βαιώθηκε στην πράξη.

Η διάρκεια στο χρόνο και το 
αγκάλιασμα του Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου από 
ένα ευρύτερο κοινό, που δεν 
περιορίζετε μόνο στους Ελλη-
νοαυστραλούς, η υιοθέτηση 
του θεσμού στα υπόλοιπα ομο-
γενειακά κέντρα της Αυστρα-
λίας και του οικουμενικού 
ελληνισμού, η «γιγάντωση» 
του φαινομένου των κινημα-
τογραφικών Φεστιβάλ άλλων 
χωρών στη Μελβούρνη, δεί-
χνει νομίζω το μέγεθος και 
την επιτυχία αυτής της πρω-
τοβουλίας που φέτος συμπλη-
ρώνει είκοσι χρόνια ζωής.

Στην Ελλάδα της πολλαπλής 
κρίσης, στην ομογένεια της σχετικής 
ευμάρειας και στην Αυστραλία της πο-
λυπολιτισμικής υποχώρησης, η ύπαρ-
ξη και η διαιώνιση ενός επιτυχημένου 
θεσμού όπως είναι το Φεστιβάλ Ελλη-
νικού Κινηματογράφου Μελβούρνης 
εξυπηρετεί πολλούς ταυτόχρονους 
στόχους.

Το Φεστιβάλ μας υπενθυμίζει πως 
η σύγχρονη Ελλάδα εξακολουθεί να 
παράγει εξαγώγιμο πολιτισμό, στην 
προκειμένη περίπτωση μέσα από τον 
κινηματογράφο της.

Το Φεστιβάλ μας υπενθυμίζει πως 
η ελληνικότητα, η Ελλάδα, ο πολιτι-
σμός μας, η Ελληνοαυστραλία,  δεν 
εξαντλούνται και δεν οριοθετούνται 
μονάχα από το φολκλόρ, τον τουρισμό,  
την παράδοση ή την απλούστευση.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματο-
γράφου Μελβούρνης ως απευθείας 
εμπειρία ή ως έμμεση αναφορά, με τα 
θεματικά του αφιερώματα, με την ανά-
δειξη της κινηματογραφικής δουλειάς 
και των ελληνικής καταγωγής κινη-
ματογραφιστών της Αυστραλίας, δη-
λώνει κάθε χρόνο πως σε αυτήν εδώ 
τη μεγάλη χώρα του νότου υπάρχουμε 
κι εμείς, οι μη αγγλοκελτικής κατα-
γωγής Αυστραλοί.  Υπάρχουμε, ως 
πρωταγωνιστές και συμπρωταγωνι-
στές, ως συγκάτοικοι, ως φιλοθεάμον 
κοινό. Υπάρχουμε, όλοι εμείς, σε αυτό 
το μεγάλο και ετερόκλητο χωνευτήρι 
του νότου. 
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Φεστιβάλ 
Ελληνικού 

Κινηματογράφου
Μελβούρνης 

Ο δημοσιογράφος 
Κώστας	Καραμάρκος, 

ο Γενικός Γραμματέας 
της Κοινότητάς μας 
Κώστας	Μάρκος 

και η παραγωγός 
κινηματογράφου Ελένη	

Μπερντέ, ήταν από 
τους πρωτεργάτες του 

Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου 

Μελβούρνης. 
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Δεξιά,	τα	εξώφυλλα	
των	προγραμμάτων	του	Φεστιβάλ
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Ποιητικές
συλλογές του
Κ. Καλυμνιού

Η Κοινότητα σε συνεργασία με τον Ελληνο-
αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο και το 
Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών Αυστρα-

λίας διοργάνωσαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, 
την παρουσίαση τριών ποιητικών συλλογών 
του Κωνσταντίνου Καλυμνιού.Πρόκειται για τις 
συλλογές «Ανησυχασμός», «Πλεκτάνη» και «Κελυ-
φοσπάστης» τις οποίες παρουσίασε ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Δρ Βρασίδας Καρα-

λής, κάνοντας μια γενική 
αναφορά στο έργο του 
Καλύμνιου και λεπτομε-
ρή ανάλυση διαφόρων 
ποιημάτων του. Ο καθ. 
Καραλής χαρακτήρισε τον 
Κωνσταντίνο Καλυμνιό ως 
έναν από τους καλύτερους 
ποιητές της Ελληνικής 
Διασποράς. Η παρουσίαση 
έγινε στην αίθουσα της Πα-

ναρκαδικής Αδελφότητας «Ο Κολοκοτρώνης» και 
την παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο βουλευτής 
και πρώην πολιτειακός υπουργός Γιάννης Παντα-
ζόπουλος, εκπρόσωποι παροικιακών οργανισμών 
και άτομα από το χώρο των Γραμμάτων και των 
Τεχνών.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα 
έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων πρόκειται να 
διατεθούν για την ενίσχυση ελληνικού εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος της Κωνσταντινουπόλεως.

The new Coalition Government 
has promised nearly half a 
million dollars, over the next 
three years, for the operation of 

the Contemporary Greek Cultural Centre.
 Debuty Minister for Finance Senator 

Arthur Sinodinos met with president Mr 
Bill Papastergiadis and Treasurer Mr Nick 
Parthimos, in Melbourne, a few days be-
fore the federal elections and he revealed 
that a Coalition Government is prepared 
to allocate $455.000 over the next three 
years, for the two positions of archivist 
and a curator of the Contemporary Greek 
Cultural Centre.

Senator Sinodinos was briefed by Mr 
Papastergiadis and Mr Parthimos about 
our historic organisation, the progress of 
the new Greek Cultural Centre (currently 
under construction at the corner of Lon-
sdale and Russell Street, Melbourne) and 
our educational and cultural activities, 
including the Festival Antipodes, the 
Alphington Grammar School and the 
Afternoon and Saturday Greek language 
schools.

«I am excited by this new building 
and the hard work undertaken by the 
Board led by Bill Papastergiadis,» Sena-
tor Sinodinos said after the meeting. 
«The Board has unified the Community 
in Melbourne and it is pleasing to note 
that any Government can now comfort-
ably deal with an organisation like the 

GOCMV which is truly representative. It 
is important that the Liberal Party seeks 
to support this initiative. It is a truly 
remarkable project which deserves our 
support».

Mr Papastergiadis said that «the new 
Cultural Centre has enormous implica-
tions for Greeks in Australia and for the 
wider society. We aim to develop strong 
relationships through the Centre with 
the broader society and to partner with 
the leading Arts organisations like The 
State Library of Victoria, Federation 
Square and The National Gallery of Vic-
toria. The GOCMV aims to play a major 
role in a multiculturalism Australia by 

making the new Center the focal point 
for exchange of views, conferences and 
seminars.»

He also thanked Senator Sinodinos 
and the Liberal Party led by Tony Ab-
bott for their support «It is encouraging 
that the Greek Orthodox Community of 
Melbourne and Victoria has bipartisan 
support on key projects and we welcome 
the time we had to explain our project in 
detail to Senator Sinodinos. The Senator 
was attentive to the issues confronting 
Greeks in Victoria and was interested in 
finding a way forward in future dealings 
with one another.»

να  βοηθήσει στη δημιουργία του «Αθηνα-
ϊκού Συλλόγου», κάτι το οποίο και έπραξε.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο εκκλησι-
αστικό, το οποίο απασχόλησε έντονα την 
Κοινότητα κατά τα πρώτα χρόνια του στην 
Κοινότητα. «Από το 1960 και μετά, άρχισαν 
τα δύσκολα για την Κοινότητα,» θυμάται. 
«Οι κοινοτικοί καυγάδες με τους ιερείς και 
η άφιξη του Προξένου Δημήτρη Σκουρο-
λιάκου στη Μελβούνη και του πρεσβευτή 
μας Φαίδωνα Καβαλιεράτου στην Καμπέ-
ρα και του Αρχιεπισκόπου μας Ιεζεκιήλ, το 
1959, που μας τόνισε μόλις αφίχθηκε στη  
Μελβούρνη, ότι «τα προνομιά του τα κατέ-
χει από το Φανάρι και δεν μπορεί κανένας 
να μπει στα χωράφια του».

