
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση των μελών της Κοινότη-

τας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
«Ανδριανάκος» του κολλεγίου της Κοινό-
τητας «Alphington Grammar». 

Τα μέλη που προσήλθαν στη Γενική 
Συνέλευση είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν για την πορεία του οργανι-
σμού και ιδιαίτερα γύρω από τις εξελίξεις 
σχετικά με την ανέγερση του νέου κοι-
νοτικού κτιρίου, για τα οικονομικά της 
Κοινότητας και για τα διάφορα προγράμ-
ματά της και ιδιαίτερα τα πολιτιστικά και 
εκπαιδευτικά. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην επιτυχία 
που σημείωσαν τα σχολεία της Κοινό-
τητάς μας κατά το περασμένο σχολικό 
έτος. Οπως είναι γνωστό, η επιτυχία των 
μαθητών του ημερήσιου κολλεγίου μας 
Alphington Grammar στις εξετάσεις του 
VCE, συνέβαλε στο να συγκαταλέγεται 
τώρα μεταξύ των 43 καλύτερων σχολεί-
ων στην πολιτεία της Βικτώριας.

Στις συζητήσεις κυριάρχησε επίσης 
και το Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο που θα στεγασθεί στο νέο κτίριο 
των 15 ορόφων της Κοινότητας. Οπως 
αναφέρθηκε στη Συνέλευση, οι εργασίες 
ανέγερσης του νέου κοινοτικού κτιρίου 
θα ολοκληρωθούν στα μέσα του τρέχο-
ντος έτους.
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ςυνΕντΕυξη 

«Να κρατάμε 
τη φλόγα 
αναμμένη»

"" ΣΕΛ. 8-9

`	Χ.	ΦΙΦΗΣ Εκδηλωςη 

Η Κοινότητα 
βραβεύει μαθητές 
που αρίστευσαν

"" ΣΕΛ. 4-5

	̀	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ EDuCaTIoN 

Our New 
Advanced 
Greek School

"" p. 13

`	greek	Language			

``teaching`greek`for`
100`years...
GCM offers various 
courses across 
Melbourne teaching 
Modern and Ancient 
Greek at all levels

p. 12

Η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση
των μελών μας

FlashNews``τα`σχολεια`τησ`
κοινοτητασ`μασ...
Μεγάλη ήταν η επιτυχία 
των σχολείων της Κοινό-
τητάς μας στις εξετάσεις 
του VCE

ΣΕΛ.4-5

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

γλώσσας και πολιτισμού σε περισσότερους από 900 μαθητές. Λειτουργούν τμήματα από preps ως 
και VCE σε 6 σχολεία: Albert Park (Σάββατο),, South Melbourne (Δευτέρα), Alphington (Παρασκευή), 

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

``απο`τα`καλυτερα`
σχολεια`το`alphington`
grammar...
Tο ημερήσιο σχολείο 
της Κοινότητας συγκα-
ταλέγεται μεταξύ των 
43 καλύτερων σχολεί-
ων της Βικτώριας

ΣΕΛ 7 

Φε
στι

βάλ Π  άνω από εκατό χιλιάδες άτομα ανα-
μένεται να προσέλθουν το Σαββα-
τοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου, στο 
κέντρο της Μελβούρνης, για να πα-

ρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται στο πλαίσιο του διήμερου ελληνικού 
«Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ». Αποκορύφωμα 
των εκδηλώσεων είναι οι συναυλίες του κα-
ταξιωμένου Έλληνα καλλιτέχνη Κώστα Μα-
κεδόνα, ο οποίος θα βρεθεί στη Μελβούρνη 
ειδικά για το σκοπό αυτό, συνοδευόμενος από 
την ορχήστρα «Έμμετρον», τον διευθυντή της 
ορχήστρας Μανώλη Γεωργοστάθη και την Ει-

ρήνη Τουμπάκη. Οι δωρεάν συναυλίες θα δο-
θούν το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, 
8  και 9 Φεβρουαρίου, στην κεντρική σκηνή, 
στη γωνία των οδών Λόνσντεϊλ και Ράσελ.  Τα 
εγκαίνια του Φεστιβάλ θα τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας 
κ. Τόνι Άμποτ, ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης 
κ. Μπιλ Σόρτεν και ο πρωθυπουργός της Βι-
κτώριας κ. Ντένις Ναφθάιν κ.ά. Σημειώνεται 
ότι είναι η τρίτη φορά που παρευρίσκεται στο 
Φεστιβάλ ο κ. Άμποτ (Η φωτό, κάτω, είναι από τα 
περσινά εγκαίνια του Φεστιβάλ).                                             

ΣΕΛ. 2 & 3 

``greek`history`and`
culture`seminars...
The Greek History and 
Culture Seminars will 
start mid-March with 
an exciting  program

"" p. 12

``ancient`greek`
classes`on`vce`
level...
The Victorian 
Curriculum and 
assessment authority 
(VCaa) granted 
authorisation to 
our organisation to 
teach Classical Greek 
(ancient Greek) units 
1-4 at VCE level, 
starting from this 
year

"" p. 15

ΚΩΣΤΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΑΣΚΩΣΤΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ:

«Χαίρομαι που 
θα είμαι κοντά 
στους Ελληνες 
της Μελβούρνης»

«Χαίρομαι που 
θα είμαι κοντά 
στους Ελληνες 
της Μελβούρνης»
ΔΩΡΕΑΝ συΝΑυλΙΕσ 8 κΑΙ 9 ΦΕβΡουΑΡΙουΔΩΡΕΑΝ συΝΑυλΙΕσ 8 κΑΙ 9 ΦΕβΡουΑΡΙου
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

O καταξιωμένος Έλληνας 
καλλιτέχνης Κώστας 
Μακεδόνας θα βρεθεί 
στη Μελβούρνη για να 

δώσει δύο συναυλίες, το Σάββατο 
και την Κυριακή 8 και 9 Φεβρουα-
ρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του «Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ», που 
διοργανώνει η Κοινότητά μας. Τον 
Κώστα Μακεδόνα θα συνοδεύουν η 
ορχήστρα «Έμμετρον» και η Ειρήνη 
Τουμπάκη.

Μιλώντας στα «Κοινοτικά Νέα» για 
τη σχέση του με τη μουσική και το 
τραγούδι, λέει πως ξεκίνησε από μι-
κρή ηλικία. «Ξεκίνησα από τότε που 
κατάλαβα τον κόσμο. Οι γονείς μου 
αγαπούσαν πολύ τη μουσική κυρί-
ως την ελληνική κι έτσι όλη μέρα 
στο σπίτι μου έπαιζαν τραγούδια είτε 
λαϊκά και ελαφρά είτε δημοτικά. Από 
πολύ-πολύ μικρός άρχισα να μαθαί-
νω τα τραγούδια που άκουγα και να 
τα τραγουδάω. Ήταν κάτι που έγινε 
εντελώς αυθόρμητα σαν να ήμουν 
γεννημένος γι’ αυτό. Ήταν αρκετά 
εντυπωσιακό για τους συγγενείς και 
φίλους που ένα παιδάκι πριν ακόμα 
πάει στο σχολείο, ήξερε τη μουσι-
κή, τους στίχους και τις εισαγωγές-
ανταποκρίσεις των οργάνων, από 
δεκάδες τραγούδια.»

Σε ηλικία δέκα ετών ξεκίνησε 
μαθήματα κλασικής κιθάρας, ενώ 
παράλληλα προσπαθούσε να παίζει 
και να τραγουδά τα τραγούδια που 
αγαπούσε, συμμετέχοντας σε όλες τις 
μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου 
του, κάτι το οποίο συνέχισε και στο 
πανεπιστήμιο, δημιουργώντας με 
συμφοιτητές του πολιτιστική ομάδα, 
που διοργάνωνε εκδηλώσεις, συναυ-
λίες και παραστάσεις.

 «Στα δέκα μου χρόνια ξεκίνησα 
μαθήματα κλασικής κιθάρας. Παράλ-
ληλα προσπαθούσα -εκτός από τα 
όσα μάθαινα από τον δάσκαλό μου- 
να μάθω να παίζω τα τραγούδια που 
αγαπούσα και να τα τραγουδάω,» 
λέει. 

Το	ξεκίνημα
«Έτσι στα χρόνια του γυμνασίου-

Λυκείου έγινα ο βασικός συντελε-
στής όλων των μουσικών εκδηλώ-
σεων του σχολείου μου. Το 1985 
φοιτητής πια οικονομικών επιστη-
μών, φτιάξαμε με συμφοιτητές μου 
μια πολιτιστική ομάδα και κάναμε 

εκδηλώσεις, συναυλίες και παρα-
στάσεις στο Πολιτιστικό Στέκι της 
σχολής μας, οι οποίες εκτός από τους 
φοιτητές είχαν αρχίσει να προσελ-
κύουν κι άλλο κόσμο, που μάθαινε 
ότι κάποιοι φοιτητές κάνουν ωραίες 
δουλειές κι έρχονταν από περιέργεια 
να παρακολουθήσουν.»

Στη συνέχεια άρχισε να δέχεται και 
τις πρώτες προτάσεις για εμφανίσεις 
σε άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης 
και λίγο αργότερα στην Αθήνα. «Από 
εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες προτάσεις 
για δουλειά κι έτσι βρέθηκα να παίζω 
σε μικρά μαγαζιά (μπουάτ, καφωδεία, 
μουσικές σκηνές) της Θεσσαλονίκης. 
Το 1987 στο κέντρο «Σκορπιός» με 
άκουσε ένα βράδυ ο Σταμάτης Κρα-
ουνάκης ο οποίος ενθουσιάστηκε 

και έτσι την επόμενη χρονιά βρέθη-
κα στην Αθήνα να τραγουδάω δίπλα 
στη Βίκυ Μοσχολιού και στην Τάνια 
Τσανακλίδου, ενώ παράλληλα ετοι-
μαζόταν ο πρώτος μου δίσκος που 
κυκλοφόρησε το 1989 με τίτλο «Δεν 
έχω ιδέα», με τραγούδια του Σταμάτη 
Κραουνάκη και της Λίνας Νικολα-
κοπούλου και συμμετείχαν η Βίκυ 
Μοσχολιού, η Αρλέτα και η Αλίκη 
Βουγιουκλάκη.»

«Πολύ	τυχερός»
Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα 

καριέρας του συνεργάσθηκε με τα 
μεγαλύτερα ονόματα και τους πιο 

σημαντικούς ανθρώπους του ελληνι-
κού τραγουδιού και θεωρεί τον εαυτό 
του «πολύ τυχερό» γιατί έμαθε πολλά 
από αυτούς. «Είχα την τύχη μέσα σ’ 
όλα αυτά τα χρόνια να κάνω σπου-
δαίες συνεργασίες σχεδόν με όλους 
τους σημαντικούς ανθρώπους του 
τραγουδιού,» τονίζει.  

