
Η Κοινότητά μας διενήργησε πρό-
σφατα μια ειδική έρευνα μετα-
ξύ των Ελλήνων πολιτών που 

εγκαθίστανται στη Μελβούρνη, για 
να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετω-
πίζουν, όσον αφορά στην εκπαίδευση 
των παιδιών τους, τα οποία έχουν ως 
μητρική τους γλώσσα την Ελληνι-
κή. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να 
αποφασιστεί η δημιουργία ενός νέου 
Ελληνικού σχολείου, που θα απευ-
θύνεται στους μαθητές αυτούς και σε 
μαθητές με υψηλό επίπεδο γνώσης 
της Ελληνικής γλώσσας, καλύπτοντας 
μια ανάγκη που δεν αντιμετωπίζονταν 
ως τώρα από τα υπάρχοντα παροικια-
κά σχολεία. Θα είναι στελεχωμένο με 
εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, ενώ 
θα χρησιμοποιούνται και τα σχολικά 
εγχειρίδια των ελληνικών σχολείων, 
βοηθώντας εν ολίγοις  τα παιδιά αυτά 
να μην χάσουν το υψηλό επίπεδο γνώ-
σης της Ελληνικής γλώσσας που ήδη 
έχουν. Θετικό είναι το γεγονός, ότι 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν 
επικροτήσει την πρωτοβουλία αυτή 
της Κοινότητας, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη λειτουργίας ενός τέτοιου σχο-
λείου. Επισημαίνουν δε ότι θα βοηθή-
σει τα παιδιά να προσαρμοστούν καλύ-
τερα στη νέα κοινωνία και περιβάλλον. 
Στις εσωτερικές σελίδες παρουσιάζο-
νται ειδικά ρεπορτάζ με περισσότερες 
πληροφορίες στα Ελληνικά και Αγγλικά 
για το νέο σχολείο.
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«Αυτός ήταν ο 
ποιητής Στάθης 
Ραυτόπουλος»
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`	Κ.	ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ RESEARCH 

A brief outline 
of the history 
of the GOCMV
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`	c.	FiFiS	

``ηπειρωτεσ`και`
ποντιοι`στηριζουν`το`
πολιτιστικο`κεντρο...
Δύο ακόμα παροικιακοί 
σύλλογοι εξέφρασαν και 
έμπρακτα τη στήριξή τους 
για το Πολιτιστικό Κέντρο.

ΣΕΛ. 3&5

Σχολείο για 
νεοφερμένα 
Ελληνόπουλα

FlashNews``η`ετησια`γενικη`
συνελευση...
Στις 19 Ιανουαρίου 2014 
θα πραγματοποιηθεί η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
των μελών της Κοινό-
τητας

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

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

``το`νεο`σχολειο`τησ`
κοινοτητασ...
Η Κοινότητά μας δημι-
ούργησε ένα νέο σχολείο 
για μαθητές που έχουν 
την Ελληνική ως μητρική 
γλώσσα ή υψηλή γνώση 
της Ελληνικής 

ΣΕΛ 3 

συν
αυλ

ία

Χιλιάδες στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου

Χ 
ιλιάδες άτομα απόλαυσαν τις ταινίες που πα-
ρουσιάσθηκαν στο 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου Μελβούρνης, διάρκειας 2,5 
εβδομάδων, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη 

του Νοεμβρίου. Η πιο δημοφιλής ταινία ήταν η «Αν..» 
του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, την οποία παρακολού-
θησαν 1.800 άτομα. Άλλες, δημοφιλείς ταινίες ήταν 
και οι: «Η αγάπη έρχεται στο τέλος», «Μη με ξεχνάς Κων-
σταντινούπολη», και «Το δέντρο και η κούνια». Για τον 
εορτασμό των 20 χρόνων του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 
εννέα από τις δημοφιλέστερες ταινίες που παρουσιά-
στηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

""  ΣΕΛ. 9 & 12

``μια`σχολικη`χρονια`
ολο`επιτυχιεσ...
Εκατοντάδες γονείς 
εμπιστεύθηκαν και 
φέτος την ελληνομάθεια 
των παιδιών τους στα 
σχολεία της Κοινότητάς 
μας

ΣΕΛ 10 & 11

`` ‘across`the`
universe‘`concert...
Alphington Grammar’s 
students organised a 
succesful concert...

"" P 15 - MORE ENGLISH NEwS12-16

ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ‘Ψηλώνει’
το νέο
κτίριο της
Κοινότητας

Σ 
ημαντική πρόοδο έχουν σημειώσει 
οι εργασίες οικοδόμησης του νέου 
κοινοτικού κτίριου, στη γωνία των 
οδών Λόνστεϊλ και Ράσελ. Τους 
τελευταίους μήνες το νέο κτίριο 

‘ψηλώνει’ με ταχύ ρυθμό και προβλέπεται ότι 
μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου 2013 θα έχει 
κατασκευαστεί και ο έβδομος όροφος. Σύμφω-
να με τις διαβεβαιώσεις της κατασκευαστικής 
εταιρείας το νέο κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί, 
όπως έχει προγραμματιστεί, δηλαδή μέχρι τα 
μέσα της χρονιάς.  Την ίδια στιγμή συνεχίζο-
νται και οι προετοιμασίες για την οργάνωση 
και το αρχικό πρόγραμμα του Σύγχρονου Ελ-
ληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, που θα στεγα-
σθεί σε τέσσερις ορόφους του νέου 15ώροφου 
κοινοτικού κτιρίου.                                                                           

"" ΣΕΛ. 2 & ENG. P. 13

``building`the`
centre`-`beyond`the`
concrete...
The construction of the 
new GOCMV building 
is continuing at a fast 
pace and it will be 
ready by mid-2014

ΣΕΛ 13
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Eνημερωτική συνάντηση με 
νεοαφιχθέντες γονείς από 
την Ελλάδα για τη λειτουρ-
γία του νέου Ελληνικού 

σχολείου, διοργάνωσε την Τρίτη, η 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελ-
βούρνης και Βικτώριας, που είναι ο 
μεγαλύτερος φορέας διδασκαλίας 
της Ελληνικής γλώσσας στη Βικτώ-
ρια.

Όπως είναι γνωστό, η Κοινότητα 
ανέλαβε την πρωτοβουλία λειτουρ-
γίας ενός νέου Ελληνικού σχολείου, 
που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε 
μαθητές που έχουν έρθει πρόσφατα 
από την Ελλάδα και τα ελληνικά εί-

ναι η πρώτη τους γλώσσα.  
Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Γενι-
κού Προξενείου κ. Βασίλης Γκόκας, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας, εκπαιδευτικοί και 
γονείς.

Τους γονείς και τους προσκεκλη-
μένους καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
για την ανταπόκρισή τους, ο επικε-
φαλής της Επιτροπής λειτουργίας 
του νέου σχολείου και μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Κοινότη-

τας κ. Νίκος Ντάλλας. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γκόκας 

ο οποίος συνεχάρη την Κοινότητα 
για την πρωτοβουλία της, υπογραμ-
μίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία λει-
τουργίας του νέου σχολείου. «Πρέπει 
να ενισχύσουμε όλοι την πρωτοβου-
λία αυτή,» είπε. «Το Γραφείο Εκπαί-
δευσης είναι στη διάθεση όλων, γιατί 
η προσπάθεια αυτή πρέπει να προ-
χωρήσει».

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός και 
μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
του σχολείου  κ. Μαρία Μπακαλίδου, 
αναφέρθηκε στους στόχους του νέου 
σχολείου, στον τρόπο λειτουργίας 
του, στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
και στο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Όπως είπε, το νέο σχολείο δημι-
ουργείται για να καλύψει μια ανάγκη 
που δεν καλύπτεται σήμερα από τα 

υπάρχοντα σχολεία. Τόνισε ότι 
θα είναι στελεχωμένο με εκ-
παιδευτικούς από την Ελλάδα, 
που θα γνωρίζουν τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των παιδιών, ενώ 
θα χρησιμοποιούνται τα σχο-
λικά εγχειρίδια των ημερήσι-

ων σχολείων της Ελλάδας, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα  στα παιδιά αυτά 
να μην χάσουν το υψηλό επίπεδο 
γλώσσας που ήδη έχουν, αλλά να το 
προάγουν και να το επεκτείνουν.

Ανέφερε επίσης ότι το νέο σχολείο 
θα αποτελέσει χώρο συνάντησης και 
συνεύρεσης των νέων μεταναστών, 
δίνοντας την ευκαιρία τόσο στους 
μαθητές όσο και στους γονείς τους,  
να γνωριστούν μεταξύ τους. Ανέφε-
ρε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό ότι το κόστος των μαθημάτων 

θα είναι χαμηλό, καθώς η Ελληνική 
Κοινότητα αντιλαμβάνεται τις οικο-
νομικές δυσκολίες των νεοφερμέ-
νων Ελλήνων.

Θα ωφεληθούν τα παιδιά
Στη σημασία και το ρόλο του νέου 

σχολείου αναφέρθηκε και ο εκπαι-
δευτικός των σχολείων της Κοινό-
τητας κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, 
λέγοντας πως πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία από την οποία θα επω-
φεληθούν σημαντικά τα παιδιά.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζή-
τηση με τους γονείς, όπου δόθηκαν 
απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

όλοι οι γονείς επικρότησαν την πρω-
τοβουλία της Κοινότητας, υπογραμ-
μίζοντας την ανάγκη ενός τέτοιου 
σχολείου. Όπως ανέφεραν, το σχο-
λείο δεν θα βοηθήσει τα παιδιά μόνο 
με τα Ελληνικά, αλλά και να προσαρ-
μοστούν καλύτερα στη νέα κοινωνία 
και το περιβάλλον. 

Το νέο σχολείο θα αρχίσει να λει-
τουργεί από το Φεβρουάριο του 
2014, στο Chadstone (Τρίτη, 5.00-
8.00μμ) και στο Σίτυ, το Σάββατο 
(9.30πμ-12.30μμ). Οσοι ενδιαφέ-
ρονται μπορούν να τηλεφωνή-
σουν για πληροφορίες στον αριθμό 
9662-2722 ή στο εμέιλ: education@
greekcommunity.com.au.

Ενας ακόμη σύλλογος εξέ-
φρασε ενεργά την υπο-
στήριξή του προς το Πο-
λιτιστικό Κέντρο και την 

Κοινότητά μας. Συγκεκριμένα, ο σύλ-
λογος γυναικών της Πανηπειρωτι-
κής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτω-
ρίας και το φιλανθρωπικό σωματείο 
Δωδώνη, παρέδωσαν στην Κοινότη-
τα επιταγή $6.000 προς ενίσχυση της 
κατασκευής του Σύγχρονου Ελληνι-

κού Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο 
θα στεγασθεί στο νέο κτίριο 15 ορό-
φων της Κοινότητας (φωτό).

Η παράδοση – παραλαβή της επι-
ταγής έγινε έξω από το χώρο όπου 
χτίζεται το νέο κοινοτικό κτίριο, στη 
γωνία των οδών Λόνστεϊλ και Ράσελ.

“Η υποστήριξη από την παροικία 
και τους ομογενειακούς συλλόγους 
είναι συγκινητική και μας ενθαρρύ-
νει να συνεχίσουμε το μεγάλο αυτό 
έργο που έχουμε αναλάβει,” δήλωσε 
ο Γ.Γ. της Κοινότητας κ. Κώστας Μάρ-
κος. ”Ήδη έχουν χτιστεί οι εφτά πρώ-
τοι όροφοι και το νέο κτίριο αναμέ-

νεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα 
της επόμενης χρονιάς.  Ολοι βλέπουν 
τώρα το όνειρο να γίνεται πραγματι-
κότητα και αποφασίζουν να γίνουν 
μέρος της μεγάλης αυτής προσπά-
θειας. Είμαστε βέβαιοι ότι την κίνηση 
των δύο συλλόγων θα ακολουθή-
σουν και πολλοί άλλοι οργανισμοί.”

Την επιταγή παρέλαβε τριμελής 
αντιπροσωπεία της Κοινότητας απο-
τελούμενη από τον πρόεδρο κ. Βα-
σίλη Παπαστεργιάδη, τον Γ.Γ. κ. Κώ-
στα Μάρκο και το μέλος του Δ.Σ. και 
επίκουρο καθηγητή κ. Μαρίνη Πυρ-
πυρή. Ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρί-

στησε τους δύο συλλόγους, λέγοντας 
μεταξύ άλλων ότι το νέο πολιτιστικό 
κέντρο ανήκει σε όλη την παροικία 
και τους ομογενειακούς συλλόγους. 

Η κ. Φρόσω Τραχανά μιλώντας εκ 
μέρους της Πανηπειρωτικής Ένω-
σης Μελβούρνης και Βικτωρίας, δή-
λωσε ότι ο σύλλογος γυναικών της 
Ένωσης συγκέντρωσε το ποσό των 
$6.000 από την πρόσφατη “Γιορτή 
της Πίτας”, που διοργάνωσε. Ανα-
γνωρίζουμε, είπε, το σημαντικό έργο 
που έχει αναλάβει η Κοινότητα, για 
τούτο αποφασίσαμε να συνεισφέρου-
με και εμείς σε αυτή την προσπάθεια.

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό 
οι εργασίες ανέγερσης του νέου 
κτιρίου της Κοινότητάς μας στη 
γωνία των οδών Λόνστεϊλ και 

Ράσελ, στο κέντρο της Μελβούρνης.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κα-

τασκευαστικής εταιρείας, μέχρι τα Χρι-
στούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί και ο 
έβδομος όροφος - δηλαδή σχεδόν το 
ήμισυ του κτιρίου. Σημειώνεται ότι τα 
θεμέλια τέθηκαν την πρώτη εβδομά-
δα του Ιουλίου 2013 και το νέο κτίριο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 
του Ιουλίου 2014, δηλαδή σε εφτά μή-
νες περίπου και σύμφωνα με το αρχικό 
πρόγραμμα οικοδόμησης.

«Η κατασκευαστική εταιρεία διαβε-
βαιώνει ότι νέο κτίριο θα παραδοθεί 
μέσα στο 2014, όπως έχει προγραμμα-
τιστεί,» δήλωσε ο Γ.Γ. της Κοινότητας 
κ. Κώστας Μάρκος. «Αυτό φαίνεται άλ-
λωστε και από την μέχρι τώρα πορεία 
του έργου.»

Παράλληλα, έχουν αρχίσει και οι 
εργασίες οργάνωσης και προγραμμα-
τισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Κέντρου, το οποίο θα στεγασθεί σε τέσ-
σερις ορόφους του νέου κτιρίου. Ήδη 
έχει συστηθεί Συμβουλευτική Επιτρο-
πή της οποίας προεδρεύουν η νομικός 
κ. Ολύβια Νίκου και ο καθηγητής πα-
νεπιστημίου Νίκος Παπαστεργιάδης 
και συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. 
Λεωνίδας Βλαχάκης, Τζιμ Μποσινά-
κης, Μαρίνης Πυρπυρής και Κώστας 

Μάρκος καθώς και οι: κ. Βας Κάτος 
(Melbourne Festival), κ. Τζόι Δεμούση 
(Πανεπιστήμιο Μελβούρνης), κ. Μαρί 
Βελονάκη (Καλλιτέχνης και λέκτορας 
στο Πανεπιστήμιο της ΝΝΟ) και ο κ. 
Μαξ Ντελάνι (Ανώτερος επιμελητής 
σύγχρονης τέχνης στην Εθνική Πινα-
κοθήκη Βικτώριας). Διευθυντής έχει 
διοριστεί ο κ. Γιώργος Μενίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Μενίδη, οι δύο 
όροφοι του Πολιτιστικού Κέντρου 
προγραμματίζονται για εκθέσεις και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. «Θα είναι ευ-

έλικτοι χώροι για πολλαπλές χρήσεις, 
χωρητικότητας περίπου 150 θέσεων 
για θέατρο και μέχρι 250 άτομα για 
άλλες εκδηλώσεις,» λέει.

Ενας όροφος θα είναι ειδικά σχεδια-

σμένος και εξοπλισμένος για συναντή-
σεις και μικρές διαλέξεις και σεμινάρια 
και στον τέταρτο όροφο θα στεγάζο-
νται τα γραφεία του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου και της Κοινότητας. 

‘Ψηλώνει’ με ταχύ ρυθμό το 
νέο κτίριο της Κοινότητας

Αποψη	του	κοινοτικού	κτιρίου	στις	αρχές	Δεκεμβρίου

Το νέο σχολείο
της Κοινότητας
για νεοφερμένα
Ελληνόπουλα
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Με πρωτοβουλία 
της Κοινότητας 
δημιουργείται ένα 
νέο σχολείο για 
παιδιά που έχουν την 
Ελληνική ως μητρική 
τους γλώσσα 

5	
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Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσαν τα Σεμινάρια 
Ελληνικής Ιστορίας 
και Πολιτισμού 
με τη συμμετοχή 
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ακαδημαϊκών
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Μια χρονιά πλούσια
σε δραστηριότητες

‘το έργο προχωρά με 
ικανοποιητικό ρυθμό και θα 
είναι έτοιμο το 2014 όπως 
έχει προγραμματιστεί’ 
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ΣΙΝΕΜΑ
Χιλιάδες 
παρακολούθησαν 
το 20ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού 
Κινηματογράφου
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FiLm	FeStiVaL
The Delphi Bank 20th 
Greek Film Festival 
was a success and 
more than 6.500 
people enjoyed this 
year’s films
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«Το νέο σχολείο δημιουργείται 
για να καλύψει μια ανάγκη που 
δεν καλύπτεται σήμερα από τα 
υπάρχοντα σχολεία»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του Κυριάκου 
Αμανατίδη για τον 
Στάθη Ραυτόπουλο

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
Γενικού Γραμματέα

T    o 2013 ήταν χωρίς αμφιβολία μια 
χρονιά πλούσια σε δραστηριότητες και 
επιτυχίες για την Κοινότητά μας και 
ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευ-

σης και του πολιτισμού. 
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αντίποδες 

διοργανώθηκε μια σειρά από επιτυχημένες 
εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα (α) το Φεστι-
βάλ της Λόνστεϊλ, όπου συμμετείχαν δεκάδες 
χιλιάδες άτομα, (β) το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου, όπου φέτος συμπλήρωσε 
20 χρόνια από την ίδρυσή του και τις ταινίες 
παρακολούθησαν περισσότερα από 6.500 
άτομα, (γ) το Φεστιβάλ Συγγραφέων, το οποίο 
ήταν αφιερωμένο στον Καβάφη, με κύριους 
ομιλητές διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς και 
(δ) πολλές διαλέξεις και παρουσιάσεις, όπως 
αυτή για τον πρώτο Έλληνα δικαστή του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου κ. Αιμίλιο Κύρου.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, μεγάλο ήταν 
το ενδιαφέρον για τα Σεμινάρια Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού, όπου κατά τη διάρ-
κεια του έτους παρουσιάσθηκαν συνολικά 36 
διαλέξεις με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς 
και ειδικούς σε διάφορους τομείς. Τα Σεμινά-
ρια παρουσιάζονται για τρίτη συνεχή χρονιά 
και τα έχουν παρακολουθήσει πάνω από 
1.000 άτομα. Θα συνεχισθούν και το 2014 με 
ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και διακε-
κριμένους ακαδημαϊκούς από την Αυστραλία 
και το εξωτερικό.