Ιδιαίτερα επικριτικός για τους παράγο-
ντες που συνέβαλαν στις αρνητικές αυτές 
εξελίξεις, λέει:  «Έτσι άρχισαν οι διαμάχες 
με τον Τζίμη Ελεφάντη το 1960, που ως 
Πρόεδρός μας της Κοινότητας ήθελε να 
αποσκιρτήσει από την Αρχιεπισκοπή. Αλλά 
ο πρόξενός μας τότε  Δημήτρης Σκουρο-
λιάκος και ο πρέσβης μας Φαίδωνας Κα-
βαλιεράτος ήρθαν στη Μελβούρνη και με 
φώναξαν και μου είπαν ότι, η τότε Ελλη-
νική Κυβέρνηση του Κέντρου, αλλά  και η 
προηγούμενη της δεξιάς, για κανένα λόγο 
δεν θέλουν να αποσκιρτήσει η Κοινότητα 
από την  Αρχιεπισκοπή και πρέπει να τους 
σταματήσω με κάθε τρόπο.»

Διαφωνία
Αυτό είχε ως αφορμή να δημιουργήσει 

τον Πανελλήνιο Παροικιακό Συναγερμό 
(ΠΕΣ) που αντιτάχθηκε στην αποσκίρτηση 
της Κοινότητας. «Τότε έκανα τον ΠΕΣ και  
μάζεψα περίπου 500 μετανάστες κάτω από 
το κτίριο της Κοινότητας, οι οποίοι φώνα-
ζαν ‘ΟΧΙ- ΟΧΙ Αποσκίρτηση’», δηλώνει. 
«Εγώ μπήκα ως μέλος της Κοινότητας μέσα 
και φώναξα ‘ΟΧΙ–ΟΧΙ’, με αποτέλεσμα να 
με βγάλει ο Ελεφάντης έξω από την αίθου-
σα με το ζόρι και η Γενική Συνέλευση με 
διέγραψε από μέλος μαζί με 25 άλλα αξι-
όλογα μέλη του «ΠΕΣ». Αλλά μετά από 5 
χρόνια, ήρθε και με βρήκε στο γραφείο μου 
ο Ελεφάντης με τον Γραμματέα της Κοι-
νότητας Ανδρέα Σκρινή και μου ζήτησαν 
συγνώμη που με διέγραψαν και μας ξαναέ-
καναν μέλη εμένα και όλους τους άλλους».

Στέκεται στα προβλήματα που αντιμε-
τώπιζε τότε η Κοινότητα, ιδιαίτερα με το 
Εκκλησιαστικό και επιχειρεί μια σύγκριση 
με το σήμερα, για να υπογραμμίσει τη «βελ-
τίωση και πρόοδο» που παρατηρείται σε 
όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται 

η Κοινότητά μας. «Γεγονός είναι ότι τότε, οι 
σχέσεις της Κοινότητας με την Αρχιεπισκο-
πή και τους Αρχιεπισκόπους, στην αρχή τον 
Ιεζεκιήλ και μετά το 1975 όταν στη θέση 
του ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός,  ήταν 
δύσκολες,» σημειώνει. 

Δηλώνει εντυπωσιασμένος από τις αλλα-
γές που έχουν επιτευχθεί στην Κοινότητα 
τα τελευταία λίγα χρόνια και ιδιαίτερα στις 
σχέσεις της με την Αρχιεπισκοπή και τις 
αυστραλιανές κυβερνήσεις.

Μιλώντας και από πολύχρονη προσωπι-
κή εμπειρία στα κοινά, αναφέρεται στις θυ-
σίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των εκάστοτε υποχρεώσεων.

«Εδώ που τα λέμε και με ανοιχτά χαρτιά, 
το να γίνει  κανείς  πρόεδρος σε  μια κοινό-
τητα ελληνική, όπως τη δική μας και να εί-
ναι και δικηγόρος ή γιατρός ή ταξιδιωτικός 
πράκτορας ή βιοπαλαιστής, είναι τρομερά 
δύσκολη θυσία και σας το λέω εγώ που το 
έχω περάσει,» δηλώνει. 

«Εγώ ήμουν 20 χρόνια πρόεδρος της 
Κοινότητας Μεντόν, όπου παρέλαβα  ένα 
οικοπεδάκι με μια παραγκούλα στην κατη-
φόρα του και εκεί με χίλια βάσανα, χιλιάδες 
ώρες και αρκετές εισφορές μας  οικογενεια-
κές και εισφορές μελών μας και φίλων μας, 
κτίσαμε την εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. 
Μετά 20 χρόνια για να μην χρεοκοπήσω, 
γιατί πιο πολύ με βλέπανε στην Εκκλησία 
και την Κοινότητα παρά στα έξη μαγαζιά 
μας και γι’ αυτό τελικά για να γλιτώσω, πα-
ρακάλεσα άλλον να αναλάβει πρόεδρος!»

Φόρο	τιμής
 Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή, θέλει 

να απευθύνει ως φόρο τιμής, τις ευχαρι-
στίες του σε όλους όσους προσέφεραν στην 
Κοινότητά μας. «Γι’ αυτό, ας πούμε λοιπόν 
έστω και αργά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και 
μπράβο στους αποβιώσαντες προέδρους, 
συμπατριώτες μας της Ελληνικής Κοινό-
τητας: Το Θησέα Μαρμαρά, τον Βασίλη Λο-
γοθέτη, τον Τζίμη Ελεφάντη, τον Χρήστο 
Μουρίκη, το Σάββα Παπασσάβα και τους 
επιζώντες: γιατρό Δημήτρη Κτενά, Γιώργο 
Φουντά κι’ ας ευχηθούμε στο νέο άξιο προ-
εδρό μας, να ζήσει πολλά – πολλά χρόνια 
για να χτίσει και το Bulleen!»

Επικροτεί το γεγονός ότι το σημερινά Δ.Σ. 
της Κοινότητας δεν είναι κομματικοποιη-
μένο. «Η γνώμη μου είναι, ότι κάνει πολύ 
καλά ο πρόεδρος της Κοινότητας και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο, που δεν κομματίζονται 
και δεν θέλουν να είναι η Κοινότητα δεξιά 
ή αριστερή,» υπογραμμίζει. «Εγώ βλέπω με 
μεγάλη χαρά, τον πρόεδρο και τα μέλη του 
Δ.Σ. της Κοινότητάς μας να συνεργάζονται 
αδελφωμένα με το HACCI, την ΑΗΕΠΑ, την 
Πρόνοια και την FRONTIDA και να οργα-
νώνουν συγκεντρώσεις με ομιλίες, για διά-
φορα ενδιαφέροντα θέματα της Παροικίας, 
της φροντίδας των ηλικιωμένων, των Ελ-
ληνικών Σχολείων, αλλά και των διαλέξε-
ων αξιόλογων ομιλητών και τις επαφές του 
προέδρου μας, όχι μόνο με βουλευτές της 
Κυβερνήσεως, αλλά και το πρωθυπουργό 
της Βικτώριας  και  της  Αυστραλίας και τον 
αρχηγό της Αντιπολίτευσης και να συζητά 
μαζί τους θέματα που απασχολούν και την 
Ομογένεια και την Ελλάδα και για το πώς 
θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και 
εμείς.»