«Συνεργάστηκα είτε δισκογραφικά 
είτε σε παραστάσεις/συναυλίες με 
σπουδαίους δημιουργούς όπως τον 
Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Μίκη Θε-
οδωράκη, τον Χρήστο Νικολόπουλο, 
τον Γιώργο Ζήκα, τον Δημήτρη Πα-
παδημητρίου, τον Μάνο Ελευθερί-
ου, τον Άρη Δαβαράκη, τον Γιώργο 
Θεοφάνους, τον Νίκο Μωραΐτη, και 
πολλούς άλλους. Συνεργάστηκα επί-
σης με κορυφαίους τραγουδιστές πα-
λαιότερους και σύγχρονούς μου και 
με θεωρώ πολύ τυχερό γιατί έμαθα 
πολλά από αυτούς (Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη, Μανώλης Μητσιάς, Δήμητρα 
Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βίκυ 
Μοσχολιού, Τάνια Τσανακλίδου, 
Γλυκερία, Χάρις Αλεξίου, Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας, Παντελής Θαλασσινός 
και πολλοί άλλοι). 

Ως σημαντικούς σταθμούς δισκο-
γραφικά στην καριέρα του θεωρεί 
εκτός από το ντεμπούτο του με το 
«Δεν έχω ιδέα» και το «Μόνο μια 
φορά» (1991), το «Γουστάρω» (1994), 
το «Πάμε για ορθοπεταλιές» (1996), 
το «Του έρωτα το φως» (2000) το 
«Έπεσε έρωτας» (2002), το «Ο ταχύ-
τατος Λούης» (2004), το «Πάμε μα-
κρυά» (2007) το «Γλυκά μου μάτια» 
(2009) και το «Αντικριστά» (2011). 

Σημαντικούς σταθμούς θεωρεί 
επίσης και τις συνεργασίες του «επί 

εφτά συνεχόμενα χρόνια με την Άλ-
κηστη Πρωτοψάλτη σε παραστάσεις 
των Α. Βουτσινά, Στ. Κραουνάκη, Λ. 
Νικολακοπούλου, τη συνεργασία του 
με τη Δήμητρα Γαλάνη σε παραστά-
σεις των Μ. Ρέππα - Θ. Παπαθανα-
σίου, τη μακρόχρονη συνεργασία του 
με τη Γλυκερία, τις δεκάδες συναυ-
λίες με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τη 
δισκογραφική αλλά και επί σκηνής 
πολυετή συνεργασία με τον Γιάννη 
Μαρκόπουλο και τη συνεργασία με 
το Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλίες, 
αλλά και στην παράσταση «Ποιος τη 
ζωή μου» το 2000 και το 2013, που 
έσπασε τα ταμεία στην Αθήνα και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Πρώτη	φορά	στην	Αυστραλία
Είναι η πρώτη φορά που έρχεται 

στην Αυστραλία μετά από 25 χρόνια 
παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι 
και δηλώνει πολύ ενθουσιασμένος 
για το γεγονός αυτό. Μαζί με την 
ορχήστρα «Έμμετρον» πρόκειται να 
παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που 
θα περιέχει τραγούδια από την προ-
σωπική του δισκογραφία, αλλά και 
μεγάλα και σημαντικά τραγούδια 
από το όλο το φάσμα του καλού ελ-
ληνικού τραγουδιού.

«Μετά από 25 χρόνια παρουσίας 
στο Ελληνικό τραγούδι χαίρομαι που 
για πρώτη φορά δέχτηκα επίσημη 
πρόσκληση για να  έρθω στην Αυ-
στραλία για συναυλίες,» υπογραμ-
μίζει με ενθουσιασμό. «Έχω ακούσει 
από συναδέλφους μου τα καλύτερα 
για την Αυστραλία και για το Φε-
στιβάλ Αντίποδες και περιμένω με 
πολλή χαρά τις μέρες για το ταξίδι,» 

προσθέτει.  «Θα είμαι με μια κατα-
πληκτική ορχήστρα, την ορχήστρα 
«Έμμετρον», με την οποία έχουμε κά-
νει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα με 
την παράσταση «Ήχος της Ελλάδας-
Μουσική του κόσμου», μια δουλειά 
που εξυμνεί την ελληνική μουσική 
και το βασικό της μουσικό όργανο, 
το μπουζούκι. Μια παράσταση  που 
την εμπνεύστηκε και την υλοποίησε 
ο Μανώλης Γιωργοστάθης, ένας από 
τους βασικούς μουσικούς- συνεργά-
τες του Μίκη Θεοδωράκη κι άλλων 
δημιουργών. Θα τραγουδήσουμε με-
γάλα και σημαντικά τραγούδια από 
όλο το φάσμα του καλού ελληνικού 
τραγουδιού και φυσικά τραγούδια 
από την προσωπική μου δισκογρα-
φία. Στόχος μας είναι να ακούσει και 
να γεμίσει ο κόσμος τα αφτιά του 
και την ψυχή του με καλό ελληνικό 
τραγούδι και φυσικά να διασκεδάσει. 
Μαζί μας θα είναι και η τραγουδί-
στρια Ειρήνη Τουμπάκη.»  

«Χαίρομαι	που	θα	βρεθώ	
κοντά	σας»

Δηλώνει πολύ χαρούμενος που θα 
βρεθεί κοντά στους Ελληνες της Αυ-
στραλίας «που αγαπούν την Ελλάδα 
περισσότερο από εμάς, που έχουμε 
την τύχη να την κατοικούμε».

«Ευχαριστώ πολύ για την πρό-
σκληση,» λέει. 

«Χαίρομαι πολύ που θα συνα-
ντήσω και θα τραγουδήσω σε Έλ-
ληνες στην άλλη άκρη του κόσμου, 
Έλληνες που αγαπούν την Ελλάδα 
περισσότερο από εμάς, που έχουμε 
την τύχη να την κατοικούμε. Θέλω 
και θα προσπαθήσω να μείνουν όλοι 
πολύ ευχαριστημένοι, έτσι ώστε να 
μπορούμε να βρισκόμαστε πιο συ-
χνά.»

Λ.	Βλαχάκης:	«Τυχεροί	που	θα	
τον	έχουμε	κοντά	μας»

Τη χαρά του για την εμφάνιση του 
Κώστα Μακεδόνα εξέφρασε ο συ-
μπρόεδρος του Φεστιβάλ Αντίποδες 
κ. Λεωνίδας Βλαχάκης:

«Με μεγάλη μας χαρά καλωσο-
ρίζουμε τον Κώστα Μακεδόνα και 
την ορχήστρα του στο Φεστιβάλ της 
Λόνσντεϊλ, για πρώτη φορά. Έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους 
πιο ευέλικτους Έλληνες καλλιτέχνες, 
παίζοντας δημοτική, ρεμπέτικη και 
σύγχρονη μουσική, μετά την θρι-
αμβευτική κυκλοφορία του πρώτου 
album του, «Δεν έχω Ιδέα», το 1989. 
Από τότε, έχει κάνει πολλές επιτυχί-
ες και έχει συνεργαστεί με μερικούς 
από τους καλύτερους μουσικούς 
στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί που θα 
τον έχουμε κοντά μας στο Φεστιβάλ 
της Λόνσντεϊλ, στο πρώτο ταξίδι του 
στην Αυστραλία... σε ένα Σαββατοκύ-
ριακο που υπόσχεται για άλλη μια 
φορά να προσφέρει κάτι το ελληνικό 

Ο πρωθυπουργός της Αυ-
στραλίας Τόνι Άμποτ και ο 
αρχηγός της ομοσπονδια-
κής Αντιπολίτευσης Μπιλ 

Σόρτεν πρόκειται να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τα εγκαίνια του «Φεστι-
βάλ της Λόνσντεϊλ», που είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα ελληνικά και πολυεθνι-
κά Φεστιβάλ της Μελβούρνης, το οποίο 
διοργανώνει η Κοινότητά μας το Σαβ-
βατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου.

Στα εγκαίνια του Φεστιβάλ θα πα-
ρευρίσκονται επίσης, ο πρωθυπουργός 
της Βικτώριας κ. Ντένις Ναφθάιν, ο δή-
μαρχος Μελβούρνης κ. Ρόμπερτ Ντόιλ, 
πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί βου-
λευτές, καθώς και οι επίσκοποι Δέρβης 
και Μιλητουπόλεως κ.κ. Ιεζεκιήλ και 
Ιάκωβος,

«Η παρουσία του πρωθυπουργού κ. 
Αμποτ στο φεστιβάλ της Κοινότητάς 
μας, αντανακλά θετικά στον οργανισμό 
μας και στη δέσμευση της αυστραλια-

νής κυβέρνησης για τη συμβολή των 
Ελλήνων στην πολυπολιτισμική Αυ-
στραλία,» δήλωσε ο πρόεδρος της Κοι-

νότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης. 
«Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που ο 

κ. Αμποτ παρευρίσκεται στα εγκαίνια 
του Φεστιβάλ μας και η πρώτη φορά 
ως πρωθυπουργός. Η παρουσία του 
και αυτή των άλλων υπουργών της 

κυβέρνησής του μας 
δίνει την ευκαιρία να 
αναπτύξουμε και ενι-
σχύσουμε περαιτέρω τη 

σχέση της Ελληνικής Κοινότητας με 
την  ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στό-
χος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτά 

τα γεγονότα για να προβάλλουμε την 
πολιτιστική σημασία των Ελλήνων στη 
χώρα αυτή, καθώς και τη συνέχιση του 
διαλόγου για άλλα σημαντικά θέματα.»