Επίσης, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των 
μαθητών των Απογευματινών και Σαββατια-
νών σχολείων μας ξεπερνώντας τις 1.200 εγ-
γραφές. Με πρωτοβουλία της Κοινότητάς μας 
διενεργήθηκε ειδική έρευνα και πρόκειται να 
λειτουργήσει από το 2014 και ειδικό σχολείο 
για παιδιά νέων μεταναστών από την Ελλάδα.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το πρό-
γραμμα διδασκαλίας Νέων και Αρχαίων Ελλη-
νικών για ενήλικες και μαθητές, καθώς και 
για το τμήμα Νέων Ελληνικών για αρχάριους. 

Παράλληλα, η Κοινότητα είχε φέτος επαφές 
με τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της 
Ελλάδας για διάφορα θέματα, όπως την αύξη-
ση της μετανάστευσης από την Ελλάδα, την 
υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ 
Ελλάδας και Αυστραλίας για την τουριστική 
βίζα με δικαίωμα εργασίας, το φορολογικό, 
την ΕΡΤ και το Πολιτιστικό Κέντρο.

Τέλος, η οικοδόμηση του νέου κτιρίου της 
Κοινότητας και η δημιουργία του Πολιτιστικού 
Κέντρου είναι στο επίκεντρο των δραστηριο-
τήτων του Δ. Συμβουλίου, με την συγκινητική 
και ενθαρρυντική πάντα στήριξη πολλών 
παροικιακών οργανισμών και παροικιακών 
παραγόντων, τους οποίους ευχαριστούμε.

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Η	υπεύθυνη	του	νέου	σχολείου	κ.	Μαρία	Μπακαλίδου	απαντά	σε	ερωτήσεις	των	γονέων,	
παρουσία	και	του	Συμβούλου	Εκπαίδευσης	του	Γενικού	Προξενείου	της	Ελλάδας	κ.	Βα-
σίλη	Γκόκα,	του	Γ.Γ.	της	Κοινότητας	κ.	Κώστα	Μάρκου	και	του	επικεφαλή	της	Επιτροπής	
λειτουργίας	του	νέου	σχολείου	κ.	Νίκου	Ντάλλα

Τον Ιανουάριο η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στις 19 Ιανουαρίου 2014 πρό-
κειται να γίνει η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών της Κοι-

νότητας, σύμφωνα με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική 
Συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων «Ανδριανάκος» του 
κολλεγίου της Κοινότητας Alphington 
Grammar, στις 2.30μμ.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο 
γεγονός ότι απαιτήθηκε περισσότερος 
χρόνος από την πλευρά των ορκωτών 
λογιστών για τον έλεγχο των συμβο-
λαίων πώλησης ακινήτων της Κοινό-

τητας, που έγιναν κατά τη διάρκεια 
του περασμένου οικονομικού έτους.

«Πρόκειται για μια συνηθισμέ-
νη διαδικασία των ορκωτών λογι-
στών,» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας 

της Κοινότητας κ. Κώστας Μάρκος. 
«Όπως προβλέπεται από το νόμο, ενη-
μερώθηκαν σχετικά όλες οι αρμόδιες 
αρχές για την ημερομηνία διενέργειας 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.»

Με εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα 
και σχολικά εγχειρίδια ημερήσιων 
ελληνικών σχολείων

Οι Ηπειρώτες στηρίζουν το Πολιτιστικό Κέντρο
Συγκέντρωσαν $6.000  κατά την πρόσφατη εκδήλωση της «Γιορτής της Πίτας»

Η Χριστου-
γεννιάτικη
γιορτή της
Κοινότητας

Στους αριστεύσαντες 
μαθητές των σχολείων 
μας είναι και φέτος 

αφιερωμένη η χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή της Κοινότη-
τας, που επρόκειτο να λάβει 
χώρα στις 19 Δεκεμβρίου, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Παμμεσσηνιακής  Αδελ-
φότητας «Παπαφλέσσας».

Στην εκδήλωση αναμένο-
νταν περισσότερα από 150 
άτομα, μεταξύ των οποίων 
μαθητές, γονείς, προσκεκλη-
μένοι, μέλη και φίλοι της 
Κοινότητας.

Ο συντονιστής εκπαί-
δευσης της Κοινότητας κ. 
Θόδωρος Μάρκος δήλωσε 
ότι τα τελευταία χρόνια η 
Κοινότητα τιμά τους αριστεύ-
σαντες μαθητές και η χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή μας 
είναι αφιερωμένη σε αυτούς. 
«Η συμβολή του Ελληνικού 
σχολείου στην επιτυχία των 
μαθητών στις εξετάσεις του 
VCE, είναι σημαντική,» είπε. 

Παράλληλα ενθάρρυνε  
τους γονείς να συνεχίσουν 
να στέλνουν τα παιδιά τους 
στο ελληνικό σχολείο και 
ιδιαίτερα στα σχολεία της 
Κοινότητας. 

«Η παιδεία αποτελεί προτε-
ραιότητα για την Κοινότητα 
και μια σημαντική επένδυση 
για το μέλλον» τόνισε,  και 
κάλεσε όλους να συσπειρω-
θούν ενεργά γύρω από τον 
ιστορικό οργανισμό μας.

Παράλληλα, τόνισε ότι 
η Κοινότητα αναγνωρίζει 
και τιμά τη διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας και στα 
δημόσια σχολεία για τούτο 
απονέμεται και βραβείο σε 
αριστεύσαντα μαθητή που 
παρακολούθησε Ελληνικά σε 
δημόσιο σχολείο. 

«Επίσης αναγνωρίζουμε 
και τιμούμε και τους μαθητές 
που αριστεύουν στο μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών στις 
εξετάσεις του VCE,» είπε. 

Στιγμιότυπο	από	τη	Γενική	Συνέλευση	του	2012

Το νέο κτίριο προβλέπεται να παραδοθεί στα μέσα του 2014 όπως είχε προγραμματιστεί

Επειδή απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος για τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών
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The construction of 
the new GOCMV is 
continuing at a fast 
pace and it will be ready 
by mid-2014
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Με μια πολύ ενδια-
φέρουσα ομιλία του 
καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Μελ-

βούρνης Νίκου Παπαστεργιάδη 
για τη φιλία, ολοκληρώθηκε το 
πρόγραμμα των διαλέξεων των 
Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας 
και Πολιτισμού για το 2013. Τη 
διάλεξη ακολούθησε μια υπέροχη 
εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 
οποίας απονεμήθηκαν πιστοποι-
ητικά σε όσους παρακολούθησαν 
τα Σεμινάρια.

Όπως είναι γνωστό, τα Σεμι-
νάρια προσφέρονται δωρεάν τα 
τελευταία τρία χρόνια από την 
Κοινότητά μας και τα παρακο-
λούθησαν πάνω από 1.000 άτο-
μα, ενώ διαλέξεις παρουσίασαν 
διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί 
και ειδικοί σε διάφορους τομείς. 
Στόχος των Σεμιναρίων είναι η 
προώθηση της Ελληνικής Ιστορί-
ας και Πολιτισμού όχι μόνο στην 
παροικία μας, αλλά και στον ευ-
ρύτερο αυστραλιανό χώρο.

«Κρίνοντας από τη συμμετοχή 
του κοινού στα σεμινάρια και από 
το υψηλό επίπεδο των ακαδημα-
ϊκών και άλλων ειδικών που πα-
ρουσίασαν διαλέξεις, μπορούμε 
να πούμε με βεβαιότητα ότι τα Σε-
μινάρια έχουν στεφθεί με επιτυ-
χία και είναι ένα από τα καλύτερα 
προγράμματα της Κοινότητας,» 
δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότη-

τας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, 
κατά τη διάρκεια ομιλίας του 
στην εκδήλωση απονομής των 
πιστοποιητικών.

Σημειώνεται ότι συνολικά φέ-
τος δόθηκαν 36 διαλέξεις, τις 
οποίες παρακολούθησαν εκα-
τοντάδες άτομα. «Πρόκειται για 
αριθμό διαλέξεων που ούτε ανώ-
τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα πα-
ρουσιάζουν μέσα σε ένα χρόνο,» 
τόνισε ο υπεύθυνος της οργανω-
τικής Επιτροπής των Σεμιναρίων 
και μέλος του Δ.Σ. της Κοινότη-
τας κ. Νίκος Ντάλλας.

Ηδη το πρόγραμμα των διαλέ-
ξεων για το 2014 έχει ολοκλη-
ρωθεί, και θα τις παρουσιάσουν 

διακεκριμένοι ομιλητές από την 
Αυστραλία και το εξωτερικό.

Ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρί-
στησε τους ομιλητές και όλους 
όσους παρακολούθησαν τις δια-
λέξεις και ιδιαίτερα τα μέλη της 
οργανωτικής Επιτροπής που ερ-
γάστηκαν πολλές ώρες για την 
επιτυχημένη διοργάνωσή τους:  
Ροζ Νικολάου, Δήμητρα Λαγου-
δάκη, Χρυσούλα Σταμοπούλου, 
Βερνίτα Ζυγούρα, Χρήστο Φίφη, 
Νίκο Ντάλλα, Θόδωρο Μάρκο, 
Τζον Ζυγούρα, Κώστα Μάρκο, 
Ανθή Γιαννακοπούλου, Λένα 
Γιαννακοπούλου και Δημήτρης 
Γκόνης. 

Επίσης ευχαρίστησε για μια 

ακόμη φορά τον Κυριάκο Αμα-
νατίδη για την πρωτοβουλία του 
να εισηγηθεί στην Κοινότητα τη 
διοργάνωση των Σεμιναρίων.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η γε-
νική πρόξενος της Ελλάδας στη 
Μελβούρνη κ. Ελένη Λιανίδου, 
επικροτώντας τη σημαντική αυτή 
προσπάθεια, συγχαίροντας την 
Κοινότητα για την πρωτοβουλία 
της και την οργανωτική επιτροπή 
των Σεμιναρίων για το έργο της.

Ως μια από τις πιο σημαντικές 
δραστηριότητες της Κοινότητας 
χαρακτήρισε τα Σεμινάρια και ο 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης και μέ-
λος του Δ.Σ. της Κοινότητας κ. 
Θόδωρος Μάρκος. «Οι διακεκρι-
μένοι ομιλητές και η μεγάλη συμ-
μετοχή του κοινού, μας ενθαρρύ-
νουν να συνεχίσουμε,» τόνισε. 

«Τα Σεμινάρια αναδείχθηκαν 
σε μία από τις πιο σημαντικές 
δραστηριότητες της Κοινότητας.»

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν 
ειδικά πιστοποιητικά σε όλους 
όσους παρακολούθησαν ένα συ-
γκεκριμένο αριθμό διαλέξεων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν 
μεταξύ άλλων η ομοσπονδιακή 
βουλευτής του Εργατικού Κόμ-
ματος κ. Μαρία Βαμβακινού, πα-
νεπιστημιακοί και εκπρόσωποι 
παροικιακών οργανώσεων.

Η Κοινότητα ευχαρίστησε ιδι-
αίτερα το Φιλανθρωπικό Σύλλο-
γο Ιθακήσιων και του The Kelvin 
Club για την παραχώρηση αίθου-
σών τους στην Κοινότητα για να 
λειτουργήσουν τα Σεμινάρια.

Ένας ακόμα παροικιακός σύλλογος, αποφά-
σισε να ενισχύσει το Σύγχρονο Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο που θα στεγασθεί στο 

νέο κτίριο της Κοινότητάς μας. Πρόκειται για το 
Σύλλογο Ποντίων Μελβούρνης «Εύξεινος Πό-
ντος».

Στο χορό  όπου διοργάνωσε ο σύλλογος πρό-
σφατα για να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την 
ίδρυσή του, παραδόθηκε στον πρόεδρο της Κοι-
νότητας κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη επιταγή με 
ένα συμβολικό ποσό υπέρ του Σύγχρονου Ελλη-
νικού Πολιτιστικού Κέντρου.

«Θέλαμε από καιρό να ενισχύσουμε την προ-
σπάθεια αυτή της Κοινότητας. Ο Σύλλογός μας 
είναι μικρός και δεν έχει την οικονομική δυνα-
τότητα άλλων παροικιακών συλλόγων, ούτε επί-
σης και το δικό του κτίριο. Έτσι με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσαμε να ενι-
σχύσουμε το κατά δύναμη το Πολιτιστικό Κέντρο 
και είμαστε σίγουροι ότι η βοήθειά μας θα πιάσει 
τόπο.

Η κ. Νίκου μιλά με ενθουσιασμό για το Πολι-

τιστικό Κέντρο και το νέο κτίριο, λέγοντας ότι θα 
κάνει όλη την παροικία να αισθάνεται υπερήφα-
νη: «Θα περνάμε στο κέντρο της Μελβούρνης και 
θα λέμε με περηφάνια: ‘Αυτό είναι δικό μας!’ Θα 
φαινόμαστε σαν ομογένεια και στον ευρύτερο αυ-
στραλιανό χώρο. Είναι ένα έργο για όλους μας, 

δικό μας, ελληνικό. Θα εξυπηρετούνται όλοι οι 
σύλλογοι και η παροικία μας… Ένα έργο σημαντι-
κό για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.»

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της 
για τις δραστηριότητες και τη σημερινή πορεία 
της Κοινότητας.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Πα-
παστεργιάδης ευχαρίστησε το Σύλλογο για την 
ευγενική του χειρονομία και για την υποστήριξή 
του προς την Κοινότητα και το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο.

«Ηταν έκπληξη για μένα η χειρονομία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Εύξεινου Πόντου’, 
καθώς δεν γνώριζα για τα σχέδια τους να βοηθή-
σουν την Κοινότητα,» δήλωσε. 

«Η κίνησή τους αυτή υπογραμμίζει το φιλότι-
μο και τη διάθεση του Έλληνα να βοηθά και να 
συνεργάζεται.»

Στο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης ο κ. Παπαστεργιάδης επεσήμανε τη 
συμβολή των Ποντίων στην πολυπολιτισμική 
κοινωνία της Αυστραλίας, ενώ αναφέρθηκε και 
στις δικές του ποντιακές ρίζες, για τη γιαγιά του 
που γεννήθηκε στην Τραπεζούντα, καθώς και 
στο ταξίδι του αδερφού του στον Πόντο, σε ηλι-
κία 20 ετών. 

«Μας έχει εντυπωσιάσει η υποστήριξη που 
έχουμε από τους παροικιακούς συλλόγους σε 
αυτό το μεγάλο έργο που έχουμε αναλάβει για τη 
δημιουργία του Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτιστι-
κού Κέντρου. Θα συνεχίσουμε ως Κοινότητα να 
δουλεύουμε συλλογικά και να είμαστε κοντά σε 
όλους,» τόνισε.

Η Κοινότητά μας εξήρε σε 
μήνυμά της το έργο του 
Νέλσον Μαντέλα, χαρα-

κτηρίζοντάς τον ως ιστορικό, χα-
ρισματικό και μεγάλο ηγέτη, που 
με τον αγώνα του και προσωπικές 
θυσίες εξασφάλισε την ελευθερία 
του λαού του και ενέπνευσε τους 
ανθρώπους να αγωνίζονται για 

την ειρήνη, την ελευθερία και τα 
δικαιώματά τους. 

Σε μήνυμά της η Κοινότητα 
ανέφερε τα ακόλουθα:

«Με μεγάλη λύπη πληροφορή-
θηκε όλη η ανθρωπότητα το θά-
νατο ενός μεγάλου, ιστορικού και 
χαρισματικού ηγέτη και ανθρώ-
που, του Νέλσον Μαντέλα.

Με τον αγώνα του κατά των 
φυλετικών διακρίσεων και τις 
προσωπικές του θυσίες έδωσε την 
ελευθερία στο λαό του στη Νότια 

Αφρική. 
Ταυτόχρονα ενέπνευσε τους 

ανθρώπους να αγωνίζονται για 
την ειρήνη, την ελευθερία και τα 
δικαιώματά τους. 

Λάτρευε την Ελλάδα και ήταν 
γνώστης της αρχαίας Ελλάδας.  

«Η Ελλάδα είναι η μάνα της Δη-
μοκρατίας και η Νότια Αφρική η 
πιο μικρή κόρη της,» έλεγε.

Το έργο του θα μείνει αθάνατο 
και θα συνεχίσει να παραδειγ-
ματίζει και εμπνέει τις επόμενες 
γενιές. 