Ενας υπερήφανος 
κοινοτικός...

"" ΣυνΕχΕια αΠΟ ΣΕΛ. 7

Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Ιθακησί-
ων, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Μελβούρνης και Βικτώριας, η ΑΧΕΠΑ, 

η Επτανησιακή Ομοσπονδία Μελβούρνης, ο 
Ελληνο - Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδε-
σμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας 
διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του 
Κυριάκου Αμανατίδη για τη ζωή και το έργο 
του Στάθη Ραυτόπουλου.

Η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Ο ποι-
ητής Στάθης Ραυτόπουλος – Ένας σύγχρονος 
Οδυσσέας στους Αντίποδες» διοργανώνεται στο 
πλαίσιο πνευματικού μνημόσυνου για τα 10 
χρόνια από την εκδημία του Στάθη. 

Tην παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο κ. Γε-
ώργιος Πάγκαλης, Εκπαιδευτικός και Γραμμα-
τέας της Επτανησιακής Ομοσπονδίας Μελβούρ-
νης, την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013, 3.00 
μ.μ., στο κτίριο “Ithaca House”, 329 Elizabeth 
St., Melbourne.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Παρουσίαση
βιβλίου του
Κ. Αμανατίδη

βιβλίο
«Το Πολιτιστικό 

Κέντρο θα είναι ένα 
από τα σημαντικότερα 
έργα της Διασποράς»

		Ο	Στάθης	Ραυτόπουλος

		Αλφρέδος	Κουρής

Αναφορικά με το μέλλον της Παροικίας, 
πιστεύει πως η Κοινότητα θα πρέπει να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μεταδοθούν 
στις νέες γενιές η γλώσσα και ο πολιτισμός 
μας και να γίνουν προσπάθειες να γνωρίζουν 
την Ελλάδα από κοντά. «Νομίζω ότι θα πρέ-
πει η Κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες 
για να βοηθήσει τις νέες γενιές να γνωρίσουν 
τον Ελληνισμό, τη γλώσσα και τις παραδό-
σεις μας και μέσω ειδικών προγραμμάτων να 
πηγαίνουν και στην Ελλάδα να κάθονται ένα 
μήνα.»

Εν κατακλείδι, δηλώνει περήφανος και 
ευτυχής που είναι μέλος στην Κοινότητα 55 
χρόνια, ευχόμενος «να θαυμάσουμε σύντομα 
και τον ελληνικό πύργο χτίζεται, για να στε-
γάσει αυτό το σπουδαίο Πολιτιστικό Κέντρο 
μας στο κέντρο της Μελβούρνης.»                        

Με τη διάλεξη του καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Μελβούρνης Νίκου 
Παπαστεργιάδη «Κλασσική και 

σύγχρονη φιλία» ολοκληρώνονται τα Σεμι-
νάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού 
για φέτος. Οπως είναι γνωστό, τα Σεμινάρια 
τα προσφέρει η Κοινότητά μας δωρεάν, 
με τη συνεργασία πανεπιστημιακών και 
ειδικών σε διάφορους τομείς και τα παρα-
κολουθούν δεκάδες άτομα - συνολικά έχουν 
παρακολουθήσει διαλέξεις στο πλαίσιο των 
Σεμιναρίων της Κοινότητας  1.000 άτομα 
περίπου. Ο υπεύθυνος της οργανωτικής 

Επιτροπής των Σεμιναρίων κ. Νίκος Ντά-
λας, δήλωσε πως φέτος παρουσιάσθηκαν 
συνολικά 36 διαλέξεις, αριθμός ο οποίος εί-
ναι πολύ υψηλότερος από τις διαλέξεις που 
προσφέρουν ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα. Τα Σεμινάρια ολοκληρώθηκαν φέτος την 
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, με ειδική εκδήλωση 
μετά τη διάλεξη του καθ. Παπαστεργιάδη, 
όπου απονεμήθηκαν  ειδικά πιστοποιητικά 
σε όσουν τα παρακολούθησαν. Η Κοινότητα 
και η οργανωτική επιτροπή ευχαρίστησαν 
τους πανεπιστημιακούς που παρουσίασαν 
τις διαλέξεις.

Ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια

Sinodinos: The Federal Goverment 
supports the Greek Culural Centre
He promised nearly half a million dollars over the next three years

There is no doubt that Alphington Grammar’s Father’s 
Day Breakfast with AFL CEO, Mr Andrew Demetriou 
(photo), was a huge success. Over 220 people filled 

the Andrianakos Centre to share a business breakfast and 
networking opportunity  with  dignitaries, parents, staff and 
special guests from the media, legal, medical and business 
world.   

It was particularly pleasing  to  see the event sell out and 
have so many people gather in support of our  fundraising 
efforts for prostate cancer research.    

The President of School Council, Mr Nick Koukouvitakis, 
School Council members  and members of the Greek Ortho-
dox Community of Melbourne Victoria attented the Father’s 
Day Breakfast to  hear Andrew’s personal and professional 
journey, the challenges of running a $3.9 billion industry 
that employs nearly 12,000 people and sees more than 
790,000 participants across all levels in Australia.  

Mr Demetriou gave generously his time, fielding questions 
on a range of issues.  He spoke with passion and integrity 
referring to the core values he inherited from his family, 
that of respect, valuing people and having an ethical  heart 
and mind.  

“We had a real insight into the man behind the public 
figure and the human qualities he has,” Dr Vivienne Nikou, 
AGS principal, writes in the school’s weekly newsletter. 

“I believe there was something for everyone to connect 
with, through Andrew’s reflections. I am indeed immensely 
proud of these events as a  showcase of the strength of our 
school and its place in Independent School history,” she said.

Senator	arthur	Sinodinos	met	with	gocmV	president	mr	Bill	Papastergiadis	and	treasurer	mr	nick	
Parthimos

Alphington Grammar’s
Father’s Day event
was a huge success
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Commencing its services in 
the inner suburb of Carlton in 
1956, The Holy Church of St. 
George served the religious 

needs of post-war Greek migrants of the 
area. Its first ten years saw church ser-
vices held in a rented property belonging 
to the Methodist Church on the corner 
of Lygon & Queensberry streets Carlton, 
with plans to move into a permanent 
residence later on.

The church began by the decree of the 
GOCMV and according to the GOCMV 
minutes, the committee had initially 
planned to build both a church and a 
school at Illoura House, 424 St. Kilda 
Road; however the plans did not come 
to fruition but services continued at 
the Carlton premises until Sunday 16th 
January 1966. It was at this time that 
the Committee decided to relocate the 
church from Carlton to the Thornbury 
area.

The Holy Church of St. George relo-
cated to Thornbury in 1966; committee 
meeting minutes from the 12th January 
describes the decision to move:

“The following Sunday the St. George 
Church in Carlton will conduct its last 
service. Due to the committee’s endea-
vours a church has been purchased 
in Thornbury for the amount of 8000 

Pounds with a deposit of 4000 Pounds 
and the balance to be paid within five 
years at an interest rate of 6.5%. Mr. 
Bossinakis moved that Messrs Elefan-
tis, Raftopoulos and Kenos visit the 
church and that the agreement for 
purchase be finalised. The motion was 
seconded by Mr. Kenos and passed 

unanimously.”
Initially operating from the corner of 

Martin and Armadale Streets, the church 
in Thornbury later relocated to its cur-
rent site 66 St. David St, which was pur-
chased in the 1970s. Today it still serves 
local parishioners every week.