Παράλληλα, χαιρέτησε και τη συμμε-
τοχή του αρχηγού της ομοσπονδιακής 
Αντιπολίτευσης κ. Μπιλ Σόρτεν στα 
εγκαίνια του Φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι η υποστήριξη προς  
το Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο της Κοινότητας συνεχίζεται, με 
επιπρόσθετη χορηγία ύψους $ 455.000 
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Τόνι Αμποτ και Μπιλ Σόρτεν  
στο «Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ»

Ο	πρωθυπουργός	κ.	Τόνι	Αμποτ	στα	περσινά	εγκαίνια	του	«Φεστιβάλ	της	Λόνσντεϊλ»

Συναυλίες του Κώστα Μακεδόνα 
στο «Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ»

3	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Κώστας 
Μακεδόνας μιλά στα 
«Κοινοτικά Νέα» για 
το πρώτο ταξίδι του 
στην Αυστραλία και 
τις συναυλίες του 
στο «Φεστιβάλ της 
Λόνσντεϊλ» 

4	
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η Κοινότητα βραβεύει 
αριστεύσαντες μαθητές 
στα Ελληνικά, στη 
Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή της

14	
eDucation
GCM will operate 
from this school year 
an advanced Greek 
school with campuses 
at Malvern East and 
CBD. The school is 
for recently arrived 
Greek students 

Σημαντική χρονιά 
για την Κοινότητα

ο κ. Αμποτ παρευρίσκεται στο «Φεστιβάλ 
της λόνσντεϊλ» για τρίτη χρονιά και πρώτη 
φορά ως πρωθυπουργός
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7	
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Με τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων 
του VCE το 
Alphington Grammar 
αναδείχθηκε σε ένα 
από τα καλύτερα 
σχολεία της Βικτώριας

12	
FeStiVaL
Prime Minister Tony 
Abbott and Leader 
of the Opposition Bill 
Shorten will attend 
the  Lonsdale Street 
Festival

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 8-9 Φεβρουαρίου το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ

8	
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Δρ Χρήστος Φίφης 
μιλά για τη ζωή και το 
έργο του, κρούοντας 
τον κώδωνα του 
κινδύνου για τα 
Ελληνικά και την 
Ελληνοαυστραλιανή 
λογοτεχνία 

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ
Γενικού Γραμματέα

Το 2014 αναμένεται να είναι μια 
χρονιά σταθμός για την Κοινό-
τητά μας, πλούσια σε δραστηρι-
ότητες και ιστορικές εξελίξεις. 

Αποκορύφωμα, φυσικά, θα είναι η 
ολοκλήρωση των έργων ανέγερσης του 
νέου κοινοτικού κτιρίου των 15 ορόφων 
στη θέση του παλαιού, στο κέντρο της 
Μελβούρνης και στη γωνία των οδών 
Λόνσντεϊλ και Ράσελ.

Οι εργασίες προχωρούν με κανονι-
κό ρυθμό και το κτίριο πρόκειται να 
παραδοθεί στην Κοινότητα στα μέσα του 
τρέχοντος έτους, όπως είχε αρχικά προ-
γραμματιστεί.  Ήδη έχει ολοκληρωθεί 
ο όγδοος όροφος και κατασκευάζεται ο 
ένατος. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και 
οι προετοιμασίες για τη δημιουργία και 
λειτουργία του Σύγχρονου Ελληνικού 
Πολιτιστικού Κέντρου που θα στεγασθεί 
στο νέο κτίριο της Κοινότητας.

Παράλληλα, φέτος έχει προγραμμα-
τισθεί και θα λειτουργήσουν το νέο 
σχολείο για μαθητές που έχουν την Ελ-
ληνική ως μητρική τους γλώσσα, καθώς 
και νέες μονάδες των Απογευματινών 
και Σαββατιανών σχολείων της Κοινότη-
τας εξυπηρετώντας γονείς και σε άλλες 
περιοχές της Μελβούρνης, και ιδιαίτερα 
στα νοτιοανατολικά προάστια. 

Επίσης, συνεχίζονται τα προγράμματα 
διδασκαλίας Νέων και Αρχαίων Ελλη-
νικών για ενήλικες, ενώ το μάθημα των 
Αρχαίων Ελληνικών θα προσφέρεται 
και σε επίπεδο VCE, ύστερα από σχετική 
άδεια που έλαβε η Κοινότητα από την 
αρμόδια υπηρεσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα Σε-
μινάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτι-
σμού με διακεκριμένους ομιλητές από 
την Αυστραλία και το εξωτερικό.

Και φυσικά, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του Φεστιβάλ Αντίποδες της 
Κοινότητάς μας πρόκειται να διοργανω-
θούν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως 
τα: Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ, Ελληνικές 
Γεύσεις και Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη-
ματογράφου.

Τέλος καλούμε όλους να αναβαθμί-
σουν σε Premium  τη συνδρομή τους 
και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστη-
ριότητες του οργανισμού μας. 

Καλή χρονιά με υγεία, πρόοδο και 
ευτυχία... και ραντεβού το Σαββατοκύ-
ριακο 8-9 Φεβρουαρίου στο «Φεστιβάλ 
της Λόνσντεϊλ»

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

Η Γενική 
Συνέλευση 
των μελών

«Είχα την τύχη μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια να κάνω 
σπουδαίες συνεργασίες σχεδόν με όλους τους 
σημαντικούς ανθρώπους του τραγουδιού»

«Χαίρομαι πολύ που θα συναντήσω και θα τραγουδήσω σε Έλληνες στην άλλη άκρη του κόσμου, 
Έλληνες που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από εμάς, που έχουμε την τύχη να την κατοικούμε...»

συν
έντ

ευξ
η

		Ο	Κώστας	Μακεδόνας

Και	ο	αρχηγός	της	ομοσπονδιακής	Αντιπολίτευσης	κ.	Μπιλ	Σόρτεν	θα	παρευρεθεί	στα	εγκαί-
νια.	Ανω,	με	τον	πρόεδρο	της	Κοινότητας	στον	αγιασμό	των	υδάτων	στο	Πορτ	Μέλμπουρν

Το 2014 θα είναι χρονιά σταθ-
μός για την Κοινότητά μας με 
την ανέγερση του νέου κτιρί-

ιου και το Πολιτιστικό Κέντρο, τόνισε 
ο πρόεδρος κ. Β. Παπαστεργιάδης, 
στην ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μελών, που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στην αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων “Ανδριανά-
κος”, του κολλεγίου μας “Alphington 
Grammar”, με τη συμμετοχή άνω των 
200 μελών.

Η Γενική Συνέλευση έγινε μέσα σε 
ομαλό και ήρεμο κλίμα, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας εγκρίθηκαν τα πρα-
κτικά της προηγούμενης Συνέλευσης, 

καθώς και ο οικονομικός ισολογισμός 
της χρονιάς που πέρασε. Στη συνέχεια 
τα μέλη είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
ερωτήσεις, όπου και ζητήθηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο να εξηγήσει 
διάφορα οικονομικά, διοικητικά και 
διαδικαστικά θέματα, καθώς και για το 
οικόπεδο του Μπουλίν. Ο κ. Παπαστερ-
γιάδης δήλωσε ότι γίνονται ενέργειες 
για την αξιοποίηση του Μπουλίν, ενώ 
ανέφερε επίσης ότι τον Απρίλιο θα δι-
οργανωθεί ειδική εκδήλωση στο νέο 

κτίριο της Κοινότητας, όπου θα κλη-
θούν τα μέλη να ενημερωθούν για την 
πορεία του έργου και να συνδράμουν 
στην μεγαλεπήβολη αυτή προσπάθεια.

Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός 
ότι ο παλαίμαχος κοινοτικός και 
πρώην μέλος του Δ.Σ. της Κοινότη-
τας κ. Κίμωνας Καλύβας παρέδωσε 
επιταγή $5.000 υπέρ του Πολιτιστι-
κού Κέντρου, ενέργεια την οποία 
επικρότησαν και χειροκρότησαν 
όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Περισσότερα	από	200	μέλη	συμμετείχαν	στη	Γενική	Συνέλευση
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Για μια ακόμη χρονιά η 
χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή της Ελληνικής Κοινό-
τητας Μελβούρνης ήταν 

αφιερωμένη στους αριστεύσαντες 
μαθητές των Απογευματινών και 
Σαββατιανών σχολείων μας και του 
ημερήσιου κολλεγίου της Κοινότη-
τας, Alphington Grammar. 

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτι-
κοί, μέλη, ευεργέτες και φίλοι της 
Κοινότητας, καθώς και μέλη του 
προσωπικού και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ιστορικού οργα-
νισμού, συμμετείχαν στην όμορφη 
αυτή εκδήλωση που διοργανώθη-
κε στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Παμμεσσηνιακής Αδελφότητας 
«Παπαφλέσσας», στις 19 Δεκεμβρί-
ου 2014.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
απονεμήθηκαν βραβεία σε αριστεύ-
σαντες μαθητές των σχολείων της 
Κοινότητας, αλλά και σε μαθητές 
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο πρόεδρος του «Παπαφλέσσα» 
και αντιπρόεδος της Κοινότητας 
κ. Γιώργος Καλλιάνης μαζί με τον 
συντονιστή εκπαίδευσης και μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Θόδωρο Μάρκο καλοσώρισαν τους 
μαθητές και τους προσκεκλημέ-
νους, συγχαίροντας τους μαθητές 
για την επιτυχία τους στις εξετάσεις 
του VCE και τονίζοντας τη σημασία 
της εκμάθησης της γλώσσας μας.

Ο κ. Μάρκος τόνισε ότι η Κοινό-
τητα ήταν ο πρώτος ομογενειακός 
οργανισμός που λειτούργησε σχο-
λείο για τη διδασκαλία της Ελλη-
νικής γλώσσας στους μακρινούς 
αντίποδες.  

«Σύμφωνα με μελέτες του φίλου 
και θερμού κοινοτικού Δρ Χρήστου 
Φίφη, το πρώτο σχολείο ιδρύθηκε 
το 1923, αν και υπάρχουν ισχυρι-
σμοί ότι υπήρχε από το 1902,» τό-
νισε. 

Επίσης, επεσήμανε ότι στα σχο-
λεία της Κοινότητας μαθαίνουν 
Ελληνικά περισσότεροι από 1.000 
μαθητές, ενώ αναφέρθηκε και στη 
λειτουργία του προγράμματος δι-
δασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών 
για ενήλικες και μαθητές, που 
εγκαινίασε πριν από δύο χρόνια η 
Κοινότητά μας. Ανακοίνωσε δε, ότι 
πρόσφατα εγκρίθηκε αίτηση της 
Κοινότητας να προσφέρει το μά-
θημα των Αρχαίων Ελληνικών σε 
επίπεδο VCE. 

«Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευ-
καιρία στα παιδιά μας να κάνουν τα 
Αρχαία Ελληνικά σε επίπεδο VCE,  
γεγονός το οποίο μπορεί να συμ-
βάλει τα μέγιστα στην αύξηση του 

τελικού συγκεντρωτικού αποτελέ-
σματος εισόδου στο πανεπιστήμιο, 
δηλαδή το λεγόμενο ATAR,» τόνισε.