Ε
πιταγή ύψους $10.215 παρέδωσε 
ο φιλανθρωπικός σύλλογος της 
Κρητικής Αδελφότητας «Friends 
of Hellenic Charity» στην Ελλη-

νική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης 
και Βικτώριας και στον οργανισμό Πρε-
σβευτές της Ελλάδας (Every Greek is an 
Ambassador for Greece Inc.) για την υπο-
στήριξη του Μητροπολιτικού Κοινωνικού 
Ιατρείου Ελληνικού. 

Η επιταγή παραδόθηκε σε συνάντη-
ση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της Κρητικής Αδελφότητας στο Μπράν-
σγουικ, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του 
φιλανθρωπικού συλλόγου Friends of 
Hellenic Charity η κ. Μαίρη Χουδαλάκη, 
ο κ. Χαράλαμπος Χαιρετάκης, η κ. Ευαγ-
γελία Γκότση, ο κ. Μιλτιάδης Σταματάκης 
και ο πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότη-
τας κ. Τζιμ Παπαδημητρίου. Εκ μέρους 
της Κοινότητας παρευρέθηκαν δύο μέλη 
του Δ.Συμβουλίου, ο  επίκουρος καθηγη-
τής Μαρίνης Πυρπυρής και ο κ. Θόδωρος 
Μάρκος, ενώ από τους Πρεσβευτές της 
Ελλάδας τα ιδρυτικά στελέχη του οργα-
νισμού κα Εύη Γιαννά και κ. Νίκος Κο-
λενδριανός.

Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν σε ειδική 
εκδήλωση που διοργάνωσε o σύλλογος 
Friends of Hellenic Charity, το Σάββατο 
23 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων Normanby House. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 
250 άτομα τα οποία προσέφεραν γενναι-
όδωρα στην προσπάθεια να ενισχυθεί το 
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελλη-
νικού.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα διατε-
θούν για την αγορά ιατροφαρμακευτικού 

υλικού, που θα διατεθεί για τη βοήθεια 
εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν 
για την ιατροφαρμακευτική τους περί-
θαλψη. Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ια-
τρείο Ελληνικού λειτουργεί με εθελοντές 
προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες του 
σε άπορα άτομα.

Και οι τρεις ομογενειακοί φορείς ανα-
γνωρίζουν και στηρίζουν τις υπηρεσίες 
και τους μακροπρόθεσμους στόχους του 
εν λόγω κοινωνικού ιατρείου.

Υπενθυμίζεται ότι σε ειδικό έρανο που 
έγινε πριν λίγους μήνες, με τη συνεργα-
σία της Κοινότητας και των Πρεσβευτών 
της Ελλάδας, μέσω των σχολείων της 
Κοινότητας και άλλων ομογενειακών 
σχολείων, συγκεντρώθηκε το ποσό των 
$10.000, που διατέθηκε για την αγορά 

Η Ομογένεια της Μελβούρνης
στηρίζει το Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 

Σε εκδήλωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Κρητικής Αδελφότητας Μελβούρνης Friends of Ηellenic 
Charity συγκεντρώθηκαν $10.215 για την αγορά φαρμακευτικού υλικού

 Απονεμήθηκαν Πιστοποιητικά σε όσους παρακολουθούσαν τακτικά τα Σεμινάρια

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση 
των Σεμιναρίων της Κοινότητας

	Διάλεξη	του	καθηγητή	Νίκου	Παπαστεργιάδη

Από	τη	συνάντηση	για	την	παράδοση	της	επιταγής,	από	αριστερά:	κ.	Μαρίνης	Πυρπυρής,	κ.	Θόδωρος	Μάρκος,	κ.	Χαράλαμπος	Χαιρετάκης,	κ.	Μαρία	Χουδαλάκη,	κ.	Ευαγγελία	
Γκότση,	κ.	Εύη	Γιαννά,	κ.	Μιλτιάδης	Σταματάκης,	κ.	Τζιμ	Παπαδημητρίου	και	κ.	Νίκος	Κολενδριανός

φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία πα-
ραδόθηκαν τον Οκτώβριο, στο Μητροπο-
λιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.

«Παράδειγμα προς μίμηση»
Ο επίκουρος καθηγητής Μαρίνης Πυρ-

πυρής ευχαρίστησε εκ μέρους της Κοι-
νότητας το σύλλογο Friends of Hellenic 
Charity για την πρωτοβουλία τους για την 
εκδήλωση που διοργάνωσαν και τη γεν-
ναιοδωρία τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι: 

«Οι Ελληνες της Μελβούρνης και της 
Πολιτείας της Βικτώριας έχοντας μια μα-
κρά ιστορία φιλανθρωπίας υποστηρίζουν 
πάντα όσους έχουν ανάγκη. Στην εκδή-
λωση αυτή, άτομα της δεύτερης και της 
τρίτης γενιάς ένωσαν τις δυνάμεις τους 

για να συνεχίσουν ενεργά το πνεύμα της 
φιλανθρωπίας. Το παράδειγμα αυτό της 
καλοσύνης και της κοινωνικής δράσης 
είναι μια πράξη που θα πρέπει να απο-
τελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από 
άλλους ομογενειακούς οργανισμούς.» 

Από την πλευρά της η κ. Εύη Γιαννά 
ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
συλλόγου Friends of Hellenic Charity 
για την πρωτοβουλία τους και την προ-
σπάθειά τους να ενισχύσουν το Μητρο-
πολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, 
λέγοντας πως «είναι μέσα από τέτοια πα-
ραδείγματα ενότητας και ανθρωπισμού 
που μπορούμε να γίνουμε θετικά πρότυ-
πα για τις νεότερες γενιές των Ελλήνων, 
όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και σε όλο 
τον κόσμο.»

Ο «Εύξεινος Πόντος» στηρίζει το Πολιτιστικό Κέντρο

Από	αριστερά:	Η	γραμματέας	του	Συλλόγου	«Εύξεινος	Πόντος»	κ.	Μαρία	Τσιλφόγλου,	ο	ταμίας	κ.	Πολυχρόνης	
Καζαντζίδης,	ο	πρόεδρος	της	Ελληνικής	Ορθόδοξης	Κοινότητας	Μελβούρνης	και	Βικτώριας	κ.	Βασίλης	Παπα-
στεργιάδης,	η	πρόεδρος	του	«Ε.Π.»	κ.	Ελένη	Νίκου,	ο	κ.	Στέλιος	Ιγματίδης,	μέλος	του	Δ.Σ.	του	«Ε.Π.»,	η	Γενική	
Πρόξενος	κ.	Ελένη	Λιανίδου,	η	δασκάλα	του	χορευτικού	του	«Ε.Π.»	κ.	Ανδριάνα	Ακριβοπούλου	και	ο	κ.	Σεραφείμ	
Κελπετζίδης	μέλος	του	Δ.Σ.	του	«Εύξεινου	Πόντου».

Εφυγε ένας 
ιστορικός ηγέτης

Νέλσον	Μαντέλα

2014	Lonsdale	
Street	Festival
Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις 
για περίπτερο στη διεύθυνση: 
www.antipodesfestival.com.au 

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με γνωστούς πα-
ράγοντες της Ελληνικής παροικίας με θέμα 
«Η Ελληνική Παροικία σε Μετάβαση – Δια-

γενεαλογικές Απόψεις», έλαβε χώρα την Πέμπτη 12 
Δεκεμβρίου, στην εκκλησία St. Michael’s Uniting, 
στη Μελβούρνη (φωτό), στο πλαίσιο της σειράς ελ-
ληνικών παροικιακών διαλόγων για τον Ελληνισμό 
της Αυστραλίας, που εγκαινίασε το Κέντρο Διαλόγου 
του Πανεπιστημίου La Trobe, σε συνεργασία με την 
Κοινότητά μας και το Ελληνικό Πρόγραμμα του ιδίου 
Πανεπιστημίου.

Τους διαλόγους συντονίζει ο υποδιευθυντής του 
Κέντρου Διαλόγου δρα Μιχάλης Σ. Μιχαήλ και συμ-
μετείχαν –σε πρώτη φάση– οι: Καίτη Αλεξοπούλου, 
Πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού 
Συνδέσμου, Κυριάκος Αμανατίδης, συγγραφέας και 
αρθρογράφος, Βάϊος Αναστασόπουλος, παραγωγός 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων, Σάκης Ζαφειρό-
πουλος, τέως ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, Κων-
σταντίνος Καλυμνιός, δικηγόρος, συγγραφέας και 
αρθρογράφος, Φώτης Καπετόπουλος, σύμβουλος 
πολιτιστικών θεμάτων, Κώστας Καραμάρκος, δημοσι-
ογράφος και συντάκτης, Ευγενία Μιτράκας, δικηγό-
ρος και συμβολαιογράφος, Ιορδάνης Μπέλλης, Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας (Βικτωρίας-Τασμανίας), 
Κώστας Νικολόπουλος, δημοσιογράφος, Ζωή Δα-
μούση, καθηγήτρια πανεπιστημίου, Υβόν Παναγάκος, 
εκπαιδευτικός, Γιώργος Παπαδόπουλος, τέως ανώτα-
τος δημόσιος υπάλληλος, Βασίλης Παπαστεργιάδης, 
δικηγόρος και πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, Ευγενία 
Παυλοπούλου, δημοσιογράφος κ.ά. 

Παροικιακοί διάλογοι

Νίκου: «Θα περνάμε στο κέντρο της Μελβούρνης και θα λέμε με περηφάνια: ‘Αυτό είναι δικό μας!’»
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Μ
ε ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 
και συμμετοχή συνεχίζονται τα 
προγράμματα διδασκαλίας Νέων 
και Αρχαίων Ελληνικών για ενή-

λικες που πρωτοξεκίνησαν τον Ιούλιο του 
2012. 

Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή της Κοινότη-
τάς μας οι ενήλικες έχουν την ευκαιρία, άλλοι 
να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με την 
ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, 
και άλλοι να καλλιεργήσουν, εξασκήσουν, συ-

νειδητοποιήσουν βαθύτερα και εξελίξουν τις 
όποιες γνώσεις έχουν αποκτήσει και δεν μπό-
ρεσαν για διάφορους λόγους να διευρύνουν. 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η αρμόδια 
υπηρεσία VCAA ενέκρινε αίτηση της Κοινό-
τητας να προσφέρει το μάθημα των Αρχαί-
ων Ελληνικών σε επίπεδο VCE από το 2014.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει για την 
ώρα 4 κύκλους σπουδών διάρκειας 10 εβδομά-
δων. Ο πρώτος κύκλος σπουδών απευθύνεται 
σε απολύτως αρχάριους σπουδαστές που έρχο-
νται για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική 
γλώσσα. Στους επόμενους τρεις κύκλους, που 
αποτελούν συνέχεια του πρώτου και μεταξύ 
τους, οι σπουδαστές εισάγονται στα θεμελιώ-
δη γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της 

ελληνικής γλώσσας. Στο τέλος πια του τέταρ-
του κύκλου είναι σε θέση να κατανοούν και 
να γράφουν απλά κείμενα, να συμμετέχουν με 
άνεση σε συζητήσεις, να δίνουν και να ζητούν 
πληροφορίες για οικεία και καθημερινά θέμα-
τα, θέματα ρουτίνας και άμεσης ανάγκης και 
για πτυχές του άμεσου περιβάλλοντός τους. 
Με τις  βασικές αυτές γνώσεις είναι σε θέση 
να διευρύνουν τη γλωσσική τους κατάρτιση 
με πρακτικές αυτομόρφωσης ή με περαιτέρω 
σπουδές όπου αυτές προσφέρονται.    

Κατά την πρώτη περίοδο του 2014 (Ιανου-
άριος-Απρίλιος) θα λειτουργήσουν τρεις από 
τους τέσσερις κύκλους σπουδών: Νέα Ελληνι-
κά Ι, Νέα Ελληνικά ΙΙ και Νέα Ελληνικά ΙV. Ο 
κύκλος Νέα Ελληνικά ΙΙΙ θα λειτουργήσει τη 
δεύτερη περίοδο (Απρίλιος-Ιούνιος).

Στις τάξεις των νέων Ελληνικών φοιτούν σε 
ποσοστό 2/3 σπουδαστές  ελληνικής καταγω-
γής, τρίτης αλλά και δεύτερης γενιάς που δεν 
είχαν την ευκαιρία στα μαθητικά τους χρόνια 
να μάθουν Ελληνικά για διάφορους λόγους.  
Έτσι τώρα, σε ώριμη ηλικία πια, που τους ξα-
ναδίνεται η ευκαιρία να σπουδάσουν τη γλώσ-
σα των γονιών τους, το επιδιώκουν είτε για να 
μπορέσουν να επικοινωνήσουν με συγγενείς 
τους, ή γιατί αντιλαμβάνονται καλύτερα τη 
σημασία της επιστροφής τους στις γλωσσικές 
και πολιτιστικές τους ρίζες.  Το 1/3 των σπου-
δαστών είναι μη ελληνικής καταγωγής. 

Οι λόγοι που ωθούν αυτούς τους σπου-
δαστές να μάθουν Ελληνικά είναι είτε επαγ-
γελματικοί (π.χ. μια σπουδάστρια ασιατικής 

καταγωγής, νοσοκόμα στο επάγγελμα, ενδι-
αφέρθηκε να μάθει Ελληνικά για  να επικοι-
νωνεί με τους ελληνικής καταγωγής ασθενείς 
που φροντίζει), είτε γιατί έχουν συντρόφους 
ή φίλους ελληνικής καταγωγής, ή τέλος γιατί 
έχουν συνδεθεί αισθητικά, ηθικά και πνευμα-
τικά με την Ελλάδα και τον κόσμο της (π.χ. 
μια σπουδάστρια ευρωπαϊκής καταγωγής 
συμμετέχει από αγάπη για την Ελλάδα και 
τον ελληνισμό, ή ένας σπουδαστής αυστρα-
λιανής καταγωγής παρακινημένος από την 
κλασική του παιδεία ή μια σπουδάστρια από 
την Αργεντινή, γιατί κάποτε έκανε διακοπές 
στην Ελλάδα και αγάπησε τον τόπο και τους 
ανθρώπους του.)

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει για την 
ώρα 2 κύκλους σπουδών διάρκειας 10 εβδο-
μάδων. Ο πρώτος κύκλος σπουδών απευθύνε-
ται σε απολύτως αρχάριους σπουδαστές που 
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την 
αρχαία ελληνική γλώσσα και τον αρχαιοελλη-
νικό πολιτισμό. 

Στον δεύτερο κύκλο συνεχίζουν όσοι θέλουν 
να διευρύνουν τη στοιχειώδη τους γνώση  και 

να γνωρίσουν ακόμη περισσότερο τον αρχαιο-
ελληνικό λόγο, ώστε σταδιακά να αποκτήσουν 
την ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης 
του έργου των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέ-
ων ή να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν 
περαιτέρω σπουδές όπου αυτές προσφέρονται.                                                                                           
Το περιεχόμενο των μαθημάτων, κυρίως γλωσ-
σικό, δεν στερείται αναφορών στον αρχαίο ελ-
ληνικό πολιτισμό και στους συντελεστές τους. 
Οι σπουδαστές κατά συνέπεια σχηματίζουν σε 
γενικές γραμμές  την εικόνα των θεμελίων του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και γενικότερα του 
Δυτικού πολιτισμού.

Ένας στους 3 μαθητές 
δεν είναι Έλληνες

Η ποσοστιαία αναλογία σπουδαστών στις 
τάξεις των νέων Ελληνικών  παρατηρείται και 
στις τάξεις των αρχαίων Ελληνικών· τα 2/3 
είναι σπουδαστές  ελληνικής καταγωγής και 
το 1/3 μη ελληνικής. Αμφότεροι επιθυμούν να 
πάρουν μια γεύση από το φημισμένο κλασι-
κό ελληνικό παρελθόν και να γνωρίσουν την 
κλασική ελληνική γλώσσα. Άλλοι θέλουν να 
αποκτήσουν τις γλωσσικές βάσεις για την κα-
λύτερη κατανόηση των εκκλησιαστικών κει-
μένων, άλλοι γιατί  επιθυμούν να αποκτήσουν 
τη γλωσσική παιδεία που θα τους επιτρέψει 
να διαβάσουν αρχαίους συγγραφείς από το 
πρωτότυπο, άλλοι γιατί έχουν πειστεί για την 
αξία του μαθήματος ως πνευματικής άσκη-
σης που οξύνει τη συλλογιστική τους λόγω 

της αυστηρά λογικής 
δομής της αρχαίας ελ-
ληνικής, ή όπως είχε 
πει ο  Βέρνερ Χάιζεν-
μπεργκ, ο κορυφαίος 
φυσικός και ένας από 
τους θεμελιωτές της 

κβαντομηχανικής, λόγω της πλήρους αντι-
στοιχίας των λέξεων με το εννοιολογικό τους 
περιεχόμενο:  «Η θητεία μου στην αρχαία Ελ-
ληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευ-
ματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει 
η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη 
και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο.» και 
άλλοι τέλος, γιατί επιθυμούν να κατανοήσουν 
βαθύτερα τη νέα ελληνική γλώσσα ή και την 
αγγλική, το  ¼ των λέξεων  της οποίας είναι 
ελληνογενείς. 

Τα μαθήματα γίνονται κατά τις ώρες 18:30-
20:30 στο εκπαιδευτικό κέντρο ΙΤΗΕΑ (459 
Little Collins St.) που ευγενικά μας παραχώ-
ρησε ο διευθυντής του κ. Π. Ιασωνίδης, μέχρι 
την αποπεράτωση του νέου κτιρίου της Κοινό-
τητας στη Lonsdale St. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το περιεχόμενο των κύκλων σπουδών και τον 
χρόνο λειτουργίας τους οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τον συντονιστή 
του προγράμματος κ. Αλέξανδρο Γιανναδάκη 
(greekcourses@greekcommunity.com.au και 
0431995055).