-	Source:	gocmV	minutes	Volume	Vii

Our holy church of 
‘St George’ at Thornbury

the	churh	of	St	george	at	thornbury

O
ur 

hist
ory According to the GOCMV minutes, the Board of Management had initially planned to build 

both a church and a school at Illoura property; however the plans did not come to fruition

In her lecture on Thursday, 
5/9/2013 (being part of the 
Greek History and Culture 
Seminars organised by the 
Greek Orthodox Community 

of Melbourne and Victoria) Anna 
Chatzinikolaou, an Honorary As-
sociate at the University of Mel-
bourne, examined comparatively 
the past and the present state of 
studying Greek particularly in Vic-
toria but Australia-wide as well, 
across all levels of the educational 
spectrum, in order to be able to 
identify, raise and discuss issues, 
suggest ways of approaching and 
overcoming some of the problems, 
propose strategies to adopt, put 
forward proposals to facilitate not 
only the survival but the strength-
ening of the Greek Studies in An-
tipodes for the near and the not 
so near future. She did not simply 
disseminated knowledge and ideas, 
she promoted active discussion and 
proposed action.

Among other things she dis-
cussed in great depth the rise and 
the relatively premature, abrupt 
and precipitate fall of the Greek 
Studies in Victoria, especially at 
tertiary level in the late nineties.

Learning Greek in Andipodes was 
presented within the historico-po-
litical frame of the last sixty years 
in Australia: a) the massive Greek 
migration wave of the sixties, b) the 
rise of the multicultural movement 
of the seventies, c) the economic ra-
tionalisation policy of the nineties 
and the economic crisis of the last 
decade.

She refered to the pioneers, who 
introduced Greek at secondary 
level, at VSL, at the Distance Edu-
cation Centre Victoria (School by 
Correspondence), the intoduction of 
Greek at HSC and at tertiary level 
(at the University of Melbourne) 
with the financial support of the 
Greek community, the State of Vic-
toria and the Greek Government 
and the subsequent introduction of 
bilingual programs at primary lev-

el. She also refered to the dynamic 
struggles of the entire local Greek 
community in the seventies and 
eighties for the preservation and 
expansion of the teaching Greek 
language and culture at all levels of 
education.

It is clearer now that along with 
other factors the Government poli-
cies in the nineties had a negative 
impact on this escendic course of 
Greek Studies at all levels and espe-
cially at tertiary level in the State of 
Victoria. This situation was worsen 
during the following decate of the 
new century.

From the comparison made with 
what had happened in the other 
States, it was made obvious that, 
although the other States had re-
ceived similar hard blows at about 
the same time, they employed 
greater enturance strategies and 
actually they manage to come up 
stronger.

In the State of Victoria unfor-
tunately enough it seems that 
many gross mistakes were made: 
a number of desperate, movements 
and bad choices, wrong culcula-
tions, unethical andagonisms, lack 
of vision, bad leadership, misman-
agement of financial and human 
resources, lack of effective com-
munication, leaving the Greek com-
munity in the dark of what was 
happening behind closed doors to 
mention among other things.

Anna Chatzinikolaou, being a 
well equipted academic with many 
years experience and knowledge in 
the area of educational matters and 
with the discretion which charac-
terises, did not stopped in just pin-
pointing the problems. She raised 
her concerns and went on setting 
her audience think hard about the 
real issues in hands. She discussed 
the results of the latest census 
(2011) in Australia and she made 

some profound observations to be 
taken into account when planning 

for the future. She stressed among 
other things the significance of 
the mother tonge during the pre-
schooling years. She was optimistic; 
she indicated and discussed models 
to be follow both in the secondary 
and tertiary levels, suggesting a se-
ries of actions to be taken and ap-
plied in those areas.

It is well know her position on 
gradually degettoing Greek, from 
a number of earlier publications of 
hers. She firmly believes that only 
when we stop systematically, pri-
marily and exclussively addressing 
the needs of students with Greek 
origin. It is only then that Greek 
Studies will be able to recover and 
gain the status which they de-
served in all levels of education. 

Proposals
Some of the proposals that she 

offered were:
i. Change the monolithic form 

of the VCE (Victorian Certificate of 
Education), the equivalent of the 
Greek Lyceum’s Certificate, which 
enables students to enter tertiary 
education, in the State of Victoria. 
In other words she proposed the 
creation of multiple levels (three) 
at VCE level, which will give the 
chance to non-Greek candidates 
and to the third and forth genera-
tion Greek students to participate 
and be examined in a fairer way. 
It has been noticed that this kind 
of students are either all together 
excluded or are not given a fair 
chance in these exams, when they 
are competing with e.g. new arriv-
als, no matter how hard they try. 
She stressed that it is mandatory 
to set up a committee, which will 
move towards this end: to write 
and submit an application to the 
relevant educational institution 
in Victoria (VTAC). In the begin-
ning the curriculum should be set 
up from whatever sources are cur-
rently available and gradually start 
creating new teaching resources 
appropriate for these levels.

ii. Promotion of the Modern 
Greek language (since it is the liv-
ing continuation of the ancient), as 
a Heritage Language, a language 
which the Western civilization is 
based on and especially in the case 
of the English language, which con-
tains over a one hundred and twen-
ty thousands (120,000) loan words 
of Greek origin. This area would re-
quire a lot of work to be done for 
such an undertaking to be success-
ful, to be put into practice, since we 
have very little evidence of interest 
and support from Greece, especially 
in the area of teaching resources, 
utilising this line of argument.

iii. Creation, on one of the new 
Central Community’s building lev-
els, a most modern Resource Cen-
tre for teachers, equal, if nor better, 
of the Italian one, the CO.AS.IT, in 
Carlton, which had been financed 
by Grollo in the past. In such a Cen-
tre the teachers of Modern Greek 
could find anything and every-
thing relevant to the teaching of 
Greek language and culture, which 
has been published in Greece and 

else where in the world either in 
a book or digital form (DVDs, CDs, 
CD-ROMs) or in educational game 
form or on-line. In this Centre with 
the help of an IT staff all the teach-
ing material created by teachers of 
Greek (past and current) could eas-
ily be digitalised along with any 
new teaching material could be 
open to all interested. In-service 
seminars for training new and old 
teachers would eventuate with the 
help of these materials. This Centre 
will complement the establishment 
of a “Logos” Centre (referred to in a 
relatively new Greek legislation) in 
Melbourne too with the help of Mr. 
Vasilis Gkogas, the Consul for Edu-
cational Affairs in Melbourne (Con-
sulate General of Greece). This way 
highly specialised seconded teach-
ers would be utalised in a more ef-
fective way.

The proposals were applauded 
and the Central Community’s rep-
resentatives present were asked to 
undertake a co-ordinaring role in 
activating these initiatives, espe-
cially now that the younger genera-
tion has taken over the leadership 
of the GOCMV and they have won 
the trust and respect of the wider 
Greek community.

The lecture was followed by a 
fruitful, vigorous discussion with 
parents, students, exstudents, 
teachers and other educators 
present who had filled the Ithacan 
Philanthropic Society Hall in the 
City. The lecture had attended the 
Consul for Educational Affairs from 
the Consulate General of Greece 
Office in Melbourne, Mr. Vasilis 
Gkokas, who participated in the 
discussion too.

In the informal discussion there 
was a suggestion thrown in for a 
Grand Reunion of all years students 
of Modern Greek at tertiary level 
in Victoria. An opportunity among 
others, apart from the very obvi-
ous one of course, to highlight the 
kind of careers they had, the role 
Greek had played in their lives/ca-
reers and to celebrate their achieve-
ments.

Studying Greek 
in Antipodes: 
Looking Back, 
Moving 
Forward...