Νέα	σχολική	μονάδα
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη λει-

τουργία της νέας σχολικής μονά-
δας της Κοινότητας για παιδιά που 
έχουν ως μητρική τους γλώσσα την 
Ελληνική ή προχωρημένο επίπε-
δο γνώσης της γλώσσας, λέγοντας 
πως το νέο κύμα μετανάστευσης 
από την Ελλάδα έχει δημιουργήσει 
νέες προκλήσεις στο χώρο αυτό. 

«Δηλαδή, προβληματιζόμαστε 
πώς μπορούμε να βοήσουμε ως 
Κοινότητα τα παιδιά αυτής της νέας 
φουρνιάς από την Ελλάδα να δια-
τηρήσουν το επίπεδο γνώσης της 
γλώσσας μας,» είπε. 

«Βλέπουμε την αγωνία των γο-
νέων τους που θέλουν τα παιδιά 
τους  να μη χάσουν τα ελληνικά 
τους. Για τούτο αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε τη νέα σχολική 
μονάδα που θα ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις των μα-
θητών αυτών. Με  δασκάλους και 
καθηγητές πτυχιούχους Ελλαδικών 
πανεπιστημίων και με την ύλη που 
διδάσκεται στην Ελλάδα σήμερα.»

Στη συνέχεια ο κ. Μάρκος εξήγη-
σε γιατί η Κοινότητα επιμένει τόσο 
πολύ στην προώθηση και τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισμού και στη διατήρηση της 
ελληνικότητάς μας, κάνοντας ανα-
φορά στη δήλωση του ιστορικού 
νοτιοαφρικανού ηγέτη Νέλσον Μα-
ντέλα, ότι «η Ελλάδα είναι η μάνα 
της Δημοκρατίας και η Νότια Αφρι-
κή η πιο μικρή της κόρη».

«Κατά τη διάρκεια της πολύχρο-
νης φυλάκισής του ανέβαζε στη 
φυλακή με άλλους φυλακισμένους 

αρχαία ελληνική τραγωδία όπως 
την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μέσα 
από τέτοιες παραστάσεις περνούσε 
το μήνυμα της ανάγκης για δικαιο-
σύνη, δημοκρατία και ικανή δυνα-
μική ηγεσία,» είπε. 

«Και ποιος ήταν ο δικηγόρος του 
Μαντέλα που στάθηκε στο πλευρό 
του στηρίζοντας τον δύσκολο αγώ-
να του. Ο Γιώργος Μπίζος, ένας Έλ-
ληνας της διασποράς.»

Πρόσθεσε δε, ότι η ελληνική 
ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια 
παραδείγματα «που δείχνουν ξεκά-
θαρα πως ο αγώνας για δικαιοσύνη 
και ελευθερία είναι άμεσα συνδεδε-
μένος με την Ελληνική σκέψη».

«Μαθαίνοντας τη γλώσσα, μαθαί-
νοντας την ιστορία, τον πολιτισμό 

δένεσαι πιο στενά με αυτά τα ιδε-
ώδη, πρόσθεσε και κάλεσε τα παι-
διά να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους, διαβεβαιώνοντας ότι η Κοι-
νότητα θα είναι πάντα στο πλευρό 
τους.

Η	Δρ	Βίβιαν	Νίκου	συγχαίρει
Τους μαθητές που αρίστευσαν 

συνεχάρη και η διευθύντρια του 
Κολλεγίου Alphington Grammar 
Δρ Βίβιαν Νίκου, λέγοντας πως 
είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την 
προσπάθεια, την επιτυχία και την 
αφοσίωση των μαθητών του κολλε-
γίου στην εκμάθηση της Ελληνικής 
γλώσσας. Συνεχάρη επίσης τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου, λέγοντας ότι πίσω από 

την επιτυχία των μαθητών βρίσκο-
νται πάντα οι γονείς και η συλλο-
γική προσπάθεια και αφοσίωση 
πολλών δασκάλων και καθηγητών.

«Είναι μέσα από το πάθος και την 
αφοσίωση που έχουν οι οικογένει-
ες και οι εκπαιδευτικοί μας για τη 
διατήρηση και συνέχιση της Ελλη-
νικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορέ-
σουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με 
τις ρίζες μας, την καταγωγή μας και 
τις αξίες   του Ελληνικού Πολιτισμού 
και των προγόνων μας,» τόνισε.

Απευθυνόμενη στους αριστεύ-
σαντες μαθητές πρόσθεσε: «Είθε 
το πάθος και η αφοσίωσή σας για 
την Ελληνική γλώσσα και τον πο-
λιτισμό, για τα οποία βραβευόσαστε 
απόψε, να σας ακολουθούν σε όλο 
το ταξίδι της ζωής σας. Είθε η αγά-
πη σας για την Ελληνική γλώσσα 
και τον Πολιτισμό και ό,τι ενσαρκώ-
νει το Ελληνικό πνεύμα, να αναδει-
χθούν σε φωτεινό παράδειγμα για 
τους άλλους.»

Οι	μαθητές	που	βραβεύθηκαν
Οι μαθητές και μαθήτριες που 

μαθαίνουν τα Ελληνικά στα σχο-
λεία της Κοινότητας και βραβεύθη-
καν είναι:

Από το Alphington Grammar 
School:
Θεοδώρα Σιγανού 
Παρασκευή Σιγανού  
Δημοσθένης Γκούλας  
Σίμος Γιαννουράκος Λιανίδης 

Από τα Απογευματινά/
Σαββατιανά σχολεία:
Σταματία Καλλιάνη 
Χρήστος Κουνέλης 
Έλενα Πιακή

Από τμήμα Ελληνικών του 
Πανεπιστημίου La Trobe: 
Tara Zander 
Filia Komninos 

Aπό το γυμνάσιο του Νόρθκοτ:
Aικατερίνη Παντελίδου

Στους βραβευθέντες μαθητές πα-
ραδόθηκε και συμβολικό χρηματικό 
δώρο $200, σαν μια μικρή επιβρά-
βευση για την επίδοσή τους στα Ελ-
ληνικά.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακο-
λούθησε δεξίωση με υπέροχους 
μεζέδες και ποτά που είχε προε-
τοιμάσει η  Αδελφότητα «Ο Παπα-
φλέσσας», όπου οι καλεσμένοι εί-
χαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
ευχές για τα Χριστούγεννα και το 
Νέο Έτος.

Η Κοινότητα βραβεύει μαθητές 
που αρίστευσαν στα Ελληνικά

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κοινότητας ήταν αφιερωμένη στους αριστεύσαντες μαθητές

Ο	Δικαστής	Αιμίλιος	Κύρου

Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Κοινότητας	και	του	«Παπαφλέσσα»	φωτογραφίζονται	με	βραβευθέντες	μαθητές	και	μαθήτριες

Αριστερά	ο	Σύμβουλος	Εκπαίδευσης	στο	Γενικό	Προξενείο	κ.	Βασίλης	Γκόκας	και	δεξιά	η	
διευθύντρια	του	alphington	grammar	School	Δρ	Βίβιαν	Νίκου

• MΕ ΕπιΣΤΟλΗ προς τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας κ. 
Γιάννη Στουρνάρα, το Δ.Σ. της Κοινότητας μετέφερε τις ανησυχίες και 
το ενδιαφέρον των μελών και της παροικίας γενικότερα, για τις προ-
γραμματιζόμενες αλλαγές στην φορολόγηση των ομογενών.

• ΟλΟΚλΗΡΩθΗΚΑΝ οι εργασίες κατεδάφισης του παλαιού κοινο-
τικού κτιρίου και άρχισε η οικοδόμηση του νέου, στο οποίο θα στεγα-
σθεί το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και όπου μέχρι τώρα έχει κατα-
σκευαστεί και όγδοος όροφος.

• TΗΝ ΥπΟΣΤΗΡιξΗ της πα-
ροικίας έχει το Ελληνικό Πολιτι-
στικό Κέντρο της Κοινότητά μας, 
καθώς ολοένα και περισσότεροι 
σύλλογοι, οργανισμοί και επιχει-
ρήσεις αναγνωρίζοντας τη ση-
μασία του για την ομογένεια και 
τον Ελληνισμό, ενισχύουν την 
προσπάθεια αυτή.

• ΜΕ ΜΕγΑλΗ επιτυχία συνεχίσθηκαν τα Σεμινάρια Ελληνικής Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων, αλλά 
και πανεπιστημιακών και άλλων ειδικών που παρουσίασαν μια σειρά 
από ενδιαφέροντα θέματα. Ο υψηλός αριθμός εγγραφών και γενικά 
η ανταπόκριση του κοινού αποτελεί εγγύηση για τη συνέχισή τους 
στο μέλλον.

• πΑΡΑ ΤιΣ ΑΣχΗΜΕΣ καιρικές συνθήκες, χιλιάδες άτομα κατέκλυ-
σαν την Ελληνική οδό της Λόνσντεϊλ για να απολαύσουν τη δωρεάν 
συναυλία του δημοφιλή τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, που διορ-
γανώθηκε στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ της Λόνστεϊλ».

• ΕπιΤΥχΗΜΕΝΗ ήταν επίσης και η διοργάνωση του Φεστιβάλ Συγ-
γραφέων από το Φεστιβάλ Αντίποδες και την Κοινότητά μας, που πέ-
ρυσι ήταν αφιερωμένο στον  μεγάλο Έλληνα ποιητή Καβάφη

• ΕγΚΑιΝιΑΣθΗΚΕ η καμπάνια για να αναβαθμίσουν τα μέλη τη 
συνδρομή τους σε Premium.

• ΤΟ ΦΕΣΤιβΑλ ΑΝΤιπΟδΕΣ, σε συνεργασία με το δίκτυο Ελλη-
νοαυστραλών γυναικών «Foοd for Thought» διοργάνωσε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, στο The Wheeler Centre, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση-
συζήτηση με τον δικαστή Αιμίλιο Κύρου. 

• πΕΡιΣΣΟΤΕΡΟι από διακόσιοι συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι του 
αείμνηστου Πλούταρχου Δεληγιάννη συμμετείχαν σε ειδική εκδήλω-
ση που διοργανώθηκε προς τιμή του από την Κοινότητά μας, τον Ερ-
γατικό Σύνδεσμο «Δημόκριτο», τον Πολυεθνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
3ΖΖΖ (Επιτροπή Ελλήνων Εκφωνητών), τον Ελληνο-Αυστραλιανό 
Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης και την Παγκόσμια Εταιρία Φί-
λων Νίκου Καζαντζάκη.

• ΣΕ ΣΥΝΕΡγΑΣιΑ με την οργάνωση των «Πρεσβευτών της Ελλάδας» 
η Κοινότητά μας διοργάνωσε ειδικό έρανο μέσω των σχολείων μας 
για τη συγκέντρωση χρημάτων προς ενίσχυση του Μητροπολιτικού 
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, στην Αθήνα.