Ελληνικά Απογευματινά Σχολεία Ε.Ο.Κ.Μ.Β. 

Διευθυντής: Γιάννης Μηλίδης, τηλ. 0416 043 335 – Principal: Yiannis Milides, tel. 0416 0443 335 

Επανέναρξη των μαθημάτων για το 2014 Recommencement of lessons in 2014 
Τα μαθήματα αρχίζουν και πάλι το 2014 όπως δείχνει ο πίνακας. 
Οι εγγραφές θα γίνουν την πρώτη μέρα των μαθημάτων μέσα 
στην τάξη όπου θα πάει κάθε παιδί. 

Lesson will commence in 2014 as shown in the table. Please note 
that enrolments will take place during the first day of lessons 
inside the classroom that the student will attend. 

 

Σχολικό έτος 2014 – School year 2014 

Σχολείο 
Campus 

Έναρξη μαθημάτων και 
εγγραφές 
First day for  lessons 
and enrolments 

Τάξεις 
Year levels 

Ώρες διδασκαλίας   
Hours of teaching 

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

  
Σάββατο  
8 Φεβρουαρίου 
Saturday, February 8 
   

  
Kinder class 
and 
Prep-Year 12 
 

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

  
Alphington 
Alphington Grammar 
Old Heidelberg Road,  
Alphington 

  
Παρασκευή   
7 Φεβρουαρίου 
Friday, February 7 

  
Kinder class 
and 
Prep-Year 12 
 

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

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

  
Σάββατο 
8 Φεβρουαρίου 
Saturday, February 8 

  
Kinder class 
and 
Prep-Year 12 
 

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

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

  
Δευτέρα 
3 Φεβρουαρίου 
Monday, February 3 

  
Prep-Year 12 
 

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

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

  
Παρασκευή  
7 Φεβρουαρίου 
Friday, February 7 
  

  
Prep-Year 12 
 

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

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

  
Σάββατο  
8 Φεβρουαρίου 
Saturday, February 8 
  

  
Kinder class 
and 
Prep-Year 12 
 

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

Montague Continuing 
Education Centre 
100 Montague Street, 
South Melbourne Vic 3205 
 

This campus is for 
students who can’t make 

it to Albert Park on 
Saturday mornings 

Δευτέρα 
3 Φεβρουαρίου 
Monday, February 3 

Prep-Year 12 
 

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

 

Συνεχίζεται το 2014
το πρόγραμμα των 
Αρχαίων και Νέων 
Ελληνικών

Στις τάξεις των νέων Ελληνικών φοιτούν σε 
ποσοστό 2/3 σπουδαστές  ελληνικής καταγωγής, 
τρίτης αλλά και δεύτερης γενιάς που δεν είχαν 
την ευκαιρία μάθουν Ελληνικά

Απογευματινά	&	Σαββατιανά	Σχολεία	της	Κοινότητας
ΣΧΟΛΙΚΟ	ΕΤΟΣ	2014		-	ScHooL	year	2014

Το 20ό Φεστιβάλ Ελληνι-
κού Κινηματογράφου της 
Delphi Bank στη Μελβούρ-
νη, ολοκληρώθηκε ύστερα 

από δυόμισι εβδομάδες επιτυχημέ-
νων προβολών, με το εξαιρετικό θρί-
λερ του Κώστα Γαβρά Το Κεφάλαιο.

Περισσότερα από 400 άτομα παρα-
βρέθηκαν στο κλείσιμο του Φεστιβάλ 
και απόλαυσαν, μέχρι αργά το βράδυ, 
τους εξαιρετικούς μεζέδες από το 
εστιατόριο «Κρίταμος» και τη μουσι-
κή από τους Νίκο Ξυλούρη, Αντώνη 
Ξυλούρη και Γιώργο Ρεράκη.

Το φετινό πρόγραμμα περιλάμβανε 
σύγχρονες παραγωγές, όπως την ται-
νία Αν... την οποία απόλαυσαν πάνω 
από 1800 άτομα. Άλλες, πολύ αγα-
πητές, στο κοινό, ταινίες, ήταν, Η αγά-
πη έρχεται στο τέλος, Μη με ξεχνάς 
Κωνσταντινούπολη, και Το δέντρο και 
η κούνια.

Για τον εορτασμό των 20 χρόνων 
του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 9 πολύ 
δημοφιλείς, στο κοινό, ταινίες που 
παρουσιάστηκαν και στο παρελθόν 
όπως, Πολίτικη κουζίνα, η κωμική, 
ντόπιας παραγωγής, ταινία Φοβού 
τους Έλληνες, η κλασική κωμωδία 
του Νίκου Ζαπατίνα Εφάπαξ και δύο 
από τις καλύτερες ταινίες του Κων-
σταντίνου Γιάνναρη Από την Άκρη 
της Πόλης και Δεκαπενταύγουστος.

Στο φετινό Φεστιβάλ παραβρέθη-
κε και η Ελένη Μπερντέ, μία από τα 
άτομα που δημιούργησαν το Φεστι-
βάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και 
η οποία είναι η παραγωγός της ται-
νίας Χαρά. Η κα Μπερντέ ήταν στη 
Μελβούρνη για να παρουσιάσει την 
ταινία και για να πάρει μέρος στη συ-
ζήτηση με το κοινό, που ακολούθησε 
την προβολή της ταινίας.

Στις φετινές προβολές περιλαμβα-
νόταν και το ντοκιμαντέρ της Ζώης 
Μαυρουδή Ερείπια, που αναφέρεται 
στη διαπόμπευση και τον εξευτελι-
σμό 31 γυναικών φορέων του AIDS 
στην Αθήνα, το 2012, οι οποίες οποί-
ες όπως είναι γνωστό κατηγορήθη-
καν από τις ελληνικές αρχές για πορ-
νεία. Η ταινία τονίζει τη σημασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων και προβλήθηκε δωρεάν.

Ταινίες Μικρού Μήκους
Για πρώτη φορά φέτος, το 4ο Αυ-

στραλο-Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους ενσωματώθηκε 
στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματο-
γράφου. Προβλήθηκαν εννέα εξαι-
ρετικές ταινίες ντόπιων παραγω-
γών στα πλαίσια διαγωνισμού για 
την καλύτερη ταινία με χορηγό τον 
Ναπολέοντα Περδή. Το βραβείο της 
Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους 
δόθηκε στην ταινία The Maker του 
Χριστόφορου Κεζέλου. Η Ελληνική 

Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώ-
ριας ενίσχυσε το βραβείο με το χρη-
ματικό ποσό των $500.

Στο φετινό Φεστιβάλ περιλάμβα-
νονταν επίσης και το 4ο Μαθητικό 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου με συμ-
μετοχές από τη Βικτώρια, Νέα Νότια 
Ουαλία, Αδελαϊδα και Τασμανία. Οι 
δημιουργίες των μαθητών παρουσι-
άσθηκαν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
και τα πρώτα βραβεία δόθηκαν στο 
Sans Souci Primary School – NSW 
για την ταινία «Ελλάδα Σημαίνει 
Φως», στα σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώ-
ριας (Albert Park Campus), για την 
ταινία «Στην αρχή ήταν το φως», και 
Doncaster Campus, για την ταινία 
«Τα Βιβλία Συζητάνε», και στο RMIT 
για την ταινία «Greece is Light».

Μαθητικό Φεστιβάλ
Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ελληνι-

κού Κινηματογράφου διοργανώνε-
ται με τη συνεργασία του Φεστιβάλ 
Αντίποδες, της Ελληνικής Κοινότη-
τας NSW, του Γραφείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό 
Προξενείο της Μελβούρνης και με 
την υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας της Βικτώριας.

Η Κοινότητά μας ευχαρίστησε την 
Τράπεζα Delphi, κύριο χορηγό του 
Φεστιβάλ, όλους τους άλλους χορη-
γούς και υποστηριχτές και, πιο πολύ 
από όλους, τις χιλιάδες το φιλοθεά-
μον κοινό που με την παρουσία του 
συνέβαλε στη μεγάλη επιτυχία και 
της φετινής κινηματογραφικής δι-
οργάνωσης.

Όπως είναι γνωστό, το Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου είναι 
μια πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης 
και Βικτωρίας.

Περισσότερα από 1800 άτομα απόλαυσαν την ταινία «Αν..» και 
πάνω από 6.500 άτομα συνολικά όλες τις ταινίες του Φεστιβάλ

Χιλιάδες παρακολούθησαν
το 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού
Κινηματογράφου Μελβούρνης

Ο νεοεκλεγής Δήμαρχος του Manningham κ. Τζιμ Γριβο-
κοστώπουλος άνοιξε  τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του 
σχολείου μας στο Balwyn, με ομιλία και ευχαριστίες στην 

ελληνική παροικία για την προσφορά της στην εκπαιδευτική και 
πολιτιστική ζωή του δήμου του Manningham. Οι  φετεινές σχο-
λικές γιορτές μας είχαν θέμα τον ελληνικό κινηματογράφο και οι 
μαθητές μας έπαιξαν αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες και τρα-
γούδησαν  δημοφιλή τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Από τις Χριστουγεννιάτικες
γιορτές των σχολείων μας

H Aυστραλο-ελληνική Κοι-
νωνική Πρόνοια διενερ-
γεί ειδική έρευνα για τις 

ανάγκες των νέων μεταναστών 
από την Ελλάδα και επιθυμεί τη 
συνεργασία όλων των νεοφερμέ-
νων.

Ο σκοπός της δημοσκόπησης 
είναι διπλός:  (1) Να εντοπιστούν 
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι νεοφερμένοι Έλληνες μετα-
νάστες και (2) να επιτρέψει στην 
Αυστραλο–Ελληνική Κοινωνική 
Πρόνοια να αναπτύξει τις αντί-
στοιχες κατάλληλες υπηρεσίες 
υποστήριξης και ανταπόκρισης.

«Θέλουμε να δώσουμε την ευ-
καιρία να μας πουν ποια θέματα 
είναι τα πιο σημαντικά για αυ-
τούς,» αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της Πρόνοιας. 

Η Αυστραλο-Ελληνική Κοινω-
νική Πρόνοια δημιούργησε ένα 
ερωτηματολόγιο στα Αγγλικά και 
στα Ελληνικά. Οι πληροφορίες 
που θα συλλεχθούν είναι απόλυ-
τα εμπιστευτικές και παραμένουν 
ανώνυμες. 

«Παρακαλούμε όλους τους νε-
οφερμένους να διαθέσουν λίγο 
χρόνο προκειμένου να απαντή-
σουν στις ερωτήσεις που θα δο-
θούν. Πιο συγκεκριμένα θα έχουν 

τη δυνατότητα να δώσουν πιο 
μακροσκελείς απαντήσεις σε ορι-
σμένες ερωτήσεις.» Οι απαντήσεις 
αυτές θα συγκεντρωθούν και θα 
χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία 
των αναγκών τους όσον αφορά τα 
μελλοντικά προγράμματα και των 
συζητήσεων με κυβερνητικούς 
φορείς που αφορούν την εγκατά-
σταση στην Αυστραλία.

«Η Αυστραλο-ελληνική Κοινω-
νική Πρόνοια προσφέρει υπηρε-
σίες τόσο στην ελληνική παροι-
κία όσο και στους νεοφερμένους 
μετανάστες. Για το λόγο αυτό θα 
εκτιμήσουμε δεόντως τις απα-
ντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο 
που θα σας δοθεί. Οι απαντήσεις 
σας θα μας επιτρέψουν να υπερα-
σπιστούμε τις ανάγκες σας και να 
δημιουργήσουμε υπηρεσίες σύμ-
φωνα με τις ανάγκες που έχετε 
εκφράσει.»

Για να συμπληρώσετε το ερωτη-
ματολόγιο ηλεκτρονικά, παρακα-
λούμε επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα της Πρόνοιας στο http://www.
agws.com.au/ και κάντε κλικ στο 
σύνδεσμο (link) ‘Ερωτηματολόγιο 
για τους Νεοφερμένους Έλληνες’.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, 
διευκρίνηση ή για να σας στεί-
λουμε την έντυπη μορφή του 
ερωτηματολογίου μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την Αυστρα-
λο-ελληνική Κοινωνική Πρόνοια 
στο τηλέφωνο 9388 9998.

Έρευνα της Πρόνοιας 
για τους μετανάστες 
από την Ελλάδα

Στιγμιότυπο	από	την	τάξη	Αρχαίων	Ελληνικών	για	ενήλικες

εκπ
αίδε

υση

Η	κ.	Ολύβια	Νίκου	και	ο	κ.	Τζορτζ	Ντονίκιαν

Η	σκηνοθέτης	Νάταλι	Κάνινγχαμ	με	την	οικογένειά	της

Στιγμιότυπο	από	τα	εγκαίνια	του	Φεστιβάλ	Κινηματογράφου

Τώρα τα Αρχαία	Ελληνικά και σε επίπεδο Vce
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του δραστηριότητες είχαν παναυστραλιανές 
προεκτάσεις,» υπογραμμίζει ο κ. Αμανατίδης, 
προσθέτοντας ότι ο Στάθης Ραυτόπουλος 
υπήρξε ένα «εξέχον δημόσιο πρόσωπο, με το 
διαρκές και εμφατικό του παρόν στην επιχει-
ρηματική, πολιτιστική, πνευματική, καλλιτε-
χνική, ψυχαγωγική, εθνική και κοινωνική 
ζωή της ομογένειας της Μελβούρνης ως άτο-
μο, αλλά και ως σημαίνον στέλεχος μεγάλων 
ομογενειακών συλλογικών φορέων.» 

Ο Στάθης είχε επίσης δημιουργήσει ένα 

σημαντικό αρχείο, καθώς ήταν και συλλέκτης 
έργων τέχνης, εφημερίδων, φωτογραφιών 
και ντοκουμέντων, που αφορούσαν σημαντι-
κές εξελίξεις για την ομογένεια. 

«Όλα αυτά ήταν με τάξη ταξιθετημένα στο 
ιδιωτικό του Μουσείο, που δημιούργησε στο 
κατώι του σπιτιού του.» 

Τα αντικείμενα του προσωπικού του Μου-
σείου ο Στάθης τα πρόσφερε στο Κέντρο Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας και Ιστορίας του Πα-
νεπιστημίου La Trobe και στο ΕΚΕΜΕ.

Η	αγάπη	του	Στάθη	για	τον	
κινηματογράφο

Ο κ. Αμανατίδης σημειώνει πως ο Στάθης 
Ραυτόπουλος έγινε γνωστός, και αγαπήθη-
κε από τους ομογενείς της Μελβούρνης, ως 
ο ποιητής που με τη μούσα του ύμνησε τις 
μεγάλες στιγμές της φυλής μας, χαιρέτησε τα 
επιτεύγματα των παροικιακών μας οργανι-
σμών και τις χαρούμενες στιγμές επώνυμων 
προσώπων, ενώ θρήνησε την εκδημία συ-
μπαροίκων που είχαν προσφέρει σημαντικές 
υπηρεσίες στην ομογένεια.

«Ο Στάθης ήταν ο πρώτος ομογενής που 
πρόβαλε στην Μελβούρνη την πρώτη ομι-
λούσα κινηματογραφική ταινία το 1949,» 
τονίζει. «Στη συνέχεια, με τους συνέταιρούς 
του Παναγιώτη Γιαννούδη και Ανδρέα Πα-
παδόπουλο δημιούργησαν την εταιρεία 
Metropolitan Motion Pictures, η οποία για 
πάνω από τρεις δεκαετίες πρόβαλλε ελληνι-
κές κινηματογραφικές ταινίες σε πάνω από 
10 κινηματογράφους, που είχαν αγοράσει σε 
προάστια της Μελβούρνης. Για την περίοδο 
εκείνη ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν η 
καλύτερη ψυχαγωγία για τους ομογενείς όχι 
μόνο της Μελβούρνης αλλά και επαρχιακών 
κέντρων και άλλων Πολιτειών της Αυστρα-
λίας.»

Ο κ. Αμανατίδης αναφέρει επίσης ότι δεν 

πρέπει να ξεχνάμε πως διάσπαρτα σε διάφο-
ρες περιοχές της Ιθάκης υπάρχουν μνημεία 
που δημιούργησε ο Στάθης με δική του πρω-
τοβουλία και δικά του έξοδα, όπως ο Οβελί-
σκος, οι προτομές του Λορέντζου Μαβίλη και 
του Οδυσσέα, διάφορα αγάλματα, κ.ά. Στο 
χωριό του Κολλιερή ο Στάθης δημιούργησε 
την Λαογραφική Αυλή με 22 πιθάρια, πέντε 
αγάλματα, και ένα αμάξι με μπρούτζινο άλο-
γο μεγάλων διαστάσεων. Μεταξύ αυτών είναι 
και η δική του προτομή.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Στάθης Ραυτό-
πουλος υπήρξε ένα εξέχον μέλος της ομογέ-
νειας της Αυστραλίας, και μια πολυσύνθετη 
προσωπικότητα, με μακρόχρονη, και χωρίς 
προηγούμενο, προσφορά σε πολλούς τομείς 
της ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας, 
αλλά και της γενέτειράς του Ιθάκης,» τονίζει 
ο κ. Αμανατίδης.

Η	ποίηση	του	Στάθη	
Ραυτόπουλου

Μιλώντας για την ποίηση του Στάθη Ραυ-
τόπουλου, ο κ. Αμανατίδης επισημαίνει ότι 
πολλά από τα ποιήματα του Στάθη έχουν 
ιστοριογραφική αξία, η οποία, κατά την άπο-
ψή του, είναι «μια πτυχή από το έργο του που 
δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως», όπως οι έμμε-
τροι επικήδειοι λόγοι του για ομογενείς, και 
ιδιαίτερα για άτομα που διακρίθηκαν για το 
κοινωνικό, ανθρωπιστικό και εθνικό τους 
έργο. 