Α	large	number	of	people	attended	the	lecture	of	ms	anna	chatzinikolaou

[...] Only when we stop systematically, primarily and 
exclusively addressing the needs of students with 
Greek origin, it is only then that Greek Studies will 
be able to recover and gain the status which they 
deserved in all levels of education

education

ms	anna	chatzinikolaou

Οver 250 people filled The 
Wheeler Centre, on Saturday 
7 September, where Supreme 

Court Judge Emilios Kyrou was profiled 
as part of the The Food for Thought 
Network’s Inspiring People Series and 
the Antipodes Festival’s annual pro-
gram of cultural events. The outcomes 
of this successful collaboration were 
evident in not only the volume of 
people that attended, but also in the 
diversity that was represented.

The idea for an in conversation event 
with Justice Kyrou, the only Greek-born 
judge to have been appointed to the Su-
preme Court of Victoria, was born over 
six months ago, following the publica-
tion of Justice Kyrou’s highly personal 
book Call Me Emilios. Tracing not only 
his family’s history, the book also 
reveals the shared hardships faced by 
an entire generation of Greek migrants, 
and how those adversities motivated 

those Greeks to succeed in 
Australian society. What 
is echoed throughout book 
is the desire to maintain 
culture and preserve con-
nections to heritage.

Representing the 
GOCMV, in her role as the 
newly appointed co-chair 
of the Contemporary 
Greek Cultural Centre 
Advisory Committee was 
Melbourne barrister Olyvia Nikou S.C, 
an avid supporter of the Antipodes 
Festival’s activities and an advocate for 
the promotion of initiatives that will 
entice younger generations to embrace 
their Greek heritage. Referring to the 
recent appointment of Jorge Menidis as 
the Director of the Contemporary Greek 
Cultural Centre, and the inclusion of 
professionals from arts, academic and 
business backgrounds to the Advi-

sory Committee, 
Nikou was excited to 
highlight that “The 
cultural centre’s aim 
is to nurture and 
showcase innovative 
cultural events which 
respond to the evolv-
ing interests of 2nd 
and 3rd generation 
Greek Australians 
as well as to engage 

the broader community of any and all 
ethnic backgrounds”.

Founder of the Food for Thought 
network Varvara Ioannou discussed the 
relevance of the event to the Inspiring 
People Series, initiated by the network 
in 2001. Justice Kyrou was an ideal 
candidate, a Greek migrant who has 
achieved notable career success despite 
the disadvantages that came with 
‘growing up Greek’ in the 1970’s. being 

an incredibly powerful role model and 
inspiration to all of us. 

Professor Nikos Papastergiadis, 
co-chair of the Contemporary Greek 
Cultural Centre Advisory Committee 
moderated the evening, providing an all 
-important thread between speakers. 
Professor Papastergiadis also spent 
some time discussing issues of identity 
and cultural preservation, which arise 
in Call Me Emilios.

Conducting the Q&A with Justice 
Emilios Kyrou was Eyvah Dafaranos, 
wife of Greek Ambassador Harris 
Dafaranos but also a poet in her own 
right. Justice Kyrou is passionate about 
“sharing our parents’ and our own 
life experiences with our children and 
grandchildren, so that we can enrich 
their lives by giving them a deeper 
appreciation of their families, their 
culture and their roots”.

He also went on to emphasise “the 

importance of Greek Australians not 
being insular about their Hellenism. We 
must do more to establish links with 
organisations in Greece and Hellenic or-
ganisations in other parts of the world. 
Our view of Greece should not only 
be historical and holiday-focused but 
should be contemporary and vibrant”.

Melbourne writer and publisher 
Helen Nickas, spoke about the signifi-
cance of memoirs and the way they 
reveal histories and also retain cultural 
memory. She had this to say to second 
and third generations, “Please write 
your stories. You may not think they 
are interesting enough but, for history’s 
sake, they are”.

The Greek Ambassador Mr Harris 
Dafaranos spoke after the discussion 
that followed stressing the importance 
of such events and his delight in the 
fruitful collaboration of the two organi-
sations and their contribution.

A Conversation with Justice Emilios Kyrou

Justice	emilios	kyrou
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By COSTAS MARKOS

Greek cinema played 
an important social 
role in the lives of 
post-war migrants, 
especially in the 

1960s and 1970s. As well as of-
fering entertainment, cinema 
provided a forum in which Greek 
migrants could meet. However, the 
late 1970s heralded the demise 
of Greek cinema in Melbourne. 
The last venue to screen Greek 

films closed its doors in 1984. As 
a result, Greek cinema ceased to 
be promoted in a coherent man-
ner, with a random selection of 
Greek films being screened at vari-
ous evenings organised by tertiary 
Greek societies and other cultural 
events. 

During the early and mid 1980’s, 
through the initiative of the Mod-
ern Greek Student Association, 
films directed by Theo Aggelopou-
los, such as The Travelling Players  
and  Days of 36 were screened on 
campus attracting dedicated fol-
lowers of the masterful filmmaker. 
When SBS TV decided to screen 
quality as well as avant-garde pro-

ductions, it resulted in an unprec-
edented community backlash. 

Greek Cinema was margin-
alised, viewed by many as being 
esoteric and self indulgent; local 
film festivals ignored Greek film 
productions and a plethora of poor 
quality b grade movies flooded the 
video markets, recycled through 
the video stores, flooded the Mel-
bourne market. Paradoxically at 
the same time a group of cultur-
ally inquisitive tertiary students 
were seeking any form of medium 
that would provide them with ac-
cess to an emerging cinema move-
ment with challenging qualities; 
out of their shared passion for vi-

sual arts the idea of a Greek Film 
Festival emerged.

By the early 1990s, a group 
of Greek-Australian university 
graduates and post-graduates met 
informally with the aim of dis-
cussing issues pertaining to the 
local Greek community. One of the 
outcomes of these discussions was 
the concept and feasibility of pro-
moting Greek culture via cinema. 
Acknowledging the ability of film 
to transcend cultural borders, cin-
ema was considered a social ve-
hicle that could win mass appeal. 
Simultaneously, Greek cinema 
would be provided with an appro-
priate forum for its promotion and 

For a film festival, 20 years 
is an eternity. The Greek 
Film Festival’s appeal and 

longevity is testament to those 
who have volunteered their 
time throughout the event’s 
history, to ensure Greek cinema is 
celebrated, shared and given the 
big screen attention it deserves. 

This year our program offers 
something old, something new, 
all borrowed and plenty that 
are true. We’re proud to include 
many recent Toronto Internation-
al Film Festival titles, including 
Wild Duck, The Eternal Return of 
Antonis Paraskevas, The Capsule 
and The Daughter. While 2012 
was heavy with films influenced 
by Greece’s socio-economic 
climate, this year we have un-

covered stories exploring human 
emotion and its many influences.

If there is one strong theme 
this year, it’s that of first-time 
feature film directors, including 
Maria Douza (The Tree and the 
Swing), Elina Psykou (The Eternal 
Return of Antonis Paraskevas), 
Yannis Sakaridis (Wild Duck) Zoe 
Mavroudi (Ruins) and our open-
ing night film director Christofo-
ros Papakaliatis, who makes his 
leap to the big screen with What 
If...

Keep an eye out for festival 
favourites in the ‘Best Of’ strand, 
the Greek Student Film Festival 
and for the first time as part of 
the Delphi Bank 20th Greek Film 
Festival, the Greek-Australian 
Short Film Festival. 