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον ομοσπον-
διακό υφυπουργό Οικονομικών 
Αθανάσιο Συνοδινό είχαν μέλη 
του Δ.Σ. της Κοινότητας, ο οποίος 
και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση 
θα χρηματοδοτήσει με το ποσό 
των $455.000 το υπό ανέγερση 
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. 

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον πρώην ομοσπονδιακό υπουργό Μετανά-
στευσης κ. Τόνυ Μπερκ είχαν μέλη του Δ.Συμβουλίου της Κοινότητας, 
στα τέλη Αυγούστου, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν 
την Κοινότητα και την Ομογένεια. Στη συνάντηση, που είχε γίνει πριν 
τις ομοσπονδιακές εκλογές, συμμετείχαν η ομοσπονδιακή βουλευτής 
κ. Μαρία Βαμβακινού, ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπα-
στεργιάδης, ο κ. Γιώργος Κολέτσης, μέλος του Δ.Σ. και ο συμπρόεδρος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου 
και καθ. του Πανεπιστημίου Μελβούρνης Νίκος Παπαστεργιάδης.

• πΕΡΥΣι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου συμπλήρωσε 20 
χρόνια από την λειτουργία του. Η διοργάνωσή του είχε μεγάλη επιτυ-
χία καθώς τις ταινίες που προβλήθηκαν τις παρακολούθησαν πολλές 
χιλιάδες άτομα.

• Η ΚΟιΝΟΤΗΤΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία λειτουργίας ενός νέου 
Ελληνικού σχολείου, που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές 
που έχουν έρθει πρόσφατα από την Ελλάδα και τα ελληνικά είναι η 
πρώτη τους γλώσσα. Θα λειτουργήσουν δύο μονάδες. Μία στο Ηστ 
Μάλβερν και μία στο Σίτι. 

Δεξιά,	στιγμιότυπα	από	την	επιτυχημένη	
Χριστουγεννιάτικη	γιορτή	της	

Κοινότητάς	μας

2013-Σημαντικές
δραστηριότητες
της Κοινότητας
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Το ημερήσιο σχολείο της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μελβούρνης 
Alphington Grammar έχει ανα-
δειχθεί σε ένα από τα καλύτερα 
σχολεία της Βικτώριας, καθώς η 

επίδοση των μαθητών του στις πρόσφατες 
εξετάσεις  του VCE ήταν από τις υψηλότερες. 
Σύμφωνα με τους βαθμούς που πήραν μαθη-
τές του το ημερήσιο σχολείο της Κοινότητας 
συγκαταλέγεται μεταξύ των 43 καλύτερων 
σχολείων της Βικτώριας.  

Συγκεκριμένα, η μέση βαθμολογία των 
μαθητών ήταν 33 μονάδες. Η βαθμολογία 
του 19,2% των μαθητών ήταν πάνω από 40 
μονάδες με αποτέλεσμα να είναι στο ποσο-
στό 8-9% των υποψηφίων με την καλύτερη 
επίδοση στη Βικτώρια.

Σε 19 μαθήματα που διαγωνίσθηκαν πέ-
τυχαν βαθμολογία άνω του 45, γεγονός το 
οποίο τοποθετεί αυτούς τους μαθητές στην 
κορυφή του 2% του συνόλου των μαθητών 
σε όλη τη Βικτώρια. Άριστα 50 πήρε ένας 
μαθητής στα Αγγλικά και τρεις στα Ανώτερα 
Μαθηματικά.

Βαθμούς άνω του 40 πέτυχαν σε μια με-
γάλη σειρά από μαθήματα όπως Λογιστικά, 
Βιολογία, Χημεία, Κινέζικα,  Αγγλικά, Μαθη-
ματικά, Ελληνικά, Πληροφορική, Μαθηματι-
κά, Φυσικά Αγωγή, Φυσική, Ψυχολογία και 
άλλα. 

Σχεδόν ένας στους πέντε από τους μαθη-
τές του Alphington Grammar έχουν επιτύχει 
βαθμό εισαγωγής σε πανεπιστήμιο (ATAR) 
από 95 και πάνω - δηλαδή άνω του 5% του 
συνόλου των μαθητών στη Βικτώρια, ενώ 
σχεδόν το 30% των μαθητών πέτυχαν βαθ-
μολογία εισόδου σε πανεπιστήμιο μεγαλύτε-
ρη από 90 μονάδες, δηλαδή όσο το 10% των 
καλύτερων μαθητών της πολιτείας.

Περίπου το 54% των μαθητών του 
Alphington Grammar πέτυχε βαθμολογία 
ATAR άνω των 80 μονάδων. Σημειώνεται ότι 
η μέση βαθμολογία εισόδου σε πανεπιστήμιο 
των αποφοίτων του Alphington Grammar 

είναι μεγαλύτερη από τη μέση βαθμολογία 
όλων των σχολείων της Βικτώριας. 

Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η επίδοση 
μαθητών της Β’ Λυκείου (Year 11), που συμ-
μετείχαν σε εξετάσεις επιπέδου VCE, όπου 
ένα ποσοστό άνω του 30% πήρε πάνω από 
40 μονάδες.

Αρίστευσε
Μεταξύ των αποφοίτων με τον υψηλότε-

ρο βαθμό στη Βικτώρια ήταν και η μαθήτρια 
Shoumyaa Thanaskanda με επίδοση 99.50 
μονάδες!  Στην κορυφή του 1% των μαθη-
τών με την καλύτερη βαθμολογία ήταν και ο 

Jawad Abidi, ενώ μεταξύ του 5% των μαθη-
τών με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν οι: 
Caroline Yu, Lewis Vatcky, Amelia Radford, 
Leo Rodrigo, Yuchen Zhong και Llewelyn 
James. Κορυφαίες επιδόσεις σημείωσαν και 
οι μαθητές: Γιώργος Αθανασάκος, Daniel 
Paris, Elaina Vatcky  και  Γεώργιος Σκληρός  
που εντάσσονται μεταξύ του 10% των μαθη-
τών που αρίστευσαν.

Δρ	Βίβιαν	Νίκου:
«Τα αποτελέσματα για το 2013 είναι το 

αποκορύφωμα πολυετούς σκληρής εργασίας.  
Συγχαίρουμε τους μαθητές για την προσπά-
θειά τους και την επιμονή τους,» δήλωσε η 
διευθύντρια  του Alphington Grammar Δρ 
Βίβιαν Νίκου.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαι-
δευτικούς μας για τη δέσμευση και αφοσίω-
σή τους στους μαθητές του σχολείου. Τα απο-
τελέσματα αυτά πρέπει να παραδειγματίσουν 
τους νεότερους μαθητές μας και να τους 
δώσουν την αυτοπεποίθηση να θέσουν υψη-

λότερους στόχους 
για να αριστεύ-
σουν.

»Η τάξη του 
2013 σημείωσε 
καλύτερα απο-
τελέσματα από 
αυτή του 2012 

ανεβάζοντας τον πήχη για τις μελλοντικές 
γενιές αποφοίτων του Alphington Grammar. 
Απευθύνω σε όλους τους αποφοίτους μας τα 
θερμά μου συγχαρητήρια  και τους εύχομαι 
κάθε επιτυχία στο μέλλον. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι το σχολείο μας τους έθεσε τα θε-
μέλια για το υπόλοιπο της ζωής τους. Τους 
εύχομαι κάθε επιτυχία.»

Ν.	Κουκουβιτάκης:
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Alphington Grammar κ. Νίκος Κουκου-
βιτάκης δήλωσε:

«Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου του σχολείου είμαι πολύ υπερήφανος να 
ανακοινώσω ότι με την τεράστια προσπάθειά 
τους οι μαθητές μας κατόρθωσαν να επιτύ-
χουν τα καλύτερα αποτελέσματα πού είχε 
ποτέ το σχολείο μας στη σύντομη ιστορία του.

 Αυτό κατέστη δυνατό με τη σκληρή δου-
λειά, την αφοσίωση και την υποστήριξη της 
διευθύντριας του σχολείου μας Δρ Βίβιαν Νί-
κου, των εκπαιδευτικών μας και του προσω-
πικού του σχολείου. Συγχαρητήρια.»

Μεγάλη η επιτυχία των μαθητών μας στις 
εξετάσεις στο μάθημα των Ελληνικών στο VCE Eνα από τα καλύτερα σχολεία της

Βικτώριας το Alphington Grammar

Το 54% των μαθητών του Alphington Grammar πέτυχε βαθμολογία ATAR άνω των 80 μονάδων στις εξετάσεις VCE

Μαθητές	και	μαθήτριες	του	alphington	grammar	School	που	αρίστευσαν	στις	εξετάσεις	του	Vce,	με	τη	διευθύντρια	του	σχολείου	Δρ	Βίβιαν	Νίκου	και	μέλη	το	προσωπικού

«η μέση βαθμολογία των μαθητών ήταν 33 μονάδες. η 
βαθμολογία του 19,2% των μαθητών ήταν πάνω από 40 
μονάδες με αποτέλεσμα να είναι στο ποσοστό 8-9% των 
υποψηφίων με την καλύτερη επίδοση στη Βικτώρια...»

Σχεδόν το 30% των μαθη-
τών που αρίστευσαν στα 
Ελληνικά στις εξετάσεις 
VCE  ήταν μαθητές σχολεί-

ων της Κοινότητας
Τα σχολεία της Ελληνικής Κοι-

νότητας Μελβούρνης συνεχίζουν 
το εντυπωσιακό έργο τους που 
αντανακλάται στην επίδοση των 
μαθητών στις εξετάσεις του VCE. 
Σχεδόν το 30% των μαθητών που 
αρίστευσαν στο μάθημα των Ελλη-
νικών στη Βικτώρια προέρχονται 
από τα Απογευματινά και Σαββα-
τιανά σχολεία της Κοινότητας και 
το ημερήσιο Κολλέγιο Alphington 
Grammar. 

Συγκεκριμένα, εφτά μαθητές 
των σχολείων μας πήραν πάνω 
από 40 μονάδες στο μάθημα 
των Ελληνικών. Η μαθήτρια του 
Alphington Grammar Θεοδώρα 
Σιγανού απέσπασε 47 μονάδες από 
50 στις εξετάσεις του VCE, η Παρα-
σκευή Σιγανού 43, ο Δημοσθένης 
Γκούλας επίσης 43, ενώ η Σταμα-
τία Καλλιάνη από τα Απογευματι-
νά Σαββατιανά Σχολεία της Κοινό-
τητας πήρε 42 μονάδες.  Επίσης, ο 
Σίμος Γιαννουράκος Λιανίδης από 
το Alphington Grammar πήρε 41 
μονάδες, ενώ η Έλενα Πιακή και ο 
Χρήστος Κουνέλης από τα Απογευ-
ματινά και Σαββατιανά σχολεία μας 
πήραν 40 μονάδες.