«Τα ποιήματα αυτά του Στάθη σε πολλές 
περιπτώσεις είναι η μόνη δημόσια αναγνώ-
ριση της προσφοράς ομογενών σε ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτου, 
παράλληλα με την συναισθηματική αποφόρ-
τιση στην συγκεκριμένη περίσταση, διαχρονι-
κά έχουν και την ιστοριογραφική τους αξία,» 
τονίζει.

«Παράλληλα, στις έξι ποιητικές του συλ-

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

Στις αρχές Νοεμβρίου διοργανώθη-
κε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ιθακησί-
ων πνευματικό μνημόσυνο με την 

ευκαιρία συμπλήρωσης 10 χρόνων από το 
θάνατο ενός διακεκριμένου συμπάροικου και 
δραστήριου μέλους της Κοινότητάς μας, του 
Στάθη Ραυτόπουλου, ο οποίος στη δεκαετία 
του ’90 διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάσθηκε και 
ένα σημαντικό βιβλίο, έργο του διακεκριμέ-
νου συμπάροικου ερευνητή και λογοτέχνη 
Κυριάκου Αμανατίδη, ο οποίος επίσης είναι 
ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Κοινότη-
τάς μας. Πρόκειται για το βιβλίο «Στάθης Ραυ-
τόπουλος ΜΒΕ – Ενας Σύγχρονος Οδυσσέας 
στους Αντίποδες», το οποίο είναι βασισμένο 
στα απομνημονεύματα του Στάθη Ραυτό-
πουλου, συνολικά τρεις δακτυλογραφημένοι 
τόμοι 600 σελίδων, που του επιστεύθηκε ο 

ίδιος.
Ο Κυριάκος Αμανατίδης κατάγεται από 

την Επαρχία Αλμωπίας του Νομού Πέλλας. 
Το 1955 τελείωσε τις γυμνασιακές του σπου-
δές στο Γυμνάσιο της Αριδαίας, και το 1958 
μετανάστευσε στην Αυστραλία, και έκτοτε ζει 
στην Μελβούρνη. Με τη σύζυγό του Ντίνα, το 
γένος Παπανδρεοπούλου, έχουν αποκτήσει 
δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος των πανεπιστημίων Μελ-
βούρνης και Νέας Αγγλίας, και έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές στην νεοελληνική 
λογοτεχνία. Επί σειρά ετών δίδαξε Νεοελλη-
νική γλώσσα και λογοτεχνία στα επίπεδα της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης σε σχολεία και πανεπιστήμια της Μελ-
βούρνης.

Με την λογοτέχνιδα σύζυγό του Ντίνα επι-
μελήθηκαν για δύο χρόνια το ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα «Λογοτεχνικοί Αντίλαλοι» από το 
σταθμό 3ΧΥ, από το οποίο πρόβαλαν το έργο 
55 ομογενών λογοτεχνών της Μελβούρνης, 
και αναφέρθηκαν σε ποιητές της Ελλάδας και 
στα δημοτικά μας τραγούδια.

Έχει πάρει μέρος σε εκπαιδευτικά και πο-
λιτιστικά συνέδρια στην Αυστραλία και στην 
Ελλάδα με σχετικές εισηγήσεις. Έχει δώσει 
σειρά διαλέξεων πάνω σε ιστορικά, εκπαι-
δευτικά, και λογοτεχνικά θέματα, και έκανε 
τις παρουσιάσεις βιβλίων πολλών ομογενών 
λογοτεχνών. Ο Κυριάκος έχει τακτική στήλη 
στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος» από το 1995, 
και είναι συγγραφέας 5 βιβλίων. Άρθρα, δο-
κίμια και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 
περιοδικά της Αυστραλίας και της Ελλάδας.

Με εισήγησή το 2009 συστάθηκε στο Γενι-
κό Προξενείο της Ελλάδας στην Μελβούρνη 
Βιβλιοθήκη Ομογενειακού Βιβλίου, και το 
2011 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελ-
βούρνης και Βικτωρίας υιοθέτησε πρόγραμ-
μά του για εβδομαδιαία Σεμινάρια Ελληνικής 
Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού, τα οποία 

λειτουργούν ως σήμερα με μεγάλη επιτυχία.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Πολυπολιτι-

σμού από την Πολιτεία Βικτωρίας το 2007, 
και το 2009 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
στην Μελβούρνη αναγνώρισε την μακρόχρο-
νη προσφορά του στα ελληνικά γράμματα 
και στον ελληνικό πολιτισμό, απονέμοντάς 
του Τιμητικό Δίπλωμα. Στις 10 Ιουνίου 2013 
η Αυστραλιανή Κυβέρνηση του απένειμε το 
Order of Australia Medal (OAM), για την 
προσφορά του στο χώρο των γραμμάτων.

«Η σκέψη μου να γράψω τη βιογραφία του 
Στάθη Ραυτόπουλου πάει πίσω, στα μέσα του 
2003, όταν ο Στάθης μου έστειλε τους τρεις 
τόμους των Απομνημονευμάτων του, απαρ-

τιζόμενους από 600 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες, μεταξύ των οποίων και πολλά ιστορικά 
ντοκουμέντα αναφορικά με την ελληνική 
ομογένεια της Μελβούρνης κατά την περίοδο 
1940-2000,» λέει αναφερόμενος στο βιβλίο 
του και στον Στάθη Ραυτόπουλο.

«Στα Απομνημονεύματά του ο Στάθης κα-
λύπτει την περίοδο από τα παιδικά του χρό-
νια στην Ιθάκη μέχρι το τέλος του 1999. Ση-
μειώνω πως τον Στάθη τον έφερε ο πατέρας 
του Σπύρος στην Βικτώρια τον Ιανουάριο του 
1934, σε ηλικία 14 ετών.

»Όταν διάβασα τα Απομνημονεύματα του 
Στάθη διαπίστωσα πως δεν περιορίζονταν 
απλώς στην προσωπική και οικογενειακή 
του ζωή, αλλά κάλυπτε και ένα ευρύ φάσμα 
της δομής, αλλά και των δραστηριοτήτων της 
μικρής, τότε, αλλά πολύ δραστήριας, ελληνι-
κής παροικίας.

»Ως εκ τούτου έκρινα πως μέσα από την 
βιογραφία του Στάθη θα αναδυόταν και μια 
περίοδος της ομογένειας για την οποία πολ-
λοί από εμάς ελάχιστα γνωρίζουμε.

»Παράλληλα, η βιογραφία του Στάθη θα 
μου έδινε την ευκαιρία να αναφερθώ διεξοδι-
κά στο ποιητικό του έργο, το οποίο κατά την 
αντίληψή μου είχε υποεκτιμηθεί από τους 
συμπαροίκους μας, γιατί απλώς δεν το γνώ-
ριζαν στην ολότητά του. Απλώς, είχαν κάποια 
ακούσματα από απαγγελίες του Στάθη, που 
δίνουν μόνο μια πτυχή της ποίησής του.»

Το βιβλίο απαρτίζεται από τα ακόλου-
θα τρία Κεφάλαια και δύο Παραρτήματα 
(Appendices):
• Κεφάλαιο Πρώτο. Βίος και πολιτεία του 

Στάθη Ραυτόπουλου.
• Κεφάλαιο Δεύτερο. Μια γενική θεώρηση 

του ποιητικού του έργου.
• Κεφάλαιο Τρίτο. Αναγνώριση του ποιη-

τικού έργου, και της εν γένει προσφοράς 
του Στάθη Ραυτόπουλου.

• Appendix I. Profile of the families of the 
four children of Stathis and Kassiani.

• Appendix II. A brief history of the 
Ithacan Philanthropic Society “The 
Ulysses”.

Δημιουργικός
Τα Απομνημονεύματα του Στάθη είναι εν-

δεικτικά της τάσης του να δημιουργεί, και να 

αφήνει για τις επερχόμενες γενιές, αρχεία, 
απομνημονεύματα, έργα τέχνης, μνημεία, και 
ποιήματα αφιερωμένα σε επώνυμα πρόσωπα. 
Υπήρξε συλλέκτης, ανακαινιστής, δημιουρ-
γός και πάνω απ’ όλα οραματιστής. 

«Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 μέ-
χρι τα τέλη του 1999, την τελευταία χρονιά 
των Απομνημονευμάτων του, με άλλα λόγια 
για εξήντα τόσα χρόνια, ο Στάθης Ραυτόπου-
λος βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής 
παροικίας της Μελβούρνης, ενώ κάποιες 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ:

Ηταν μακρόχρονη,
πολύμορφη και 
τεράστια η προσφορά 
του Σ. Ραυτόπουλου

«Η σκέψη μου να γράψω τη βιογραφία του Στάθη Ραυτόπουλου 
πάει πίσω, στα μέσα του 2003, όταν ο Στάθης μου έστειλε τους 
τρεις τόμους των Απομνημονευμάτων του, απαρτιζόμενους από 
600 δακτυλογραφημένες σελίδες, μεταξύ των οποίων και πολλά 
ιστορικά ντοκουμέντα αναφορικά με την ελληνική ομογένεια της 
Μελβούρνης κατά την περίοδο 1940-2000»

«Τα ποιήματα του Στάθη σε πολλές περιπτώσεις είναι η μόνη 
δημόσια αναγνώριση της προσφοράς ομογενών σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτου, παράλληλα με την συναισθηματική 
αποφόρτιση στην συγκεκριμένη περίσταση, διαχρονικά έχουν και την 
ιστοριογραφική τους αξία»

		Ο		Στάθης	Ραυτόπουλος

λογές ο ευαισθητοποιημένος αναγνώστης θα 
βρει λυρικά και ελεγειακά ποιήματα που θα 
μπορούσαν να περιληφθούν σε Ανθολογίες 
της Νεοελληνικής Ποίησης.

»Αν και σε όλους τους τομείς, στους οποί-
ους επεκτάθηκαν τα ενδιαφέροντα του Στά-
θη, η προσφορά του ήταν μακρόχρονη, πο-
λύμορφη και τεράστια, η μεγάλη του αγάπη 
ήταν η ποίηση. Αυτή τον εξέφραζε σαν άτομο, 
σαν Ιθακήσιο, σαν απόδημο Έλληνα. Πάνω 
από οποιανδήποτε άλλη του ιδιότητα, στην 
μνήμη όλων μας ο Στάθης μένει ως ο ποιητής 
που κάλυψε όλες τις πτυχές της παροικιακής 
μας ζωής από τις αρχές της δεκαετίας του 
1940 μέχρι τις αρχές της πρώτης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα.»

‘Αναγέννηση	των	Ελληνικών	
Γραμμάτων	στην	Μελβούρνη’

Από τη δεκαετία του 1960 ο Κυριάκος 
Αμανατίδης έχει αναπτύξει πλούσια παροι-
κιακή δραστηριότητα και έχει προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στα εθνικά μας θέματα, στα 
ελληνικά γράμματα και στον πολυπολιτισμό, 
με τη συμμετοχή του σε ομογενειακούς και 
άλλους οργανισμούς, τους οποίους κατά δια-
στήματα έχει υπηρετήσει από τη θέση Προέ-
δρου ή Γραμματέα.

Με πρωτοβουλία του διοργανώθηκαν τα 
Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτι-
σμού της Κοινότητας, πριν τρία χρόνια και τα 
οποία συνεχίζονται με επιτυχία και τη συμ-
μετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ει-
δικών σε διάφορους τομείς.

«Ειλικρινά με καταπλήσσει η ανταπόκρι-
ση που βρήκαν τα Σεμινάρια όχι μόνο στην 
ομογένεια της Μελβούρνης, αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας. Βέβαια 
αυτό έχει καταστεί δυνατό με τη χρήση της 
αγγλικής γλώσσας από τους διάφορους ειση-
γητές,» τονίζει.

«Επίσης εντυπωσιάζει το ευρύ φάσμα 
των θεμάτων που καλύπτονται από πανε-
πιστημιακούς, και άλλους ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών. Θα έλεγα πως 
διερχόμαστε μια περίοδο Αναγέννησης των 
Ελληνικών Γραμμάτων στην Μελβούρνη. Το 
γεγονός ότι τα Σεμινάρια παρακολουθούνται 
από μέλη της δεύτερης και τρίτης γενιάς δεί-
χνει πως καλύπτουν έναν ζωτικό πνευματικό 
χώρο. 

»Σε μια περίοδο που οι Ελληνικές Σπου-
δές σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
διέρχονται μια περίοδο συρρίκνωσης, τα Σε-
μινάρια λειτουργούν ως ένας πνευματικός 
φάρος.»

Τεράστιο	το	εθνικό	και	
πολιτιστικό	έργο	της	Κοινότητας

Αναφερόμενος στην Κοινότητα και στο 
ρόλο της, ο κ. Αμανατίδης τονίζει ότι ο ιστο-
ρικός οργανισμός μας επιτελεί ένα τεράστιο 
εθνικό και πολιτιστικό έργο.

«Για τους λόγους που αναφέρω πιο πάνω, 
η ομογένεια της Μελβούρνης είμαι βέβαιος 
πως αναγνωρίζει το τεράστιο εθνικό και πο-
λιτιστικό έργο που επιτελεί η Ελληνική Ορθό-
δοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας 
σε ένα πολύ ευρύ φάσμα κοινωνικών, εκπαι-
δευτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. 

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Βασίλη 
Παπαστεργιάδη, και με τον ενθουσιασμό και 
δυναμισμό που επιδεικνύουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό 
της Κοινότητας, και με το υπό ανέγερση Πο-
λιτιστικό Κέντρο, η ελληνική παροικία έχει 
δημιουργήσει τις υποδομές και εξασφαλίσει 
τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση, και προ-
βολή, της τρισχιλιετούς και πλούσιας πολιτι-
στικής μας παράδοσης, καθώς και τη βιωσι-
μότητα της ελληνικής γλώσσας.»

Κάτω,	ο	Κυριάκος	Αμανατίδης	με	τον	Στάθη	Ραυτόπουλο
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δημοτικό σχολείο του Belle Vue με 
σπίτωσε για τα κουραστικά εκείνα 
Σαββατιάτικα πρωινά και εκείνες 
τις συναρπαστικές Δευτεριάτικες 
νύχτες, μαζί με τα άλλα τρία αγόρια 
κι έχει μπει μέσα στην καρδιά μου. 
Θα μου λείψει το Ελληνικό Σχο-
λείο και θα μου λείψει η παρέα των 
συμμαθητών μου κάθε Δευτέρα. Το 
Ελληνικό Σχολείο ήταν κάτι περισ-
σότερο από μια πηγή γνώσης. ;Hταν 
μια πηγή ζωής kαι είναι δύσκολο 
να σταματήσεις ένα τέτοιο γεγονός. 
Όμως, όλα τα ευχάριστα πράγματα 
έχουν ένα τέλος.

Στέλιος Ντουμάκης: Είχα μια 
απίθανη χρονιά φέτος και με ευχα-
ρίστησε πολύ η εμπειρία να μοιρά-
ζομαι το χρόνο κατά τα τελευταία 
δύο χρόνια με τα άλλα τρία αγόρια 
της τάξης μου. Θα μείνει για πάντα 
στην καρδιά μου αυτή η εμπειρία. 
Επίσης, τα τελευταία 12 χρόνια στο 
Ελληνικό Σχολείο είναι μια αξέ-
χαστη εμπειρία που πάντα θα την 
σκέφτομαι με αγάπη. Η μάθηση για 
τον ελληνικό πολιτισμό μου έδωσε 
την ευκαιρία να σέβομαι περισσότε-
ρο την πολιτιστική μου κληρονομιά 
και θα την μεταδώσω και στα παιδιά 
μου.

Γιώργος Παπανδρέου: Βρήκα 
την Τρίτη Λυκείου στα Ελληνικά μια 
διεγερτική και αποκαλυπτική εμπει-
ρία. Η πολύ ευχάριστη συντροφιά με 
άλλους μαθητές βελτίωσε τα δύσκο-
λα μαθήματα αλλά και η όλη εμπει-
ρία με έκανε να θέλω να συνεχίσω 
τα Ελληνικά και στο μέλλον. Οι κα-
θηγητές μας ήταν πολύ βοηθητικοί 
με όλα όσα έκαναν για μας. Είχαμε 
μια τόσο εξαιρετική χρονιά που το 
μόνο που θέλω να πω είναι ένα με-

γάλο «ευχαριστώ».

■ Σχολείο ΠαραΣκευήΣ Doncaster 

Κώστας Σαλαμούρας: Το Ελλη-
νικό Σχολείο είχε μια έντονη πνευ-
ματική επίδραση στις μαθησιακές 
μου ικανότητες. Έχει ανοίξει μπρο-
στά μου τον κόσμο της μάθησης 
μιας δεύτερης γλώσσας από εξαι-
ρετικές καθηγήτριες και καθηγητές 
τα τελευταία δέκα χρόνια. Από το 
δημοτικό σχολείο μέχρι σήμερα μας 
δόθηκε μια ποικιλία από διδαχτκές 
δραστηριότητες που μας έχουν κά-
νει  να μάθουμε ολοκληρωτικά  την 
ελληνική γλώσσα. Πήγα στην Ελλά-
δα και μπορούσα να επικοινωνώ με 
τους συγγενείς μου και με τον παπ-
πού και τη γιαγιά μου. Γενικά, νιώ-
θω προνομιούχος που έχω μάθει τα 
Ελληνικά και δεν το πιστεύω ότι η 
μάθηση έφτασε στο τέλος. Σας ευχα-
ριστώ πολύ!