BonuS:	A superbly directed comedy classic that gives hope to Av-
erage Joes the world over. Acclaimed filmmaker Nikos Zapatinas proves 
that some laughs are universal in this infinitely appealing film that 
continues to deliver with feel-good charm, attractive actors and stun-
ning locales more than a decade after its original release. Garbage col-
lector Pantelis (Petros Philippidis) is staring down the barrel of a decent 
retirement package after 25 years of service for the Municipality of 
Athens. His wife (Aspasia Tzitzikaki) and mother-in-law (Maria Marti-
ka) also have their eyes fixed firmly on his prize. In a turn-of-character, 
the usually submissive Pantelis decides to take the money and run. 
His impulse leads him to Peloponnese, Santorini and finally Normandy, 
while a motley crew of gold-diggers stays hot on his trail. “An enjoyable 
comedy of manners engagingly played by a popular cast.” Variety

Part	of	the	2013	«Best	of»	
gFF	Program

BaLkaniSateur (Dir. Sotiris Goritsas): A hilarious adven-
ture of two 35 year-old ‘teenagers’ on the road to maturity. As far as 
road trips go, Balkanisateur is a tragi-comic one that follows friends, 
Fotis (Stelios Mainas) and Stavros (Gerasimos Skiadaressis), on a mis-
guided highway to Switzerland. Their get-rich-quick plan is to use their 
Greek drachmas to buy Bulgarian currency and then exchange it for 
Swiss dollars. Of course, in the manner of all best-laid plans, their dream 
goes up in smoke. By placing his characters in foreign settings and hav-
ing them negotiate comic encounters with various locals (particularly 
women), filmmaker Sotiris Goritsas astutely examines what it means to 
be Greek – although a different era of ‘Greekness’ where drachmas ruled 
rather than euros. “The term ‘Balkanisateur’ is a sort of joke about the 
Balkans and having a tyre burst. A big ‘gademya’ (a big jinx) from the 
American “Goddamn it!”. Utter confusion.” Sotiris Goritsas

FemaLe	comPany (Dir. Nicos Perakis): Sisters are (hoping) 
to do it for themselves. Described by Variety as having “a distinctly [Pe-
dro] Almodovarian fragrance”, Female Company is defined by its “sparky 
femme chatter, good-natured sack action and occasional broad comedy.” 
Six emotionally-deprived, sexually-underrated wives discover the only 
things they have in common are perms, card games and the shady busi-
ness interests of their husbands who are – more or less – influential 
citizens of the country town in which they live.  One day, the ‘female 
company’ decides to move from the inner sanctum of a girlfriend’s hair 
salon to the apartment of a well-heeled ‘close friend’. Amorous activities 
abound, and a corrupt private eye threatens to expose their illicit affairs 
online. The consequences of his actions are disastrous.

“The only sex scenes Perakis [includes] are at the end and are presented 
in a comical way in an attempt to show how silly we can become when sex 
is involved.” Senses of Cinema

GFF: Twenty years strong
Penny	kyPrianou:

Penny	kyprianou,	gFF	Director

debate. Members of the group de-
cided to become involved with the 
Antipodes Festival, with a view to 
extending its realm of activity to 
include a film festival. In order to 
coordinate their efforts, they also 
collaborated with their respective 
counterparts in Sydney.

In 1993, the State Film Centre 
hosted the inaugural Greek Film 
Festival. It drew an attendance of 
over two thousand people, thereby 
laying the foundations for future 
growth. After eight continuous 
years at the State Film Centre, 
the Festival organisers were ap-
proached by Palace Cinemas, who 
suggested moving to a more promi-
nent venue. As a result, the 9th 
Greek Film Festival secured a new 
location, Palace Cinema Como, and 
subsequently a broader audience. 
The Festival now had the support 
of an established entity which en-
thusiastically promoted ethno spe-
cific film festivals. The partnership 
with Palace has proven an unquali-
fied success, with annual increases 
in attendances of 20%. At the same 

Celebrating 
the 20 Years 
of Melbourne’s 
Greek Film 
Festival

savvy and with elements of glamour. 
Indicative of this is the Festival’s se-
lection committee committement in 
making a concerted effort to present 
and premiere such films as:  Knifer, 
Strella, Dogtooth, Alps and Atten-
berg hence providing accessibility to 
an audience who otherwise would 
not have the opportunity to experi-
ence the flourishing creativity of a 

new genre within Greek cinematog-
raphy. 

The Board of Management of the 
Greek Community of Melbourne is 
dedicated to promoting Greek cin-
ema and to continuously challenge 
the taste of its audience. We are 
committed to ensuring that the art 
of Greek filmmaking will receive 
broader recognition within the Aus-

tralian Film Festival circuit. 

In conclusion the culture of Greek 
cinema and the Greek Film Festival 
have defined a sophisticated and 
engaging audience over the past 20 
years that attest the uniqueness of 
our culture and we ensure the Fes-
tival community that “the best has 
yet to come”.

Costas Markos, Kostas Karamarkos and Eleni Bertes 
were the pioneers of Melbourne’s Greek Film Festival 
(GFF). Costas Markos writes about how the festival 
began and where the festival is today

ms	eleni	Lianidou,	consul	general mr	Bill	Papastergiadis,	gocmV mr	george	tacticos,	Delphi	Bank

time, Greek film has gained a pro-
file not previously enjoyed. 

In 2003, the Greek Film Festival 
became a national event, with four 
more Australian cities participat-
ing in the festival circuit. Last year, 
close to eight thousand people at-
tended the Greek Film Festival in 
Melbourne alone, with a total na-
tional attendance of over twenty 
thousand.  Recent initiatives, such 
as the Greek Student Festival, cul-
tivate and nurture a younger gen-
eration of film-makers, providing 
them with an excellent medium of 
communication and subsequently 
conveying to the audience themes 
that impact today’s youth. 

In the past five years a new genre 
of Greek cinema has emerged chal-
lenging the boundaries of conven-
tional cinema and gaining inter-
national attention and acclaim 
within International Film Festival 
circuit. These productions are not 
solely defined within the realm 
of the economic crisis that Greece 
and its population are confronted 
with but can be characterised 
with the fact that the films deal 
with issues that have a universal 
reality, human relationships and 
the deconstruction of institutions, 
such as the modern family. Ele-
ments such as the ever so prevail-
ing bleakness of the surrounding 
scenery and the physical and men-
tal isolation of the protagonists set 
the framework for compelling nar-
ratives that define this promising 
genre of Greek film.

This is where the Greek Film 
Festival has succeeded and has 
shown boldness in that it has ac-
cepted the challenge of provoking 
audiences rather than solely focus-
sing on being only commercially 
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Celebrating its 20th anniversary 
the 2013 Greek Film Festival 
(GFF) has announced its full 
program of films, many of which 
have made their mark on the 

international film festival circuit. This year’s 
festival slate once again presents the best of 
contemporary Greek cinema with a program 
that will see 35 films including 9 shorts 
screen at the Palace Como in Melbourne 
and Palace Chauvel in Sydney. The festival 
will open in Brisbane on Thursday 31 Octo-
ber at Palace Centro, followed by Sydney on 
Wednesday 6 November and in Melbourne 
on Thursday 7 November with Greece’s box 
office smash hit, What If… The GFF then con-
tinues its tour to Adelaide (14 - 17 November 
at Palace Nova Eastend) and Canberra (29 
November - 14 December at Palace Electric).

An adonis of the small screen, Christofo-
ros Papakaliatis makes his leap to the big 
screen as both actor and auteur in a story 
about love set against the backdrop of the 
economic crisis. In a Sliding Doors style of 
storytelling What If... highlights the precari-
ous nature of life and how much our future 
can be affected by a single life-changing de-
cision.

Over two weeks later the captivating fi-
nancial thriller, Capital (Le Capital), will 
close the festival in Sydney and Melbourne 
on Sunday 24 November. In this ambitious 
and thrilling melodrama which screened at 
the 2012 Toronto International Film Festi-
val, filmmaker Costas Gavras  (known for 
his political thrillers, including the Oscar-
winning Z) returns to familiar territory with 
this persuasively-detailed tale of boardroom 
politics, remorseless backstabbing and the 
evils of capitalism.