Όσον αφορά στα Απογευματινά 
και Σαββατιανά σχολεία μας, το 
50% των μαθητών μας πήραν Α+ 

και  Α. Το 35% των μαθητών μας 
πήραν Β+ και Β και 15% πήραν 
C+.  Στο Προφορικό Διαγώνισμα 
του VCE ο μέσος όρος επίδοσης 
όλων των μαθητών της Βικτώριας 
στο μάθημα των Ελληνικών ήταν 
82.1% και των μαθητών των σχο-
λείων μας ο μέσος όρος τους ήταν 
87.1%, πέντε μονάδες πιο πάνω 
από το μέσο όρο. Στο γραπτό δια-
γώνισμα ο μέσος όρος επίδοσης 
όλων των μαθητών της Βικτώριας 
ήταν 69.6% ενώ οι μαθητές μας 
πέτυχαν μέσο όρο 73.1%.

«Πρόκειται για ένα εντυπωσια-
κό επίτευγμα όλων των σχολείων 
της Κοινότητάς μας και ιδιαίτερα 
του κολλεγίου μας Alphington 
Grammar,» δήλωσε ο πρόεδρος 
της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπα-
στεργιάδης. «Συγχαίρουμε τους μα-
θητές για την επίδοσή τους και όλο 
το διδακτικό προσωπικό για την 
προσπάθειά τους και το έργο τους.»

O συντονιστής Εκπαίδευσης και 
μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητας κ. 
Θόδωρος Μάρκος αναφερόμενος 
στην επίδοση των αποφοίτων των 
σχολείων μας σχολίασε: «Η σκλη-
ρή δουλειά των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών αντανακλάται στα 
πολύ καλά αποτελέσματα των σχο-
λείων μας. H Κοινότητα συγχαίρει 
όλο το διδακτικό προσωπικό για το 
εξαίρετο έργο τους, όλους τους γο-
νείς που στέλνουν τα παιδιά τους 
στα σχολεία της Κοινότητας, και 
ιδιαίτερα όλους τους μαθητές μας.

Στα μέσα Νοεμβρίου 
απεβίωσε ο ιεροψάλτης 
Γεώργιος Ανδριόπου-

λος, ο οποίος υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια στον ιερό ναό 
του Αγίου Ελευθερίου της 
Κοινότητάς μας. 

Ο Γεώργιος Ανδριόπουλος, 
που απεβίωσε σε ηλικία 77 
ετών, την Πέμπτη 14 Νοεμ-
βρίου 2013, ήταν άτομο αγα-
πητό και σεβαστό σε όλους και 
εργάζονταν ακούραστα για 
την εκκλησία μας, χωρίς να 
απουσιάσει ποτέ από τα καθή-
κοντά του. 

Έδειξε μεγάλη αφοσίωση 

στον Κοινοτικό θεσμό και 
στην Κοινότητά μας ιδιαίτε-
ρα, στην οποία ήταν μέλος για 
πολλά χρόνια.

Κατάγονταν από την Αρχαία 
Ψωφίδα Καλαβρύτων, είχε 
τέσσερα αδέρφια και ήταν πα-
ντρεμένος με την κ. Μαρία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αφοσιωμένος 
στην Κοινότητα 
και στον 
Αγιο Ελευθέριο

Greek School for children
that use Greek

as a primary language
Tuesday 5:00pm-8:00pm

Holy Eucharist PS
1241 Dandenong Road, Malvern East

Saturday 9:30pm-12:30pm
L.1, 398 Lonsdale St., Melbourne

Call 9622 2722
or  www.greekcommunity.com.au/agls

Learning Greek
as in Greece

Σχολεία  Ελληνικών της Ε.Ο.Κ.Μ.Β.
Greek Language Schools of the G.O.C.M.V.

• Teachers from Greece

• Schoolbooks from Greece

• High-quality classes

• Preparation for the State 
Certificate  of Language  
Proficiency (KPG)

• Preparation for the Greek 
National Exams

•  Low cost

Μεγάλη η επιτυχία 
των σχολείων μας

Connect and become involved in Quality Events 
and Publications including:

Contact HACCI:
w: www.hacci.com.au   e: info@hacci.com.au
p: (03) 9602 2977   f: (03) 9600 3821

Hellenic Museum
280 William Street Melbourne, VIC 3000

Individual   •   Corporate   •   Professional   •   Business  •  Student

Become a HACCI 
Member Today!

Linking Business with Government and Community

International Women’s Day Event (Annual)

Excellence Awards Gala Ball (Annual)

HACCI Golf Classic (Annual)

HACCI Delphi Bank Business Forum (Quarterly)

Proinos Kafes (Bi-Monthly)

HACCI Herald (Quarterly)

Hermes E-News (Monthly)

Follow us on

96622722
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Το 2011 εκδόθηκε η ποιητική του συλλογή 
«Πού είναι το μέρος για ένα χωριό;», η οποία και 
απέσπασε θετικά σχόλια.  

«Η τελευταία μου ποιητική συλλογή διαφέρει 
από τις προηγούμενες στο ότι χρησιμοποιεί περισ-
σότερη αφήγηση και πολυφωνία,» εξηγεί. 

«Η συλλογή αντιστρέφει τη φράση ενός από 
τους πατέρες – θεμελιωτές της Μελβούρνης, του 
John Batman που τον Ιούνιο του 1835 όταν εξε-
ρευνούσε και είδε το χώρο της σημερινής Μελ-

βούρνης είπε: “This is the place for a village”.
»Η αφηγητική φωνή της συλλογής ερευνά 

παντού για τις ανθρώπινες σχέσεις, το ανθρώπι-
νο χωριό, στην Ελλάδα, στην Ελληνική παροικία 
της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, στο οικουμενι-
κό χωριό. Στο οικουμενικό χωριό διακρίνει, με το 
μάτι του πουλιού, τον άνθρωπο – καταστροφέα 
του γήινου περιβάλλοντός του. Γιατί η πολυφωνία 
στα ποιήματα της συλλογής; Βοηθά στη δραμα-
τικότητα. Βοηθά τα ζητήματα που εγείρονται να 

παρουσιάζονται από διαφορετικές γωνίες θέασης 
και διαφορετικές εμπειρίες. Τα ποιήματα δεν περι-
στρέφονται γύρω από τον ποιητή αλλά γύρω από 
τα θέματα. 

»Υπάρχει τότε λυρισμός σε μια πολυφωνική 
αφήγηση; Ενυπάρχει στις καταστάσεις που αντι-
μετωπίζει η αφηγηματική φωνή, για παράδειγ-
μα, στην παιδική μνήμη του 10χρονου Κώστα 
Μαλαξού που αποχωρίζεται τον άρρωστο πατέρα 
του στο Πορτ Σάιντ, που έφερε τα παιδιά του από 
το Καστελόριζο μέχρι εκεί για να τα στείλει στην 
Αυστραλία ενώ ο μικρός Κώστας ανυπομονεί να 
γνωρίσει τη «μεγάλη θάλασσα» και τον κόσμο, που 
κουβαλά στη φαντασία του. Ενυπάρχει στη μνή-
μη και τη σκέψη του γέρου μπάρμπα-Γιώργη που 
αποφασίζει να «χαθεί» στο δάσος, στην καταιγίδα 
και τη νύχτα ενώ αντικρύζει για τελευταία φορά το 
αστραποφωτιζόμενο ολόλαμπρο Μάουντ Μπάφα-
λο ή στην αγωνία του πουλιού να βρει κάπου έναν 
αμόλυντο τόπο να σταθεί και να τραγουδήσει.»

«Κομμάτια	ζωής»
Όπως σχολιάζει ο ίδιος, τα θέματα που αναπτύσ-

σονται στη συλλογή των διηγημάτων δεν είναι 
πολύ διαφορετικά από εκείνα της προηγούμενης 
ποιητικής συλλογής. «Μόνο που στην ποίηση, για 
να τα διακρίνει κάποιος, χρειάζεται περισσότερη 
ανάγνωση και εμβάθυνση, ενώ στα διηγήματα τα 
θέματα είναι ευκολότερα εμφανή,» σημειώνει.

Τα «Κομμάτια Ζωής» είναι διηγήματα. ΄Οπως 
και τα ποιήματα, της προηγούμενης συλλογής 
ενέχουν το αφηγηματικό στοιχείο. «Σε ορισμένα 
διηγήματα, όπως λέτε, «είναι έντονο το αυτοβιο-
γραφικό και βιωματικό στοιχείο». ΄Οχι πάντοτε,» 
τονίζει, σχολιάζοντας σχετική παρατήρησή μας. 

«Το διήγημα, για παράδειγμα, «Δεν πάμε μέχρι 
τη θάλασσα;» είναι ένα αδρό κομμάτι παροικιακής 
ζωής, όχι του συγγραφέα. Το ίδιο και το διήγημα 
«Μαρίνα». Ωστόσο, άλλα κομμάτια ζωής μπορεί να 
είναι του συγγραφέα αλλά επιχειρούν, όχι την έμ-
φαση στο ατομικό αλλά στη γενικότερη εμπειρία 
μιας περιόδου. Γράφει κάποιος πιο πειστικά για 
πράγματα και χαρακτήρες που γνωρίζει.» 

Στα διηγήματα επιχειρείται η παρουσίαση ιστο-
ρικών γεγονότων, παροικιακών εμπειριών, άλ-
λων καταστάσεων και συμπεριφορών μέσα από 
το λογοτεχνικό μέσο. «Η επίσκεψη στα «Πράσινα 
Χρόνια», για παράδειγμα που είναι ίσως το πε-
ρισσότερο αυτοβιογραφικό διήγημα, επιχειρεί να 
παρουσιάσει τις εμπειρίες της Κατοχής, του Εμ-
φυλίου, των πιέσεων για μετανάστευση και της 
στενότητας της Ελληνικής κοινωνίας του 1950 
και 1960 από την ευρύτερη σκοπιά ενός μεγάλου 
μέρους του ελληνικού πληθυσμού, όχι από τη στε-
νή ατομική εμπειρία. 