Ανδρέας Κάραλης: Τελειώνει η 
σχολική χρονιά και τελειώνει το τα-
ξίδι μάθησης στο Ελληνικό Σχολείο. 
Στην αρχή δεν ενδιαφερόμουν και 
πολύ να πάω στο Ελληνικό Σχολείο. 
Φυσικά δεν ήθελα λιγότερο ελεύθε-
ρο χρόνο και περισσότερη εργασία 
αλλά ευτυχώς οι γονείς μου με εν-
θάρρυναν να συνεχίσω. Μετά από 
δώδεκα χρόνια στο Ελληνικό Σχο-
λείο έκανα νέους φίλους, έμαθα για 
τους προγόνους μου, για την ιστορία 
μου και την κουλτούρα μου.  Τώρα 
θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρού-
μενος που συνέχισα μέχρι το τέλος 
και είμαι περήφανος να πω ότι θα 
παραδώσω την ελληνική γλώσσα 
και κουλτούρα στην δική μου οικο-
γένεια στο μέλλον.

Ασημένια Κούμα-
ρου: Φτάνοντας στην 
διαπίστωση ότι τα χρό-
νια μου στο Ελληνικό 
Σχολείο πλησιάζουν σε 
ένα τέλος μου έχει δημι-
ουργηθεί ένα ευχάριστο 
αλλά και ένα λυπητερό 
συναίσθημα. Ευγνωμονώ 
τους γονείς μου που μου 
έδωσαν την ευλογία να 
μάθω τα Ελληνικά. Είμαι 
περήφανη που κατορθώ-
νω να φτάσω στην Τρί-
τη Λυκείου. Οι σπουδές 
μου αντικατοπτρίζουν 
την κουλτούρα μου και 
τις σχολικές μου επιδό-
σεις. Περισσότερο όμως, 
θέλω να ευχαριστήσω 
τους δασκάλους που αφι-
ερώνουν το χρόνο τους 
για να παραδώσουν την 
Ελληνική Γλώσσα στη 
νεότερη γενιά. Τώρα έχω 
μια βαθιά κατανόηση της 
καταγωγής μου, της ιστο-
ρίας και της κουλτούρας 
μου. Πάντοτε θα θεωρώ 
πολύτιμη την εμπειρία 
μου στην ελληνική παι-
δεία και θα υποστηρίζω 
τον Ελληνισμό της Αυ-
στραλίας. Ελπίζω κι άλ-
λοι μαθητές να έχουν την 
ίδια ευτυχία και να έχουν 
την ευκαιρία να εκτιμή-
σουν την κληρονομιά 
τους.

Καλλιρόη Κιοσέ: Ο χρόνος μου 
στο Ελληνικό Σχολείο, πραγματικά 
άξιζε. Θυμάμαι πόσο νευρική ήμουν 
όταν άρχισα στην Προδημοτική. 
Χαίρομαι πολύ που δεν άφησα το 
Σχολείο γιατί έμαθα πολλά. Καθώς 
καταλαβαίνεις μια άλλη γλώσσα, 
αισθαίνεσαι ένα αίσθημα κατορθώ-
ματος. 

Πολλές φορές παρακαλούσα την 
μαμά μου να σταματήσω το Ελλη-
νικό Σχολείο σε σημείο που ήμουν 
ενοχλητική. Κοιτάω τώρα πίσω και 
την ευγνωμονώ που δεν με άφησε. 
Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι και 
είμαι περήφανη που τα κατάφερα. 
Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτριά 
μου και τον Διευθυντή μου που κα-

τέλαβαν μεγάλη προσπάθεια να μας 
διδάξουν αυτή την υπέροχη γλώσ-
σα.

Γιάννης Μαντζής: Όλα τα χρό-
νια μου στο Ελληνικό Σχολείο μου 
έχουν δώσει χαρά και η όλη εμπρει-
ρία πραγματικά άξιζε. Από την μέρα 
που άρχισα Πρώτη Γυμνασίου σε 
αυτό το σχολείο τα Ελληνικά μου 
καλυτέρευσαν πάρα πολύ και τώρα 
επικοινωνώ πολύ άνετα στα Ελλη-
νικά με όλα τα μέλη της οικογένειάς 
μου. Το Ελληνικό Σχολείο μάς δίδα-
ξε μέσα από διαφορετικές δραστη-
ριότητες, όπως ελληνικούς  χορούς, 
θέατρο, τραγούδι και συναυλίες.  
Ενθαρρύνω όλους τους μαθητές να 
συνεχίσουν μέχρι το VCE καθώς το 

βρουν πολύ ωφέλιμο. Νιώθω ανα-
κούφιση αλλά και λύπη που τελει-
ώνω το Ελληνικό Σχολείο αλλά οι 
σπουδαίες αναμνήσεις δεν θα ξεχα-
στούν.

Χρήστος Κουνέλης: Ο χρόνος 
μου στο Ελληνικό Σχολείο ήταν 
χωρίς αμφιβολία πολύ ευχάριστος. 
Μαθαίνοντας Ελληνικά μου δόθηκε 
η ευκαιρία να επικοινωνώ με μεγά-
λη ευκολία με την οικογένειά μου 
και με τους συγγενείς μου. Επίσης 
έχει εμβαθύνει και την καλύτερη 
κατανόηση της Αγγλικής Γλώσσας. 
Έχω κάνει και πολλούς φίλους που 
θα ήθελα να διατηρήσω την επαφή. 
Όμως, πάνω απ’ όλα, έχω εκτιμήσει  
τον πλούτο και την πολυπλοκότη-
τα της Ελληνικής Γλώσσας η οποία 
έχει μια βαθιά επιρροή στην κοινω-
νία μας.

■ Σχολείο Σαββατου Doncaster 

Σεβαστή Σαββοπούλου: Πη-
γαίνω στο Ελληνικό Σχολείο για 12 
χρόνια και είμαι πολύ λυπημένη 
που τώρα πλησιάζω στο τέρμα. Το 
σχολείο αυτό ήταν ένα μεγάλο κομ-
μάτι της ζωής μου που μου έδωσε 
θαυμάσιες φίλες και αναμνήσεις 
που θα εκτιμώ για πάντα. Έμαθα 
τόσα πολλά για την κουλτούρα μας, 
τη μυθολογία, την ιστορία και τις 
παραδόσεις μας. 

Χωρίς το Ελληνικό Σχολείο δεν 
θα είχα την φανταστική ευκαιρία να 
μάθω τους όμορφους ελληνικούς 
χορούς μας και τα ελληνικά μας 
τραγούδια! Στο Ελληνικό Σχολείο 
είμαστε σαν μια μεγάλη χαρούμενη 
οικογένεια και όλοι θα μου λείψουν. 
Καθώς πλησιάζει το τέλος της φοί-
τησής μου, σκέφτομαι πόσο τυχερή 
είμαι που φοίτησα σε ένα τόσο ευ-
πρόσδεχτο περιβάλλον με τους κα-
λύτερους ανθρώπους. Οι στοργικές 
αναμνήσεις που έχω από το Ελλη-
νικό Σχολείο θα μείνουν μέσα μου 
για πάντα.

Χάρισσα Μαλλιάδη: Ποιος θα 
το φανταζόταν ότι τα 13 χρόνια που 
πέρασα στο Ελληνικό Σχολείο θα 
ήταν τα πιο ευεργετικά και εμπλου-
τισμένα χρόνια της ζωής μου. Ανυ-
πομονούσα με χαρά και προσδοκία 
για το Σάββατο το πρωί που θα 

πήγαινα στο Ελληνικό Σχολείο. Το 
σχολείο αυτό μου έδινε την ευκαιρία 
να εκτιμήσω την κουλτούρα μου και 
αισθανόμουν μια διαφορετική φιλία 
με τους συμμαθητές μου και τους 
δασκάλους μου. Πάντα θα έχω τρυ-
φερές αναμνήσεις από το χρόνο μου 
στο σχολείο και πιστεύω ότι όλα τα 
παιδιά πρέπει να γευτούν τα ωφέλη 
που τους προσφέρει η μάθηση της 
μητρικής τους γλώσσας. Παρόλη 
την εργασία της τελευταίας τάξης, 
το Ελληνικό Σχολείο ήταν μια από-
δραση από την επαναληπτική φύση 
των σπουδών μας, καθώς είναι ξε-
κάθαρο ότι οι δασκάλοι μας στο 
σχολείο εργάζονται με πάθος για τη 
γλώσσα μας και έτσι μας άνοιξαν τα 
μάτια στο θησαυρό της κουλτούρας 

μας. Ικετεύω όλους τους γονείς να 
κρατήσουν τα παιδιά τους μέχρι την 
τελευταία τάξη του VCE. Εγγυούμαι 
ότι θα γνωρίσουν καλύτερα τις ρίζες 
τους και θα φύγουν με αμέτρητες 
εμπειρίες και πολύτιμες αναμνή-
σεις από το χρόνο τους στο ελληνικό 
σχολείο.

Κωνσταντίνος Μωυσίδης: Το 
Ελλληνικό Σχολείο είναι ένα σημα-
ντικό κομμάτι της ζωής μου γιατί 
με έμαθε την ελληνική γλώσσα και 
μπορώ να μιλώ και να καταλαβαί-
νω ξεκάθαρα. Έχω αποκτήσει πάρα 
πολλές αναμνήσεις μαζί με τις συμ-
μαθήτριές μου και καθώς ήμουν το 
μόνο αγόρι στην τάξη μου έδωσε την 
ευκαρία να σκεφτώ πώς να προσεγ-
γίσω τις σπουδές μου στα Ελληνικά. 
Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον καιρό που 
πέρασα στο ελληνικό σχολείο και οι  
γνώσεις που απέκτησα θα μου μεί-
νουν για πάντα.

Έλενα Πιακή: Ήταν μια απίθανη 
εμπειρία. Ευχαριστήθηκα κάθε στιγ-
μή και ειλικρινά θα μου λείψει πολύ. 
Έμαθα τόσα πολλά που με έκαναν 
να συνεχίσω το ταξίδι στο Ελληνι-
κό Σχολείο μέχρι την Τρίτη Λυκείου 
και πιστεύω θα με βοηθήσει και στο 
μέλλον. Εκτιμώ τις προσπάθειες τό-
σων πολλών δασκάλων για να μας 
δώσουν πολύτιμες εμπειρίες. Δεν 
είναι όμως μόνο όσα έμαθα, αλλά 
έκανα φιλίες που θα κρατήσουν 
πέρα από το ελληνικό σχολείο. Θα 
ήθελα να ενθαρρύνω κάθε μαθητή 
που αρχίζει το σχολείο να συνεχίσει 
μέχρι το τελικό διαγώνισμα της Τρί-
της Λυκείου. Είναι κάτι που δεν θα 
ξεχάσουν ποτέ.

Σταματία Καλλιάνη: Μετά από 
13 χρόνια φοίτησης, το Ελληνικό 
Σχολείο θα μου λείψει πολύ. Όλοι 
έχουμε τόσες ωραίες αναμνήσεις 
από τα περασμένα χρόνια και έχου-
με φτιάξει φιλίες που θα κρατήσουν. 
Θεωρώ πολύτιμες τις αναμνήσεις 
αλλά και τις γνώσεις που απέκτησα 
στο Ελληνικό Σχολείο. Είμαι πολύ 
χαρούμενη που συνέχισα μέχρι το 
τέλος του VCE καθώς ήταν κάτι που 
πάντα το ήθελα και είχαμε ωραίες 
στιγμές. Μου έχει δώσει ένα αίσθη-
μα περηφάνειας και χαράς καθώς 
έχω μάθει τόσα πολλά για την κουλ-
τούρα μας, τη γλώσσας και τις πα-
ραδόσεις μας και τώρα χρησιμοποιώ 
άνετα την Ελληνική Γλώσσα. Τελει-
ώνω χωρίς να έχω μετανιώσει για 
κάτι, γεμάτη αναμνήσεις, εμπειρίες 
και γνώσεις που θα κρατώ πολύτι-
μες για πάντα.

Μαθητικός	διαγωνισμός	
κινηματογράφου	2013

Tα σχολεία μας συμμετείχαν με 
επιτυχία στον Ελληνικό μαθητικό 
διαγωνισμό κινηματογράφου. 

Φέτος, συμμετείχαν τρία σχολεία 
μας και τα τρία κέρδισαν βραβεία. 
Το Albert Park και το Doncaster 
κέρδισαν δύο πρώτα βραβεία και 
το Alphington κέρδισε το δεύτερο 
βραβείο.  

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στoυς 
μαθητές μας για το σημαντικό αυτό 
κατόρθωμά τους και στις δασκάλες 
τους, κυρίες Λίνα Βασειλιάδου, Κα-
τερίνα Πουταχίδου και Στέλλα Λά-
μπρου.

Μια ακόμη σχολική χρο-
νιά ολοκληρώθηκε. 
Μαθητές και εκπαι-
δευτικοί ετοιμάζονται 

για τις θερινές τους διακοπές και η 
διεύθυνση των σχολείων μας προε-
τοιμάζεται για τη νέα σχολική χρο-
νιά. 

Εκατοντάδες γονείς εμπιστεύθη-
καν και φέτος την ελληνομάθεια 
των παιδιών τους στα απογευματι-
νά και σαββατιανά σχολεία της Κοι-
νότητας, με τις εγγραφές να ξεπερ-
νούν τις 1200.

Για την εξυπηρέτηση οικογενει-
ών και σε άλλα προάστια, με το νέο 
σχολικό έτος πρόκειται να λειτουρ-
γήσει (Δευτέρα βράδυ) και νέα σχο-
λική μονάδα στο Σάουθ Μέλμπουρν. 

Παράλληλα, με πρωτοβουλία 
της Κοινότητας προγραμματίζεται 
η δημιουργία δύο νέων σχολικών 
μονάδων (Chadstone και City) ειδι-
κά για νεοαφιχθέντες μαθητές από 

την Ελλάδα, των οποίων η μητρική 
γλώσσα είναι η Ελληνική.

Στα σχολεία μας απασχολούνται 
περισσότεροι από 60 εκπαιδευτικοί, 
τέσσερεις χοροδιδάσκαλοι, μία δα-
σκάλα παιδικού θεάτρου και ένας 
δάσκαλος ελληνικής μουσικής. Οι 
μαθητές μας διδάσκονται τον πλού-
το του ελληνικού πολιτισμού και 
της ελληνικής γλώσσας μέσα από 
βιβλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
τα οποία είναι ειδικά γραμμένα για 
τους μαθητές της ελληνικής δια-
σποράς. 

Παράλληλα, με τη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών μας τα σχολεία 
μας έχουν προετοιμάσει ειδικό ανα-
λυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας για 
όλες τις τάξεις του Δημοτικού και 
του Γυμνασίου. Έτσι κατά το επό-
μενο σχολικό έτος θα δοθεί στους 
γονείς το αναλυτικό πρόγραμμα για 
να γνωρίζουν από την αρχή τι θα 
διδαχθεί το παιδί τους.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
των σχολείων μας έχουν επίσης 
συγγράψει ατομικά ή  συνεργαζόμε-
νοι σε ομάδες, δικά τους βοηθητικά 
βιβλία ελληνικής ιστορίας, λογοτε-
χνίας και μυθολογίας.

«Οι μαθητές μας διδάσκονται θέ-
ατρο, τραγούδι και χορούς και έτσι 
καλλιεργούμε στα παιδιά ένα θετι-
κό πνεύμα πολιτισμού, ήθους και 
κουλτούρας,» λέει ο κ. Μηλίδης.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των προ-
σπάθειών μας για τη βελτίωση των 
σχολείων μας, με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Κοινό-
τητας διενεργήθηκε ειδική έρευνα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας κλήθη-
καν οι γονείς των σχολείων μας να 

εκφράσουν την άποψή τους για τα 
σχολεία μας και να κάνουν και τις 
δικές τους εισηγήσεις. 

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ εν-
θαρρυντικά για το σχολείο μας, κα-
θώς συμμετείχαν στην έρευνα 200 
γονείς, το 90% των οποίων δήλω-
σαν ικανοποιημένοι από το σχολείο 
μας και τους εκπαιδευτικούς μας. 

«Αυτό ενθαρρύνει τους εκπαιδευ-
τικούς των σχολείων μας να συνε-
χίσουν το έργο της ελληνομάθειας 
στη Μελβούρνη,» δήλωσε ο κ. Μη-
λίδης.

Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία 
της διεύθυνσης των σχο-
λείων μας διενεργήθηκε 

έρευνα μεταξύ των μαθητών της 
Γ’ Λυκείου, οι οποίοι κλήθηκαν να 
σχολιάσουν την εμπειρία τους από 
το Ελληνικό σχολείο και πώς αισθά-
νονται τώρα που ολοκλήρωσαν τις 
σπουδές τους.

«Όλοι οι γονείς που στέλνουν τα 
παιδιά τους σε διάφορα ελληνικά 
σχολεία της Μελβούρνης αναγνω-
ρίζουν την προσφορά του ελληνι-
κού σχολείου στη ζωή των παιδιών 
τους και εύχονται να μην σταμα-
τήσει ποτέ αυτός ο τόσο ωφέλιμος 
θεσμός,» λέει ο κ. Γιάννης Μηλιδης. 

«Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας, 
μέσω της έρευνας που κάναμε, 
στέλνουν το μήνυμα στους νεότε-
ρους μαθητές να μην σταματήσουν 
ποτέ το ελληνικό σχολείο. Καλώ 
λοιπόν όλους τους νέους γονείς με 
μικρά παιδιά να στέλνουν τα παι-
διά τους στο ελληνικό σχολείο της 
περιοχής τους. Η επιπλέον μόρφω-
ση των παιδιών τους στο ελληνικό 
σχολείο είναι μια ακόμη επένδυση 
στη μόρφωση των παιδιών τους και 
μια ακόμη ενδυνάμωση της πολι-
τιστικής και γλωσσικής ανάπτυξής 
τους ως παιδιά και ως μελλοντικοί 
πολίτες σε μια πολυπολιτισμική 
χώρα όπως είναι η Αυστραλία.»