Alongside the full program Eleni Bertes 
has also been announced as a guest of the 
festival.  Eleni is one of the former founders 
of the GFF in Australia and is currently pro-
ducing films in Greece, including Joy which is 
part of this year’s program – a startling nar-
rative from director Ilias Yannakakis, who 
recounts the story of a middle-aged woman 
accused of kidnapping a newborn baby from 
a maternity ward.

From the Greek Weird Wave the GFF 
screens Elina Psykou’s self-assured debut – 
The Eternal Return of Antonis Paraskevas. 

This engaging off-beat film played at this 
year’s Berlinale and Toronto IFF and follows 
a famous Greek TV anchorman played by 
Christos Stergioglou (Dogtooth, GFF ‘10) who 
fakes his own kidnapping in a desperate bid 
to salvage his ailing career.  Also from Toron-
to the GFF brings veteran editor Yannis Sa-
karidis’s directing debut Wild Duck, shot on 
a micro-budget, guerrilla-style in the wake 
of the country’s 2009 debt crisis. Smart, in-
trospective and politically charged, the story 
loosely parallels the 2005 ‘Greek Watergate’ 
phone-tapping scandal when a pair of tele-
phone engineers are enlisted to investigate 
a hacking.

There’s a strong documentary contingent 
in this year’s program too; Director Kostas 
Vakkas challenges the dominant stereotype 
of success and entrepreneurism in Greek 
American history in his direct and highly 
informative documentary, Greek American 
Radicals: The Untold Story. Much more than 
just a story about politics, Dimitris Athyridis’ 
One Step Ahead is a poignant documentary 
odyssey following the unconventional Yian-
nis Boutaris as he stands for independent 
candidate in the 2010 mayoral campaign 
of Thessaloniki. The GFF will also be hold-
ing a special free event screening of Zoe 
Mavroudi’s incendiary documentary Ruins, 
which chronicles the shockingly blatant 
witch-hunt of a group of HIV positive wom-
en accused of prostitution.

Greece’s creative talents are also featured 

in the beautiful and gripping family drama 
The Tree and the Swing, from director Ma-
ria Douza, who delivers a powerful, multi-
layered tale of one family’s estrangement, 
channelling universal themes of acceptance, 
love and repentance. Other festival high-
lights include Vasilis Kehagias’ uplifting 
Love in the End, where three real-life stories 
of unfulfilled love get the happy ending they 
never had; the poignant Do Not Forget Me 
Istanbul, where seven talented filmmakers 
of different nationalities come together in 
a portmanteau feature to remind audiences 
that this cosmopolitan city does not only be-
long to the Turkish people; and one of the 
most unique films of the 2013 GFF – Big Hit 
– a noir ‘dead ringer’ from filmmaker Karo-
los Zonaras, which features  femme fatales, 
tough guys, pithy one-liners, long shadows 
and dramatic music stings.

As part of the 20th anniversary celebra-
tion the GFF has selected nine festival fa-
vourites to be included in this year’s special 
‘best of’ program strand. The films include 
the multi award winning narrative A Touch 
of Spice – a nostalgia-steeped parable from 
writer-director Tassos Boulmetis, that 
touched the hearts of all who saw it becom-
ing the biggest hit at the Greek box office; 
Female Company from director Nicos Pera-
kis, which follows six emotionally-deprived, 
sexually-underrated wives who take matters 
into their own hands by renting an apart-
ment where amorous activities abound in 

this lively satire; and Sotiris Goritsas’ tragi-
comic road movie Balkanisateur which fol-
lows  35 year-old ‘teenagers’, Fotis (Stelios 
Mainas) and Stavros (Gerasimos Skiadare-
sis), on a misguided highway to Switzerland 
as they plan to get rich quick through a cur-
rency scam.

Lighten up your days with a wonderful se-
lection of Greek comedy favourites from over 
the years including the comedy classic, Bo-
nus, from acclaimed filmmaker Nikos Zapa-
tinas, who proves that some laughs are uni-
versal in this infinitely appealing film about 
a garbage collector on the brink of retire-
ment; Zapatinas’ Greek comedy blockbuster 
In Good Company is also featured in the ‘best 
of’ program, where raunchy and scatological 
misadventures unfold when a madman and 
petty criminal’s worlds collide; and the re-
turn of filmmaker Dimitris Indares’ uncom-
plicated and very human comedy, Totally 
Married, which wrestles with the much-de-
bated phenomenon of the ‘seven year itch’, 
but does it Greek-style.

Acclaimed filmmaker Constantinos Gi-
annaris will also feature two of his films in 
the ‘best of’ program. From the Edge of the 
City follows the leader of a gang of Kazakh-
stani youths who live on the outskirts of 
Athens – where clubbing, drugs, prostitution 
and petty thievery is an everyday part of life. 
Giannaris’ gritty depiction of this urban real-
ity won him Best Director and the Greek Film 
Critics’ Prize at the Thessaloniki IFF.  Realist 
tones continue in Giannaris’ poignant nar-
rative One Day in August which weaves to-
gether four different stories over 24 eventful 
hours. The film screened at Berlin, Chicago 
and Melbourne and won best screenplay at 
Troy and the Critics’ Prize in Thessaloniki.

The GFF program also houses a selection 
of nine Greek shorts including, Athina Ra-
chel Tsangari’s (Attenberg, GFF ‘11) haunt-
ingly beautiful short The Capsule which has 
screened in numerous festivals including 
Toronto and Sundance and You Know What? 
I Love You – a debut from Melbourne film-
maker Natalie Cunningham, a joyous medi-
tation on family, heartbreak, adversity, and 
memory. The eight local shorts will screen 
in one program as part of the Greek-Austra-
lian Short Film Festival on Thursday 21 No-
vember, competing for the Napoleon Perdis 
Award for Best Short Film.

The Greek Student Film Festival and Com-
petition returns for its 4th year in 2013, 
presenting another selection of imaginative 
films from local primary, secondary and ter-
tiary students. 

The 20th Greek
Film Festival
The Delphi Bank 20th Greek Film Festival opens with «What If...» and 
presents the best of contemporary Greek cinema with a program that 
will see 35 films including 9 shorts screen at the Palace Cinema Como
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OPENING NIGHT 
■Thursday 7 November
6:30pm for 7:00pm
What If...

■Friday 8 November
7:00pm Marjoram
9:15pm Joy + Q&A

■ Saturday 9 November
4:15pm One Step Ahead
7:00pm Bonus
9:00pm Love in the End

■Sunday 10 November
3:15pm Greek-American Radicals: The 
Untold Story
4:45pm Bonus
6:45pm Balkanisateur
9:00pm What if...

■Monday 11 November
7:00pm Female Company
9:15pm Big Hit 

■Tuesday 12 November
7:00pm The Tree and the Swing
9:15pm The Eternal Return of Antonis 
Paraskevas
 
■Wednesday 13 November
7:00pm Wild Duck
9:00pm Joy
 
■Thursday 14 November
7:00pm The Capsule* + A.C.A.B. All Cats 
Are Brilliant
9:30pm The Daughter
 
■Friday 15 November
7:00pm In Good Company
9:15pm What If...
 