»Αρκετοί αναγνώστες που διάβασαν το βιβλίο 
μού είπαν ότι πολλά από τα συμβαίνοντα στα δι-
ηγήματα τούς θύμιζαν δικές τους εμπειρίες και 
περιπτώσεις. Μια φίλη αναγνώστρια μού έγραψε: 
«Έμαθα πολλά για σένα που δεν ήξερα, και βέβαια 
θυμήθηκα και τα δικά μου που δεν διαφέρουν. 
...Μακάρι να διαβάσουν το βιβλίο και νεότεροι, δεν 
θα έχουν να χάσουν, αντίθετα θα μάθαιναν λίγη 
ιστορία...»

Το πολιτικό στοιχείο υπάρχει, αλλά ως υπόμνη-
ση των καταστάσεων και εμπειριών της Κατοχής, 
του Εμφυλίου, των αδιεξόδων ή των κοινωνικών 
συγκρούσεων. «Όπως φαίνεται στο διήγημα «Θύ-
μησες από τα πράσινα χρόνια» ή στο ποίημα «Το 
πουλί, τα βουνά και οι χρόνοι» της ποιητικής συλ-
λογής, υπάρχουν βίαιες στιγμές και συγκρούσεις 
αλλά δίνονται από διαφορετικές σκοπιές,» υποη-
γραμμίζει. «Φυσικά, τα λογοτεχνικά κείμενα, όπως 
και οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση, είναι ανοιχτά 
στην κριτική και την ανάλυση των κριτικών και 
μελετητών στα οποία η άποψη του συγγραφέα 
δεν είναι η βαρύνουσα. Ωστόσο, ο διάλογος, όχι 
μόνο πρέπει να υπάρχει, αλλά είναι αναγκαίος για 
όλους.»

Ο Δρ Φίφης λέει πως η ποίηση, η πεζογραφία 
και η λογοτεχνία γενικά, συνεπάγονται σύνθεση 
και δημιουργική γραφή. Εκτός από την ποίηση 
έγραφε, λόγω επαγγέλματος, μεταξύ άλλων, δο-
κίμια και κριτικές αναλύσεις και κατά διαστήματα 

διηγήματα. Η ενασχόλησή του με την πεζογραφία 
δεν αποτελεί μια φυσική εξέλιξη για το συγγρα-
φέα.

«Στα νεανικά μου χρόνια η δημιουργική μου 
γραφή ήταν στο χώρο της ποίησης. ΄Έγραφα ευ-
καιριακά κάποια δοκίμια αλλά το δοκίμιο σχετίζε-
ται ουσιαστικά με το χώρο της κριτικής, της σκέ-
ψης και της ανάλυσης, παρά με τη δημιουργική 
γραφή,» εξηγεί. 

«Αργότερα, λόγω της επαγγελματικής μου ιδιό-
τητας, έπρεπε ν’ ασχοληθώ όλο και πιο πολύ με το 
δεύτερο είδος γραφής, τη σκέψη, την κριτική, την 
ανάλυση, ελάχιστος ήταν ο χρόνος που μπορού-
σα ν’ αφιερώσω στη σύνθεση. Πότε – πότε έκανα 
δοκιμές στην πεζογραφία. ΄Ενα από τα διηγήματά 
μου δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια αποσπα-
σματικά, σε διάφορα έντυπα.»

Ελληνοαυστραλιανή	λογοτεχνία
Αναφερόμενος γενικότερα στην Εληνοαυστρα-

λιανή λογοτεχνία, τη σημασία και το μέλλον της, 
λέει:

«Πιστεύω εννοείς λογοτεχνία που γράφεται στην 
Αυστραλία στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Αγ-
γλική και αφορά την Ελληνοαυστραλιανή εμπει-
ρία. Νομίζω η καλύτερη ανάλυση του όρου έχει γί-
νει από τον κοινό μας φίλο, τον αείμνηστο Κώστα 
Καστανά στην εισαγωγή του βιβλίου “Reflections”, 
του οποίου ήσουν ένας από τους επιμελητές, μαζί 
με τον Δρ Θανάση Σπηλιά. Σε συντομία, ο Κώστας 
Καστανάς αναφέρει στην εισαγωγή του στην έκ-
δοση αυτή,  ότι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο 
της Ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας είναι αυτό 
που εκφράζει την Ελληνοαυστραλιανή συνείδηση. 
Μπορεί να είναι γραμμένο στα Ελληνικά, οπότε το 
κείμενο είναι μέρος και της Ελληνικής λογοτεχνί-
ας, ή να είναι γραμμένο και στα Αγγλικά, οπότε 
είναι μέρος και της Αυστραλιανής λογοτεχνίας. 
Συμφωνώ με την άποψη ότι Ελληνοαυστραλιανή 
λογοτεχνία σημαίνει την έκφραση της Ελληνοαυ-
στραλιανής συνείδησης και εμπειρίας, είτε το κεί-
μενο είναι, για παράδειγμα, γραμμένο στα Ελλη-
νικά από τον Αλέκο Δούκα, είτε στα Αγγλικά από 
τον Αριστείδη Παραδείση. Γιατί υπάρχει και  λο-
γοτεχνία ατόμων ελληνικής καταγωγής που όταν 
δεν εκφράζουν την Ελληνοαυστραλιανή εμπειρία 
δεν είναι κείμενα της Ελληνοαυστραλιανής λογο-
τεχνίας, όπως, για παράδειγμα, η λογοτεχνία του 
Χρήστου Τσιόλκα, που είναι λογοτεχνία του κύριου 
Αυστραλιανού ρεύματος.»

 Ο Δρ Φίφης τονίζει ότι ο μελετητής είναι αυτός 
που θα εξετάσει τι αποτελεί «Ελληνοαυστραλιανή 
λογοτεχνία» και τι λογοτεχνία του κύριου Αυστρα-
λιανού ρεύματος, ή οτιδήποτε άλλο. 

«Να διευκρινίσουμε, όμως, ότι η διάκριση «Ελ-
ληνοαυστραλιανή λογοτεχνία» και λογοτεχνία 
του «κύριου Αυστραλιανού ρεύματος», όπως δεί-
χνει συχνά και η ποίηση του Δημήτρη Τσαλουμά, 
δεν είναι απαραίτητα αποκλειστικές και χωριστές 
κατηγορίες. Υπάρχουν αρκετά έργα ελληνοαυ-
στραλιανής λογοτεχνίας που αποτελούν καλή και 
άριστη ελληνική λογοτεχνία αλλά σπάνια λαμβά-
νονται υπόψη γι’ αυτό που είναι. ΄Εργα, όπως τα 
ποιήματα του Δημήτρη Τσαλουμά, τα ποιήματα 
του Στυλιανού Χαρκιανάκη, τα ποιήματα του Νί-
κου Νινολάκη, τα ποιήματα και το μυθιστόρημα 
της Γιώτας Κριλή, τα ποιήματα και διηγήματα της 
Βάσως Καλαμάρα, πολλά διηγήματα του Γιάννη 
Βασιλακάκου, πολλά διηγήματα και ποιήματα της 
Ντίνας Αμανατίδου, η «Κλέλια» και πολλά ποι-
ήματα της ΄Ερμας Βασιλείου, τα διηγήματα της κ. 
Διονυσίας Μούσουρα - Τσουκαλά και άλλων για 
να μην περιοριζόμαστε μόνο σε μερικά ονόματα, 
αποτελούν καλή ή άριστη λογοτεχνία, αλλά ελάχι-
στα είναι γνωστά στην Αυστραλία λόγω γλώσσας 
και ελάχιστα είναι γνωστά στην Ελλάδα. 

»Κάποια εξαίρεση αποτελούν τα ποιήματα του 
Στυλιανού Χαρκιανάκη, του Δημήτρη Τσαλουμά 
και λίγων ακόμη που, ως ένα βαθμό, έχουν γίνει 
γνωστά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, Eλληνική λο-
γοτεχνία φαίνεται να θεωρείται ότι γράφεται και 
δημοσιεύεται εντός της χώρας, ή τουλάχιστον 
δημοσιεύεται από κάποιον εκδοτικό οίκο της Αθή-

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

Ποιητής, πεζογράφος, κριτικός, ερευ-
νητής, πανεπιστημιακός, με έντονη 
παροικιακή δραστηριότητα και συμ-
μετοχή σε πληθώρα ομογενειακών 

οργανισμών, μεταξύ των οποίων και στην Κοι-
νότητά μας. 

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δρ Χρήστο 
Φίφη από την εποχή που δίδασκε στο Victoria 
College. Παρακολουθούσα τακτικά το έργο του, 
τις ομιλίες του, τα δημοσιεύματά του, τις ραδιο-
φωνικές του εκπομπές. 

Ένας σοβαρός πανεπιστημιακός και συγγρα-
φέας, δημιουργικός, αγωνιστής, πάντα πρόθυμος 
να συζητήσει και να ανταποκριθεί σε κάθε κάλε-
σμα και παρουσίαση σχετιζόμενη με τα πολιτιστι-
κά δρώμενα της παροικίας μας και όχι μόνο.    

Γεννήθηκε, από μια αγροτική οικογένεια, 
στην Κοσκινά Αγρινίου, ένα μικρό χωριό κοντά 
στο Θέρμο, πάνω από τη λίμνη Τριχωνίδα, τον 
Οκτώβριο του 1940. Θυμάται αρκετά περιστατικά 
από την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Φοίτησε στα 
Γυμνάσια Ξυλοκάστρου Κορινθίας και Θέρμου 
Τριχωνίδας. 

Μετά τις γυμνασιακές σπουδές εργάστηκε 
στην Αθήνα για ένα διάστημα ως πρακτικός νο-
σοκόμος στην κλινική Λυμπέρη και το 1961-62 
υπηρέτησε στα τεθωρακισμένα για ένα χρόνο, 
ως πρώτος γιος πολύτεκνου οικογένειας.Μάλι-

στα, στους τρεις πρώτους μήνες της θητείας του 
στο Γουδί, στην Αθήνα, διοικητής του ΚΕΤ ήταν ο 
τότε ταξίαρχος Γρηγόριος Σπαντιδάκης και υπο-
διοικητής ο τότε αντισυνταγματάρχης Στυλιανός 
Παττακός. 

Το 1963 γράφτηκε στη Σχολή Σκηνοθετών 
Κινηματογράφου της Ειρήνης Καλκάνη-Κώστα 

Φωτεινού, αλλά δυσκολευόταν στην πληρωμή 
των διδάκτρων και σύντομα την εγκατέλειψε. 