Τι λένε οι ίδιοι οι 
μαθητές

■ Σχολείο albert Park
Αναστασία Κουρτόγλου: Μετά 

από 11 χρόνια που μαθαίνω Ελλη-
νικά αναπολώ όλη την προσπάθεια 
που έκανα για να μάθω αυτή τη 
γλώσσα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω όλα 
όσα έμαθα από αυτή την όμορφη 

γλώσσα και για την κουλτούρα μας. 
Θα μου λείψουν οι συμμαθητές και 
συμμαθήτριές μου και οι ωραίοι δα-
σκάλοι και δασκάλες που είχα. Το 
Ελληνικό Σχολείο ήταν μια εμπρει-
ρία που μου έδωσε τα αναγκαία 
προσόντα να συμμετέχω στην κοι-
νωνία χρησιμοποιώντας τα Ελληνι-
κά μου όσο καλύτερα μπορώ.

Ηλιάνα Γιατράκου: Πήγα στο 
Ελληνικό Σχολείο για 12 χρόνια και 
το αγάπησα πάρα πολύ. Μαθαίνο-
ντας Ελληνικά με βοήθησε πάρα 
πολύ στη ζωή μου και προπάντων 
να μιλώ με τον παππού και τη για-
γιά. Έχω μάθει τόσα πολλά φέτος 
και ειδικά να μιλώ με άνεση και να 
γράφω Ελληνικά. Έχω απολαύσει 
τη μάθηση της γλώσσας και του 
πολιτισμού μας. Αυτή η χρονιά θα 
μου μείνει αξέχαστη και θα την θυ-
μάμαι πάντα.

Γιώργος Χονδρογιάννης: 
Τώρα που έχω τελειώσει το Ελλη-
νικό Σχολείο είναι σαν να έχω ζή-
σει μια ολόκληρη εποχή. Μετά από 
12 χρόνια σπουδών στο  Ελληνικό 
Σχολείο αισθάνομαι ότι έχω κατα-
φέρει κάτι πολύ σπουδαίο. Τα πράγ-
ματα που έμαθα και οι στιγμές που 
μοιράστηκα με τους συμμαθητές 
μου θα μείνουν για μέσα μου για 
την υπόλοιπη ζωή μου. Tο Σάββατο 
θα το θυμάμαι πάντα σαν τη μέρα 
του Ελληνικού Σχολείου!

Κατερίνα Κανεσούλη: Ένα μέ-
ρος του εαυτού μου είναι ολόχαρο 
που τελειώνω το Ελληνικό Σχολείο 
αλλά νιώθω και κάπως λυπημένη. 
Έχω μάθει πολλά ανάμεσα στους 
τοίχους αυτών των τάξεων, όχι 
μόνο για την ελληνική γλώσσα 

αλλά και για την κουλτούρα μου. 
Ήταν 13 απίθανα χρόνια και πραγ-
ματικά θα μου λείψουν.

Ηλιάνα Ζαφειρίου: Τελειώνο-
ντας το Ελληνικό Σχολείο μετά από 
13 χρόνια αισθάνομαι ότι έχω μάθει 
πολλά για την εθνικότητά μου. Χαί-
ρομαι που κατάφερα να τελειώσω 
και την τρίτη Λυκείου καθώς κα-
τάφερα να αναπτύξω τα Ελληνικά 
μου. Το Ελληνικό Σχολείο μου έδω-
σε την ευκαιρία να δημιουργήσω 
σχέσεις με άλλα Ελληνόπουλα και 
να νιώθω περήφανη για την ταυτό-
τητά μου. Τα αισθήματά μου τώρα 
που τελειώνω το Ελληνικό Σχολείο 
είναι ανάμικτα. Νιώθω χαρά αλλά 
και λύπη.

■ Σχολείο Balwyn

Σοφοκλής Μανταμαδιώτης: Η 
φετεινή χρονιά ήταν ωραία εμπει-
ρία. Κάθε εβδομάδα μαζί με τα άλλα 
τρία αγόρια της τάξης μου ήταν 
πάντα γεμάτη  ενθουσιασμό. Μαζί 
κάναμε τα τόσα πολλά διαγωνίσμα-
τα της τρίτης Λυκείου και βάζουμε 
όλες τις δυνατότητές μας για τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα στο 
τελικό διαγώνισμα. Η βοήθεια από 
τους  καθηγητές μας ήταν ασταμά-
τητη και μας πρόσφεραν πολλές 
ώρες για το δικό μας όφελος. Αλη-
θινά, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη 
χρονιά.

Πολύδωρος Παξινός: Μετά 
από 13 μεγάλα χρόνια στο Ελληνι-
κό Σχολείο άρχισα να αισθάνομαι 
κάτι που νόμιζα θα ήταν αδύνατο. 
Aισθάνομαι κάπως αναστατωμένος 
από το γεγονός ότι αυτό το μεγάλο 
ταξίδι πλησιάζει στο τέλος του. Το 

Fe
sti

valΕκατοντάδες γονείς εμπιστεύονται την 
ελληνομάθεια των παιδιών τους στα 
Απογευματινά και Σαββατιανά σχολεία 
της Κοινότητάς μας

Μια σχολική 
χρονιά όλο 
επιτυχίες για 
τα σχολεία μας

εκπ
αίδε

υση

«Οι μαθητές μας διδάσκονται τον πλούτο του ελληνικού 
πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας μέσα από βιβλία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία είναι ειδικά γραμμένα για 
τους μαθητές της ελληνικής διασποράς»

«Ήταν μια απίθανη εμπειρία. Ευχαριστήθηκα κάθε 
στιγμή και ειλικρινά θα μου λείψει πολύ. Έμαθα 
τόσα πολλά που με έκαναν να συνεχίσω το ταξίδι 
στο Ελληνικό Σχολείο μέχρι την Τρίτη Λυκείου και 
πιστεύω θα με βοηθήσει και στο μέλλον. »
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Over the last few years, for well-
known reasons, there was been 
an influx of families with school-
aged children from Greece arriving 

in Melbourne. Irrespective of their visa or 
residency situation, most of these parents 
have a desire to see their children not only 
maintain but improve their level of Greek 
which naturally is at a higher-level than local 
Greek-Australian children, being their mother 
tongue. 

This parental desire is very strong irrespec-
tive of what their long-term intentions and as-
pirations may be with respect to their future 
residency. Although Modern Greek classes are 
offered at some public schools as part of their 
normal curriculum or at numerous after hours 
schools run by community groups and private 
providers, these classes are not effectively 
meeting the needs of these newly-arrived stu-
dents. 

For a start, the level of Greek of these stu-
dents compared to other local students in the 
same age group is well advanced. Even if you 
put them up a few grades, this doesn’t solve 
the problem as it raises issues of age-differ-

ence interaction. 
The Greek Orthodox Community of Mel-

bourne and Victoria (GOCMV) has recognized 
this need after discussions with concerned 
and affected parents. Furthermore the GOCMV 
sees it as part of its unwritten social charter to 
provide support to all newly-arrived compatri-
ots and to render assistance wherever possible 
during their transition to Australian life. 

As education is one of the GOCMV’s key 
missions, it has set itself a goal of introducing 
classes at both primary and secondary school 
level to accommodate the needs of these stu-
dents in the 2014 school year. 

The classes will reflect core subject matter 

that is currently on the curriculum in schools 
in Greece. They will also be staffed by teachers 
not only familiar with the school syllabus in 
Greece but also attuned to the challenges fac-
ing these newly-arrived families. 

Furthermore this initiative will give these 
students the opportunity to participate in the 
Pan-Hellenic Examinations for entering Greek 
universities should they wish to. It is hoped 
that by providing affordable classes to these 
students will also act as a catalyst for greater 
interaction between newly-arrived parents. 

The GOCMV recently conducted a survey to 
ascertain how many such families are affected 
and what their thoughts are on this initiative. 

The aim of this collaborative process was to 
determine the most appropriate structure and 
parameters for the 2014 program. 

Subsequent to the GOCMV’s survey feed-
back, the following action has been decided 
upon: Two campuses will operate in 2014. One 
campus will be located in Chadstone and oper-
ate on Tuesday evenings (5-8pm) as the major-
ity of survey respondents appeared to reside 
in the South-Eastern suburbs (Oakleigh and 
surrounding areas). To cater for the needs of 
those residing in other parts of Melbourne, the 
fairest solution was to have a second campus 
located in the CBD area that is easily accessed 
by public transport. This campus will be in 
Lonsdale Street and later on in 2014 relocate 
to the new GOCMV premises.

On Tuesday 3rd December an open meeting 
for interested parents was conducted for those 
who wanted more information on the nature 
of the school. It was also attended by the Con-
sulate’s education attaché, Vasilis Gokas, the 
supervisor of the new campuses, Maria Baka-
lidou, and recently hired teachers. Enrolments 
have now commenced and the new campus-
es will be up and running in February when 
the school season begins. For those requiring 
further information, please contact the Com-
munity’s offices on  9662 2722 or education@
greekcommunity.com.au

It will never be argued that the complex 
construction that delivers a building of 
many levels is easy work; but to some ex-
tent it is straight forward toil. Once the 
engineers have run their numbers and 

the architects finished their drawings, skilled 
technicians pour concrete, fasten beams and 
attach physical elements that give rise to layer 
upon layer of raw materials that will very soon 
deliver an imposing home for the GOCMV.

Equally busy however is a group of dedicated 
people who are overseeing the “construction” of 
the entity that will give the physical structure 
its purpose.

As the construction of the physical building 
commenced, the GOCMV put together an Advi-
sory Committee charged with overseeing the op-
erational and program design of the new entity.

The Committee is chaired by prominent Greek 
Australian Melburnians, Olyvia Nikou SC and 
Nikos Papastergiadis.  

The GOCMV also appointed Leonidas Vlaha-
kis, Jim Bosinakis, Marinis Piripiris and Cos-
tas Markos from its Board of Management to the 
Committee.

The Committee then in due course expanded 
its numbers by inviting to it some key industry 
experts; Vas Katos (Melbourne Festival), Joy De-
mousi (University of Melbourne), Mari Velonaki 
(Artist and academic at the University of NSW) 
and Max Delany (Senior curator for contempo-

rary art at the NGV).
Along with the interim Centre Director, Jorge 

Menidis, the Committee has been feverishly 
working to build all the necessary components 
that a new Centre will need. From budgets and 

operational plans, to program and marketing 
schedules along with determining the all impor-
tant fitout of the Centre.

The clear vision of the committee and of the 
Greek Community is for a Cultural Centre that 
is a hub of activity and contemporary expres-
sion. That is that we are clearly seeking to build 
a space that will draw people of multiple artistic 
and cultural disciplines to it.  

The Centre’s program will be anchored on a 
cosmopolitan and contemporary ethos celebrat-
ing multiple artistic disciplines. It will be as 
much about local artists as it is about interna-
tional associations. It will without doubt sur-
prise some people and hopefully delight most.  

So where will this program be housed? The 
physical design of the Centre has been tweaked 
to allow maximum flexibility for its program. 

The Centre will occupy four levels in the new 
building at 168 Lonsdale Street. Two levels are 
designed to accommodate performance and ex-
hibitions.   These will be flexible spaces allowing 
a multitude of uses with a capacity of approxi-
mately 150 seats in theatre mode and up to 250 
in cocktail mode. 

The performance/exhibition levels are to be 
complimented by a dedicated space designed for 
classes, meetings and small lectures/seminars.

The fourth level will house the Centre’s and 
Greek Community’s office.

So as the concreters and glaziers work on 
erecting the building, the Committee and staff 
work diligently on building a Centre.  The net re-
sult will be a hub that we can all own, be proud 
and excited about.

Victoria’s 
greatest 
celebration 
of migration

On Saturday 25 January 
2014, The Piers Festival will 
bring the Port Melbourne 
piers precinct to life with a 

spectacular display of music, dance, 
markets, exhibitions, forums and 
more. This colourful celebration of 
Melbourne’s diversity will link in with 
Victoria’s Australia Day activities and 
highlight the state’s rich history of 
migration. The Piers Festival will run 
on Princes Pier from 12 noon to 9:30pm. 
The event is free, family friendly and 
will culminate with fireworks.

The Piers Festival 2014 will host a 
wonderful spread of musical artists, 
including jazz and salsa legend Jimmy 
Bosch (USA/Puerto Rico) and the 
Salsa Kingz, Russian thieve music by 
VulgarGrad, classical Indian vocals and 
a Greek music spectacular. 

Audiences can also take part in an 
equally diverse array of dance including 
Albanian, Sri Lankan, Welsh and world-
renowned African drumming and dance 
performers Asanti Dance Theatre. 

There will also be diverse food, arts 
& crafts, photo & historical exhibitions, 
storytelling, choirs and kid’s activities. 
There will be something for everyone 
with even more artists to be announced!

A special feature of the Festival is the 
Migration Forums where the audience 
will hear some incredible stories that 
draw out the universal experience of the 
migrant. Guest speakers from some of 
Melbourne’s key migrant communities 
– both established and emerging – will 
share poignant memories about their 
experiences of leaving their homelands, 
their journey by land, sea or sky and 
how they built their new lives in 
Australia.

The Migration Forums will be themed 
as follows:

12:30pm – 1:30pm: Migration Mosaic 
(a mix of artists and influencers of 
migrant heritage)

2:00pm – 3:00pm: Baltic Waves 
(marking the 65 year anniversary of 
Baltic migration since the late 1940s)

3:30pm – 4:30pm: Australia Day 
Ambassadors (migrants who have 
become outstanding citizens)

Established in 2012, The Piers 
Festival celebrates Victoria’s incredible 
cultural diversity by reflecting on the 
rich histories of both Station Pier and 
Princes Pier. 

From the gold rush to wartime, from 
post-war 
migration 
to cruise 
shipping, 
these piers 
have played a 
pivotal role in 
Victoria’s growth and offered a gateway 
to the diversity of cultures that enrich 
our community.

The Piers Festival is proudly produced 
by Multicultural Arts Victoria and 
supported by the Office of Multicultural 
Affairs and Citizenship, Arts Victoria, 
the Australia Day Committee (Vic), 
Major Projects Victoria and Yarra Trams.

The Delphi Bank 20th Greek Film Festival, an event of the 
Greek Community of Melbourne & Victoria, wrapped up its 
two and a half week event in Melbourne with Costa-Gavras’ 
financial thriller Capital.

More than 400 people joined in the closing night celebrations, stay-
ing on late to enjoy food from Kritamos Hellenic Cuisine, and music 
by Nikos Xylouris, Antonis Xylouris and George Rerakis.

This year’s diverse program included many contemporary films, in-
cluding Festival sell-outs, What If…, which was enjoyed by more the 
1,800 people alone. Other popular titles this year included Love in the 
End, Do Not Forget Me Istanbul and The Tree and the Swing.

To celebrate the 20 year history of the Greek Film Festival, 9 past 
favourites were screened as part of a ‘Best Of’ program, including 
the much-loved Touch of Spice, the funny locally made film Beware 
of Greeks Bearing Guns, Nikos Zapatinas’ classic comedy Bonus and 
two of Constantine Giannaris’ best, From the Edge of the City and One 
Day in August.

Attending the festival this year was Eleni Bertes, one of the co-
founders of the Greek Film Festival, but also the Executive Producer 
of Joy. Bertes was in Melbourne to introduce both screenings of the 
film, and also took part in an extensive Q&A session following the 
film.

Highlighting the issue of human rights and privacy, the film festi-
val program also included a free screening of Zoe Mavroudi’s docu-
mentary Ruins, which revealed the blatant witch-hunt of 31 power-
less HIV women – accused of prostitution in Athens in 2012.

For the first time, the 4th Greek-Australian Short Film Festival took 
place within the wider context of the Greek Film Festival, seeing 9 
films, made by Greek-Australians compete for Best Film, sponsored 
by Napoleon Perdis. Taking out the title of Best Short Film this year, 
was Christopher Kezelos’ stunning stop-motion film The Maker. The 
Greek Community of Melbourne & Victoria also contributed at $500 
cash prize towards the award.

The Greek Student Film Festival ran once again this year (now in 
its 4th year), and all entries (Victoria, NSW, South Australia and Tas-
mania) were screened on Sunday 24 November. Students were eager 
to hear the results, and 1st prizes in each of the four categories went 
to Sans Souci Primary School – NSW, with the film «Ελλάδα Σημαίνει 
Φως», Greek Community Schools of Melbourne & Victoria (Albert 
Park Campus), with the film «Στην αρχή ήταν το φως», Greek Com-
munity Schools of Melbourne & Victoria (Doncaster Campus), with 
the film «Τα Βιβλία Συζητάνε», and RMIT University-VIC, with the film 
«Greece is Light». 

The Greek Student Film Festival is a collaborative effort between 
the Antipodes Festival, Greek Community of NSW, the Education Of-
fice of the Consulate General of Greece in Melbourne with the support 
of the Victorian State Government’s Department of Education and 
Early Childhood Development. 

PHotoS:	conStantLy	FLaSHing

Another 
succesful 
Greek Film 
Festival 

GOCMV initiative to address education needs of new arrivals

an	open	meeting	with	interested	parents	was	conducted	early	December

Building The Centre– 
Beyond the concrete

As the construction of our new building commenced, the GOCMV put 
together an Advisory Committee charged with overseeing the operational 
and program design of the new entity

A survey 
for the needs 
of newly 
arrived Greek 
migrants

The Australian Greek 
Welfare Society 
(AGWS) is seeking 

the assistance of newly 
arrived Greek migrants in 
Australia in order to collect 
information on their needs.  

AGWS has developed a 
survey, in the Greek and 
English languages and we 
would greatly value your re-
sponses to the questionnaire 
so that we can advocate and 
develop services according 
to the evident needs.  

Please note that the 
information you provide is 
confidential and anonymous 
and will in no way identify 
you.

To complete the survey 
please visit AGWS webpage 
on http://www.agws.com.au/  
and click on survey for new 
arrivals.

AGWS thanks you for your 
time and participation in 
the survey.

For more information: 
9388-9998

This year’s diverse program 
included many contemporary 
films, including  What If…, which 
was enjoyed by more the 1,800 
people alone...