■Saturday 16 November
5:30pm Ruins + Q&A
7:30pm Totally Married
9:30pm Marjoram
 

■Sunday 17 November
3:00pm Greek-American Radicals: The 
Untold Story
4:30pm A Touch of Spice (Rated M)
7:00pm Love in the End
9:00pm From the Edge of the City 

■Monday 18 November
6:30pm The Capsule* + The Daughter
9:00pm The Tree and the Swing
 
■Tuesday 19 November
7:00pm Marjoram
9:15pm Big Hit
 
■Wednesday 20 November
7:15pm The Daughter
9:15pm The Eternal Return of Antonis 
Paraskevas
 
■Thursday 21 November
6:30pm Greek Short Film Festival
9:00pm A.C.A.B. All Cats Are Brilliant
 

■Friday 22 November
7:00pm Do Not Forget Me Istanbul
9:30pm Wild Duck
 
■Saturday 23 November
6:30pm One Day in August
9:00pm Beware of Greeks Bearing Guns 
(Special Event) (Rated M)
 
■Sunday 24 November
12:30pm Student Film Festival
4:30pm Love in the End
7:00pm Capital (Closing Night Event) 

*Short Film

■VENUE

Palace Cinema Como
Corner Toorak Rd & Chapel St, South 
Yarra VIC 3141
Bookings: (03) 9827 7533 or 
www.palacecinemas.com.au
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■HOW TO BUY
In person: Palace Cinema Como · Daily during box office hours until sold out (no 
booking fees apply for tickets purchased in person). 
or from greekfilmfestival.com.au/films/melbourne

■Online
Available 24hrs via www.palacecinemas.com.au/sessiontimes. GFF sessions can be 
found by selecting venue (Palace Cinema Como), followed by date.Major credit cards 
accepted. Booking fees apply. (You will be required to present the credit card used 
online purchases and all relevant concession cards when
collecting tickets from the box office).

■By Phone                                                                                     
( 03) 9827 7533 · Tickets may be purchased using all major credit cards by 
phoneduring box office hours. Booking fees apply. Credit card is debited at time of 
booking and must be produced when collecting tickets. Patrons are encouraged to 
collect tickets 20minutes prior to the session to avoid queues. 

what	if...		OPENING NIGHT

greece	·	2012	·	111mins	
Dir. Christoforos Papakaliatis

Greek with English subtitles

With the economic crisis 
as its backdrop, What if... 

shows two opposing perspec-
tives in a Sliding Doors style of 
storytelling: One of a bachelor; 
the other of a couple in love. 
Demetris (the film’s maker 
Christoforos Papakaliatis) 
shares his relatively normal 
life with a German Shepherd 
dog. When his canine friends 
begs to be walked one night, 
Demetris unwittingly stands on 
the precipice of a life-changing 
decision. If he goes out, he will 
meet Christina (Marina Kalo-
girou), the love of his life. If he 
stays at home, he will not.
“I want them (foreign audi-
ences) to feel more supportive 
of Greeks (after watching this 
film) because, right now, the 
Greek people need a lot of sup-
port. But history has shown 
that Greeks are always win-
ners.” filmmaker Christoforos 
Papakaliatis.

Cast: 
Christoforos Papakaliatis, 
Marina Kalogirou, 
Maro Kontou, 
Giorgos Konstantinou,
Themis Bazaka, 
Maria Solomou

capital			CLOSING NIGHT

France	·	2012	·	114mins
Dir. Costa-Gavras

FRENCH with English subtitles
 

Filmmaker Costa-Gavras 
returns to familiar territory 

with this persuasively-detailed 
tale of boardroom politics, re-
morseless backstabbing and the 
evils of capitalism. The CEO of one 
of France’s most important banks 
collapses on the golf course. His 
job responsibilities are assumed 
by a calculating young exec, 
Marc Tourneuil (leading French 
comedian Gad Elmaleh). For most, 
this is a temporary measure but 
Marc sees it differently, throw-
ing himself into the high-rolling 
gladiatorial arena with an impres-
sive level of ruthless hypocrisy. 
Along the way, he wins the favour 
of a Miami-based power broker 
Dittmar Rigule, played with vile 
reprehensibility by Gabriel Byrne; 
both characters as smooth as their 
designer suits. “A serious Europe-
an financial thriller is something 
of a novelty, and Costa- Gavras, 
the militant film master par excel-
lence, shows perfect timing in 
his ambitious Capital, a film that 
lingers in the memory.” The Hol-
lywood Reporter.
Cast: 
Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha 
Régnier, Céline Sallette, Liya 
Kebede, Hippolyte Girardot, Daniel 
MesguichDionysis Samiotis and 
Konstantina Stavrianou

Joy

greece	·	2012	·	80mins
Dir. Ilias Yannakakis
Greek with English subtitles

 

Joy may be presented in ghostly 
black & white but there are 

many shades of grey to this 
startling film about a middle-
aged woman, Joy (played with 
inexhaustible nuance by Amalia 
Moutoussi), accused of kidnap-
ping a newborn baby from a ma-
ternity ward. What begins as the 
perfect utopia for new mother 
and child eventually turns into a 
bitter tragedy. Oblivious to media 
reports about the kidnapping, Joy 
goes on a road trip with the baby, 
where her maternal instincts are 
tested, ultimately overpowering 
any sense of rationality she may 
possess. 

Karlovy Vary International Film 
Festival Festivals & Awards: 
Karlovy Vary Film Festival 2013 
(Official Selection),

NOTE: Producer Eleni Bertes 
will be in Melbourne on No-
vember 8 to introduce the film

Cast: 
Nikos Flessas, 
Stefania Goulioti, 
Amalia Moutoussi, 
Lida Protopsalti, 
Yorgos Symeonidis

wild	Duck

greece	·	2013	·	88mins
Dir.	yannis	Sakaridis
Greek with English subtitles

Marking Yannis Sakaridis’ 
debut into feature 

filmmaking is this gripping, 
politicallycharged thriller drawing 
on the 2005 ‘Greek Watergate’. 
After his telecommunications 
business folds, engineer Dimitris 
(Alexandros Logothesis) takes 
on freelance work with a former 
employer. He starts investigat-
ing a suspected phone-hacking 
operation, which leads him 
and a colleague, Nikos (Giorgos 
Pyrpassopoulos), to a seem-
ingly innocuous apartment in 
the Athenian seaside town of 
Glyfada. After meeting one of 
the building’s residents, Pan-
ayota (Themis Bazaka), Dimitris 
finds himself embroiled in an 
impetuous ethical and economic 
dilemma. Coming to the GFF 
direct from this year’s Toronto 
International Film Festival, 
Wild Duck cleverly meshes the 
omnipresence of Greece’s current 
economical climate with age-old 
moral impasses. 

Festivals & Awards: Toronto In-
ternational Film Festival 2013.  

Cast: 

Alexandros Logothesis, 
Themis Bazaka, 
Giorgos Pyrpassopoulos

Love	in	the	end

greece	·	2013	·	89mins
Dir. Vasilis Kehagias                 
Greek with English subtitles

Fairytales do come true in Love 
in the End – a film with a 

heart of gold, infinite commercial 
appeal, and the ability to leave 
audiences with a big smile on 
their faces. The three true sto-
ries that get ‘remastered’ with 
their happy endings are those 
of a girl on a cruise who falls in 
love with the ship’s lieutenant 
only to leave him at the dock; 
a boy secretly wooing his best 
friend through a fake Facebook 
profile; and two strangers who 
spend a glorious night together 
only to lose each other’s contact 
details. These are also stories 
about the beauty, dizziness, 
secrets and revelations of love, 
filmed on location in Athens, 
Thessaloniki, Rhodes and Istan-
bul with a cast of very attractive 
actors. Appropriately, Love in 
the End was released in Greek 
cinemas on Valentines Day.

Cast: 
Georgina Lossi, 
Leonidas Kalfagiannis, 
Katerina Geronikolou, 
Panos Vlahos, 
Nikolas Aggelis, 
Myriella Kourentia	scene	from	olga	malea’s	film	Marjoram

NOTE: All films are restricted to persons aged 18 years and over unless specified
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Palace Cinema Como · 299 Toorak Road, South Yarra
MELBOURNE · Brisbane · Sydney · Adelaide · Canberra

greekfilmfestival.com.au

An initiative of the