Two campuses will operate in 2014: One campus will be located in Chadstone and another in the CBD area

During the last month two more 
Greek-Australian held specific events 
in support of the GOCMV Cultural 

Centre. The Pontian Association of Melbourne 
“Eύξεινος Πόντος» and Panepirotic Union 
of Melbourne & Victoria together with the 
Philanthropic Association  of Epirus “Dodoni” 
donated  $8.000 in total for the new Cultural 
Centre.

Members of the Board of the “Εύξεινος 
Πόντος” presented a cheque to the GOCMV 

President Mr. Bill Papastergiadis, during a 
function celebrating the 15 years since the 
establishment of “Εύξεινος Πόντος”

“We are a small organisation but we always 
wanted to support the new Cultural Centre,” 
said Ms Helen Nikou, President of “Εύξεινος 
Πόντος”. “It is a very important Centre for all 
Greeks, our children and our grandchildren.”

Also, representatives of the two Epirotic 
organisations met with  members of the 
GOCMV Board including the President Bill 

Papastergiadis,  Costas Markos and Marinis 
Pirpiris at the new GOCMV building to hand 
over a cheque of $6.000. This amount was 
collected during the organisation’s tradition-
al Annual Pita Festival.

“The money was collected by the women 
auxiliary group of our organisations dur-
ing the Pita Festival in support of the new 
Cultural Centre,” said Ms Efrosini Trahana, 
Vice-President of the Panepirotic Union of 
Melbourne & Victoria.

Two Greek-Australian organisations support GOCMV Cultural Centre
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By Dr. Christos N. FiFis

The Greek orthodox Com-
munity of melbourne and 
Victoria was established on 

22 August 1897, in Melbourne, 
at the shop of Grigoris Matorikos, 
where a number of Greeks 
gathered to discuss the issue 
and bring over a priest from the 
Patriarchate of Jerusalem for the 
religious needs of themselves and 
those Arab speaking Orthodox 
people of Melbourne. 

Many people at the gathering 
promised various amounts, to-
gether with the promises of oth-
ers who were unable to attend the 
meeting. The idea of the Commu-
nity seems pre-existed since 1895 
when a letter with some money 
was sent to the then Patriarch of 
Jerusalem Gerassimos, for sending 
a priest. 

The Greek born population of 
Victoria at that time was appr. 200 
and that of Melbourne, probably 
less than 150, most of them bach-
elors. There was no response from 
the Patriarchate in 1895. In 1897, 
Dorotheos Bakaliaros, an Archi-
mandrite, visited Melbourne and 

Sydney and assisted for a while 
the Greek migrants, with their 
Church needs. Bakaliaros left at 
the end of June 1898 from Sydney 
for America.

The members of the Greek Com-
munity met again on 7 March 

1898, elected a Community Coun-
cil (CC) and wrote again to the Pa-
triarchate. This time their effort 
was successful, the Patriarch ac-
cepted their appeal and sent Fa-

ther Athanasios Kantopoulos who 
arrived in Melbourne on 22 June 
1898, whom the members of the 
Greek community welcomed with 
“indescribable joy” (Community 
Minutes). 

The next task for the Commu-
nity was the collection of money 
for the building of a church. In 
September 1898 a new General 
Meeting (GM) decided unanimous-
ly to collect money to buy an ap-
propriate block of land for erecting 
a Community church which they 

should “put it under the protec-
tion of the free corner of the Greek 
nation” (Community minutes). By 
July 1899 the money collected was 
£125. The Committee negotiated 
the present sight of Evangelismos 
at £600 for which the collection 
was paid plus a loan provided by 
the three executive members of 
the Committee, Grigorios Mator-
ikos, Alexandros Maniakis and An-
tonios J. J.. Lekatsas, (160 pounds 
each). The Foundation stone of the 
church was laid on 19 December 

A brief outline of the 
history of the GOCMV

the	Foundation	stone	of	the	evangelismos	church	was	laid	on	19	December	1900

In 1916 the Community started celebrating the Greek 
National Day of 25th of March and in 1922 decided 
to take steps to establish a Greek afternoon school 
which started operating in 1923

O
ur 

hist
ory The idea of the Community seems pre-existed since 1895, when a letter with some money was 

sent to the then Patriarch of Jerusalem Gerassimos, for sending a priest to Melbourne

1900 (6 December with the Old 
Julian Calendar) in the presence 
of local authorities, and was com-
pleted by 1902.

The Community Annual General 
Meeting (AGM) of 30 June 1901 
elected a new Community Council 
(CC) and Alexandros Maniakis as 
the Community’s first president. 
In 1902 a conflict had arisen be-
tween the CC and the priest Father 
Kantopoulos who wanted to regis-
ter the church as property of the 
Patriarchate of Jerusalem, mak-
ing an alliance with the Orthodox 
Arabic speaking Syrians. The CC 
opposed this decisively. It called a 
Special General Meeting (SGM) on 
31 August 1902 attended by 105 
members. 

The meeting passed unani-
mously a Constitution, named the 

Church of Greece as the Commu-
nity’s spiritual head and elected a 
Board of three trustees, Alexander 
Maniakis, Antonios J. J. Lekat-
sas and Grigorios Matorikos, and 
declared the church as property 
of the Greek Community of Mel-
bourne. The unanimous passing 
of the Constitution, the recogni-
tion of the Church of Greece as 
the Community’s spiritual head 
and the unanimous election of the 
three trustees, indicate a complete 
concurrence of the Community’s 
rank and file against a possible al-
liance of the priest with the Syrian 
congregation.

In 1906 the new elected presi-
dent was Antonios Lekatsas who 
remained in the presidency for ten 
continuous years. In August 1916 
the elected president was Grigo-
rios Matorikos who resigned in De-
cember and for the period 1916-18 
the presidency was held by Con-
stantinos Mavrokephalos Black.

In 1906 the Community, after a 
series of Bulgarian attacks which 
caused many Greek victims in 
Macedonia, organized an appeal, 
collected the amount of £187 and 
sent it to the Greek Minister for 
Finance, with a letter stating “for 
reorganization and building a well 
trained army and navy (…) to en-
able us in the near future to be 
able to fight effectively against our 
multiple enemies” (Community 
minutes). In 1912, after the decla-
ration of the First Balkan war, the 
Greek Community called a pub-
lic meeting, collected money and 
sent to the Greek Prime Minister 
Eleftherios Venizelos £2,472 ffor 
the assistance of the Greek nation-
al struggle. In 1916 the Commu-
nity started celebrating the Greek 
National Day of 25th of March and 
in 1922 decided to take steps to 
establish a Greek afternoon school 
which started operating in 1923. 
At that time there were few mar-
ried couples, very few Greek wom-
en in the Greek community and 
consequently very few school age 
children.

This is a brief introduction of the 
beginnings of the Greek Orthodox 
Community of Melbourne and Vic-
toria. Due to space considerations I 
propose to give a list of important 
Community events from its incep-
tions to recent years and a Table 
showing all presidents and the 
years of their presidency.

• To be Continued at the next 
edition of Koinotika Nea

The Board of 
Management and 
staff of the Greek 
Community of 

Melbourne & Victoria would like 
to congratulate the following 
winners of our first Premium 
Member Competition, which 
was drawn at the Closing Night 
of the Delphi Bank 20th Greek 
Film Festival on Sunday 24 
November.

1st Prize – Michael 
Kokinos winner of the return 
airfare to Greece with Qatar 
Airways

2nd Prize – Jim Paterakis 

winner of a Season Pass to the 
2014 Delphi Bank Greek Film 
Festival

3rd Prize – toula Gouros 
winner of a dinner for two at 
Philhellene Restaurant (valued 
at $150)

GOCMV would like to thank 
all the Premium Members for 
participating and we assure you 
that many competitions will 
follow.

Every year a major 
competition draw will be 
announced and other giveaways 
and discounts will be offered to 
all Premium Members.

Premium member competition winners

By Dr ViViANNE NiKoU

Our Prep to Year 2 
concert with the theme 
“Across the Universe” 

provided the most uplifting and 
emotionally charged respite in 
what is one of the busiest periods 
of time in the academic calendar. 

With staff working long hours 
to mark exams, providing feed-
back to students, advising on 
course selection changes for 
2014, planning transition and 
orientation activities, writing re-
ports and preparing end of year 
celebrations, the Prep to Year 2 
concert was an opportunity to 
get totally absorbed with the in-
nocence, energy, excitement and 
creativity of the youngest mem-
bers of our school. I sat there sev-
eral times close to tears watching 
the students perform for close on 
500 visitors.

One aspect of bringing this 
concert together is the level of 
support we continue to receive 
not only from the staff but also 
from our older students, and how 
important their generous and ex-
tremely welcomed mentoring of 
our little people really is. 

The relationships between our 
younger students and our sec-
ondary students is at an all time 
high and continues to grow. The 
impact of these relationships 
speaks volumes for our school 
community in general. 

I am indeed proud and hum-
bled to see the wonderful rela-
tionships that exist at Alphin-
gton Grammar School and how 
the skill set gets transferred from 
one generation to the next.

I congratulate and thank the 
following students who have 
given generously of their time—
including before school, recess, 
lunch and after school to set up, 
organise costumes and complete 
any task related to the concert. 

Their support of the staff and 
the progress in our school is spe-
cial to see. 

Their attention to detail, skill 
and complete willingness to do 

absolutely anything, no matter 
how difficult or menial, speaks 
volumes for their lack of ego and 
great care for each other and pas-
sion for their school.

Thank you to:
Year 12: Yasmine Karabatsos, 

Jasmine Atwa, George Athanasa-
kos, Lewis Vatcky

Year 11: Adam Ioannidis, Chris 
Nikolakakos, Marie Atzarakis

Year 10: Stephanie Atwa, An-

thony Cutajar, Elleni Tsaketas
Year 9: Justin Zouriakas, Lucas 

Caddell, Kira McGilvray, Stepha-
nie Turnbull, Acacia Karabatsos,

Sofia Tsibidis, Yiota Sarantis, 
Marie Petridis

Year 8: Dianne Chasomeris, Yi-
anna Zisiadis, Alexia Sfrantzis

Year 7: Nina Kriaris Tsotras, 
Persephone Sarantis, Georgia Pa-
pagelakis, Andie McGarvie

Year 6: Elyssa Rebeiro, Kast-
huri Sahathevan.

I also acknowledge the support 
of our Year 10 Music Class and 
Year 3B, and pay tribute to the 
Prep to Year 2 staff who prepared 
their classes under the direction 
of Ms Chris Turnbull, Mr Jack 
Mithen and Miss Jacinta Shan-
non. 

I particularly acknowledge the 
work of Mrs Anne Billing and 
the amazing costumes she de-
signed and made as well as, the 
work of Mrs Tracey Nicholson, 
Head of Primary School, who has 
overseen the showcasing of this 
event, together with the tremen-
dous and outstanding contribu-
tion of Ms Ourania Katsambanis 
who contributed to set construc-
tion, makeup and staging.

‘Across the 
Universe’ 
concert 
a success

Wina trip to

1st Prize One Return Airfare to Greece 
with Qatar Airways (conditions apply) 

2nd Prize A ‘Season Pass’ to the 
2014 Greek Film Festival 

3rd Prize One Dinner for two 
at Philhellene Restaurant 

Premium Members Annual Prizes Draw 

T h i s  Ye a r ’ s  P r i z e s
To be drawn on the closing night of the 2013 Greek Film Festival

Become a Premium Member

of the Greek Community

and go in the draw to

plus
The first 50 new Premium Members between now and 
end of May will receive a gift from Sue Sensi jewellery •
Premium Member discounts on all Greek Community
ticketed events including the Greek Film Festival.•
Premium Member discounts from the Philhellene and 
Kritamos restaurants, Ellikon Printing and other retailers.•

 Apply online at 
www.greekcommunity.com.au/member 

or simply install a QR Reader app 
and scan this code
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The GOCMV would like to 
congratulate the Friends 
of Hellenic Charity FOHC 
(the Cretan Brotherhood 

of Victoria Charity Group) for the 
funds collected at a function held 
at Normandy House in aide of the 
Metropolitan Community Clinic at 
Helliniko in Greece. Over 250 people 
attended the charity function and a 
total of $10,215 is to be donated to 
the Clinic. The GOCMV together with 
the Ambassadors of Greece have 
joined forces to assist in a program 
whereby the provision of pharma-
ceutical goods are purchased for the 
Metropolitan Community Clinic at 
Helliniko in order to assist those 
who require but cannot afford medi-
cal and pharmaceutical assistance. A 
previous donation of approximately 
$10,000 dollars, which were col-
lected through our schools and other 
Greek schools was used to purchase 
the pharmaceutical goods for this 
clinic in October of this year. On 
behalf of the Board of Management 
of the GOCMV, Mr Marinis Pirpiris 
thanked the FOHC for their gener-
osity and said that “the Greeks of 
Melbourne and Victoria have always 
shown support in assisting people in 
need, with a long history of philan-
thropy.”

This example of benevolence and 
social action is indeed an act that 
should be mirrored by other organi-
sations.”  

Another donation 
for the MCCH

The GOCMV has been 
granted authorisation by 
the Victorian Curriculum 

and Assesment Authority to teach 
Ancient Greek on a VCE level from 
2014.  The course will be deliv-
ered at the Doncaster campus and 
it is for the VCE Classical Greek 
Units 1-4. The high level of inter-
est amongst our students was ap-
parent from the very first lesson. 
The students displayed a positive 
attitude and are keen to actively 
participate in the «journey» to 
Ancient Greece. On their journey 
they will learn the Ancient Greek 
language and about the Ancient 
civilization and culture. These un-
derstandings will allow them to 
select Classical Greek when they 
reach VCE and give them the op-
portunity to gain up to 15 bonus 
points added to their ATAR score. 
Also next year will be continuned 
the Ancient Greek classes for 
adults too.

Ancient Greek 
on VCE level 
from 2014
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Why do families in  
Melbourne choose  
Alphington Grammar School?

   Outstanding Academic, Sports and Performing Arts Programmes with a 

dedicated teaching staff

   Dynamic, comprehensive Greek Language Programme, with emphasis on  

Hellenic heritage and traditions

  Co- Educational, inclusive environment where every individual counts

  Lush, green parkland setting with state of the art facilities

  Excellent academic outcomes at every level, Pre-Prep to VCE in one location

  Strong community spirit across all generations

  Children love attending school, are happy, positive and compassionate 

   Lifelong friends established and proud connection to the GOCMV to strengthen  

the Greek/Australian identity of the younger generation

  Private bus service available and centrally located for local transport routes

Why Wait? Register your interest today!

www.alphington.vic.edu.au or 03 9497 4777 

A N A L Y S E  C R I T I C A L L Y S H O W  C O M P A S S I O N T H I N K  G L O B A L L Y

A I M  H I G H L I V E  C R E A T I V E L Y R E S P E C T  O T H E R S V A L U E  D I V E R S I T Y

2014	Lonsdale	
Street	Festival
Saturday 8 & Sunday 9 February  

Stall and entertainment applications still 
open at: www.antipodesfestival.com.au 

The 2013 GOCMV Greek History and 
Culture Seminars finished on a high 
note with almost 200 people attending 
the final lecture delivered by Prof Nikos 

Papastergiadis, which has then followed by the 
awarding of certificates of participation to those 
that had regular attendance at the series. What 
was evident during the year was not only the 
higher average attendance but the number of 
newcomers discovering the event. 

The appearance of new attendees of both 
Greek and non-Greek background was an en-
couraging sign for the organizing committee. It 
shows that the series is evolving in the right di-
rection, it is increasing the profile of the GOCMV 
in the broader community and it is giving an op-
portunity for many people to reconnect with the 
Community after having dropped off in previous 

years. 
A marked improvement in the quality of pre-

senters and interesting subject matter were 
comments frequently conveyed by attendees. 
The aim in 2014 will be to set the benchmark 
even higher. There will be more interstate 
speakers, additional lectures and collaborative 
partnerships. If someone has excelled in an area 
related to Greek affairs, history or culture, the 
GOCMV seminars will be one of the premiere 
venues to present their work. 

The 2014 seminars will be held at the Itha-
can Philanthropic Society in Elizabeth Street. 
The GOCMV is extremely grateful to the Itha-
cans by this gesture until the Cultural Centre is 
up and running. Their enthusiasm to host the 
series cements the strong bond of cooperation 
and mutual support that exists between the two 
organizations. 

There will also be an effort in 2014 to encour-
age people to sponsor lectures to mitigate costs 
associated with hosting the series. Almost one 

third of the presenters will be from interstate in 
2014. Although this entails additional costs, it 
also shows the GOCMV’s determination to bring 
in the best possible speakers around the country 
and give the series a national profile. 

The inaugural lecture in 2014 will be given 
by the University of Queensland’s Professor 
Alistair Blanchard who was recently appointed 
as the inaugural Paul Eliadis Chair of Classics 
and Ancient History. The Chair is named after 
Dr. Paul Eliadis, a University of Queensland 
graduate, who established the position ear-
lier this year through a generous donation. The 
2014 full year’s program is already up on the 
website and can be found at the following link:
http://www.greekcommunity.com.au/gocmv_pub-

lic/index.php/seminars/162-2014-greek-history-
and-culture-seminars#Program

The response of the academic community to 
the seminar series has pleasantly surprised the 
organizing committee, such that some speakers 
had to be put back to 2015. The thematic layout 
in 2014 will not differ too much from 2013. The 
first two terms will  principally embrace themes 
of antiquity and philosophy, while the third 
term will feature a diverse range of topics from 
the modern era. Next year represents a water-
shed year for the GOCMV as the inauguration of 
its new Cultural Centre is planned in the second 
half of 2014. The seminar series aims to play a 
key role in the Cultural Centre’s dissemination 
of Greek culture to a wider audience.

Greek History and 
Culture Seminars

The aim in 2014 will be to set the benchmark even higher