Ο	δρόμος	για	την	ξενιτιά
Το αδιέξοδο τον έκανε να σκεφτεί τη μετανά-

στευση και το Φλεβάρη του 1965 μετανάστευσε 
στη Μελβούρνη όπου είχε συγγενείς. Εργάστηκε 
σε διάφορες εργασίες όπως στο «Γκλας Φάκτο-
ρι», στην ταχυδρομική υπηρεσία, στα τραμ και 
ως ταξιτζής ενώ προσπαθούσε να μάθει την Αγ-
γλική. Το 1968 γράφτηκε παρτ τάιμ στη Σχολή 

Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Λα 
Τρομπ και περάτω-
σε το πρυχίο του το 
1973. Παράλληλα 
παρακολούθησε 

και το τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου της Νέας Αγγλίας στο Αρμιντέιλ της 
ΝΝΟ, δια αλληλογραφίας. 

Στη συνέχεια απέκτησε το Δίπλωμα Εκπαίδευ-
σης και δίδαξε το 1974 στο Τεχνικό Γυμνάσιο του 
Λάϊλορ, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές. 
Το 1975 διορίστηκε Λέκτορας Ελληνικών στο 

RMIT όπου εργάστηκε για εφτά χρόνια και στη 
συνέχεια για πέντε χρόνια στο Victoria College 
και για 18 χρόνια ως επίκουρος καθηγητής και 
πρώτος διευθυντής του τμήματος Ελληνικών 
Σπουδών στο πανεπιστήμιο  La Trobe, από όπου 
αφυπηρέτησε το 2005. 

Το 1980 νυμφεύθηκε την Αγγελική Δασκαλά-
κη. ΄Εχουν μια κόρη και έναν γιο.

Στην	Κοινότητα	από	το	1967
Συμμετέχει σε πολλούς παροικιακούς οργα-

νισμούς και επιτροπές. Μέλος στην Κοινότητά 
μας έγινε το 1967, καθώς και ιδρυτικό μέλος της 
Επιτροπής Μελβούρνης για την Αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα (ΕΑΔΕ). Πρόε-
δρος της ΕΑΔΕ αρχικά ήταν ο Βίκτωρ Νόλης και 
Γραμματέας ο Πλούταρχος Δεληγιάννης. Αργό-
τερα Πρόεδρος ανέλαβε ο Γιάννης Ζυγούρας και 
Γραμματείς ήταν κατά διαστήματα ο Διονύσης 
Συκιώτης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. ΄Αλλοι 
γνωστοί συμπάροικοι που συμμετείχαν ήταν ο 
Τάκης Γκόγκος, ο Στάθης Βλασόπουλος, ο ποιη-
τής Νίκος Νινολάκης, ο Θανάσης Δραμογιάννης, 
ο Απόστολος Ιωάννου, η Λευκοθέα Κυριακίδου, 
η Γεωργία Λιάλιου, ο Κώστας Γιαμιαδάκης, ο 
Θόδωρος Σιδηρόπουλος, ο Λούης Δούκας και 
πολλοί άλλοι εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Το 1970 ο Χρήστος Φίφης έγινε ιδρυτικό μέ-
λος τού Ελληνοαυστραλιανού Εκπολιτιστικού 
Συνδέσμου, όπως ήταν τό αρχικό του όνομα και 
το 1974 της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδι-
κού «Αντίποδες». Το 1974 ήταν επίσης Πρόεδρος 
του Συλλόγου Φοιτητών και Πτυχιούχων Μελ-
βούρνης. 

Από το 1974 συμμετείχε ενεργά στο Σύλλογο 
Εκπαιδευτικών Νεοελληνικών και επίσης στις 
επιτροπές Προγραμμάτων του HSC και κατόπιν 
VCE, ήταν για ένα διάστημα Πρόεδρος των Εξε-
ταστών, μέλος της Επιτροπής ΝΑΑΤΙ για την Ελ-
ληνική γλώσσα και για πολλά χρόνια Πρόεδρος 
της Επιτροπής. Συμμετείχε επίσης στο Σύλλογο 
Νεοελληνιστών Πανεπιστημιακών Αυστραλί-
ας του οποίου υπήρξε Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος 
Αναπληρωτής και για ένα μεγάλο διάστημα 
Γραμματέας. 

Από το 2004 είναι μέλος της Επιτρο-

πής Ελληνικών προγραμμάτων του ραδιοσταθ-
μού 3ΖΖΖ και από το 2005 Συντονιστής της 
Επιτροπής. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Αγγελι-
δείου Ιδρύματος 1994-2012 και Πρόεδρος της 
Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Τμήματος 
Μελβούρνης) (2008-2014). Από το 2009 είναι 
τακτικός αρθρογράφος της μηνιαίας εφημερίδας 
«Παροικιακό Βήμα», που εκδίδεται στη Νότια 
Αυστραλία. Επίσης υπήρξε κατά διαστήματα μέ-
λος διαφόρων άλλων Επιτροπών.

Το	λογοτεχνικό	έργο
Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη συλλογή δι-

ηγημάτων του με τίτλο «Κομμάτια Ζωής», από τις 
εκδόσεις «Όμικρον».

Με αφορμή την έκδοση αυτή είχαμε μια ενδι-
αφέρουσα συζήτηση μαζί του, τόσο για το έργο 
του όσο και για την Κοινότητα και την παροικία 
μας, την οποία και θα παρουσιάσουμε σε δύο συ-
νέχειες.

Τάσεις προς το γράψιμο και τη λογοτεχνία είχε 
από τα μαθητικά του χρόνια, όπου έργα του δη-
μοσιεύονταν στο περιοδικό «Διάπλαση παίδων».

«Εύρισκα ότι το γράψιμο πρόσφερε τρόπους 
έκφρασης,» λέει. «Τα χρόνια που πήγαινα στο 
Γυμνάσιο το διάβασμα βιβλίων, όταν υπήρχαν, 
και το γράψιμο πότε-πότε, γέμιζαν τα κενά και 
οδηγούσαν στη συγκέντρωση και σκέψη.»

Οι πρώτες του ποιητικές συλλογές «Προανά-
κρουσμα» και «Στροφές» εκδόθηκαν το 1963 
στην Αθήνα. και η συλλογή «Βιολέτα» στη Μελ-
βούρνη το 1972.

«Δύσκολα να σκεφτεί κανείς ότι αυτό έγινε 
πριν 50 χρόνια, λέει. «Το 1972 στη Μελβούρνη 
εξέδωσα τη συλλογή «Βιολέτα» που περιείχε και 
τις δυο προηγούμενες συλλογές.»

‘Να κρατάμε
τη φλόγα 
αναμμένη’

«Στη μεγάλη παροικία της Μελβούρνης, σήμερα, δεν 
υπάρχει κάποιο γνωστό βιβλιοπωλείο που να βρίσκει 
κανένας ελληνικά βιβλία που εκδίδονται στην Αυστραλία»

Ο Δρ	Χρήστος	Φίφης ανησυχεί για τη γλώσσα μας 
και το μέλλον της Ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας, 
ενώ μας μιλά για τη ζωή του και το νέο του βιβλίο 
«Κομμάτια ζωής»

Ο	Δρ	Χρήστος	Φίφης	κατά	την	παρουσίαση	της	ποιητικής	του	συλλογής	«Πού είναι το μέρος για ένα χωριό» που	έγινε	στην	Κοινότητά	μας	στο	πλαίσιο	των	εκδηλώσεων	του	Φεστιβάλ	Αντίποδες

"" ΣυνΕχΕια ΣΕΛ.  10

Ο	Δρ	Χρήστος	Φίφης	με	τον	ποιητή	Δημήτρη	Τσαλουμά
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ty is excited about its proposed 
completion in June 2014.

The Lonsdale Street Festival, 
which is staged in the heart of 
the City of Melbourne’s Greek 
Precinct, attracts over 100,000 
people across the weekend, who 
head to the street to enjoy two 
stages of free entertainment, an 
assortment of food stalls, chil-
dren’s activities, cooking dem-
onstrations and trader displays. 
Fully licensed and catered, the 
Barbaresso Oyzo Ouzeri will be 

set up on street, offering a little 
Greek island bar experience in 
the centre of Lonsdale Street. 
Open all weekend it will be a 
cool little spot to relax from the 
bustle, and soak in some music 
from local DJs.

about	kostas	makedonas
Kostas Makedonas, born in 

Thessaloniki Greece, makes his 
first trip to Australian this Feb-
ruary. Makedonas has enjoyed 
a continuous upwards trajec-

tory in the music scene, mak-
ing him one of the most sought 
after musicians, working with 
almost all of the big names of 
Greek music. 

He has collaborated with the 
likes of Alkistis Protopsaltis, 
Eleni Vitali, Christos Nikolo-
poulos, Mikis Theodorakis, Har-
ris Alexiou, Marinella, Glyke-
ria, Pantelis Thalassinos and 
countless others. He has release 
12 solo albums and has collab-
orated on more than 40 other 

albums.
more	 inforation:	 Lonsdale 

Street Festival Saturday 8 & 
Sunday 9 February, Cnr Lon-
sdale & Russell Street, Mel-
bourne 1pm – midnight–FREE 
EVENT–antipodesfestival.com.au

Getting there: Leave the car at 
home, and take any city bound 
train, tram or bus towards the 
CBD and head towards the his-
toric Greek precinct (between 
Swanston & Russell Street).

The 2014 Lonsdale 
Street Festival, Mel-
bourne’s largest Greek 
themed street party, 
takes over the street 

during the weekend of Febru-
ary 8 & 9. Headlining this year’s 
event is Kostas Makedonas, 
performing in Australia for the 
first time with Orhestra Em-
metron, accompanied by Eirini 
Toumpaki.

«It is with enormous pleasure 
that we welcome Kostas Make-
donas as the headline act of this 
year’s Lonsdale Street Festival, 
travelling to Australia for the 
very first time.He has proven to 
be one of Greece’s most versa-
tile performers, playing demot-
ic, rembetiko and contemporary 
music, since the triumphant 
release of his first album, «Den 
Exo Idea», in 1989. Since then, 
he has produced numerous hits 
and has collaborated with some 
of Greece’s finest musicians.

And we are lucky to be host-
ing him at the Lonsdale Street 
Festival: on a weekend that 
promises once again to offer 
something Greek-to everyone», 
Leonidas Vlahakis, Co-chair An-
tipodes Festival.

Prime Minister Tony Abbott 
will be in attendance during the 
evening of Saturday 8 February 
to take part in the events fes-
tivities. Joining him will be the 
Premier of Victoria Denis Nap-
thine, the Leader of the Oppo-
sition Bill Shorten and federal 
and state parliamentarians.

«The presence of Prime Min-
ister Tony Abbott at the Greek 

community of Melbourne’s 
Festival reflects positively on 
our organisation and the com-
mitment of the Australian gov-
ernment to the contribution of 
Greeks to the fabric of our so-
ciety.

This is the third year in which 
Abbott is attending our event, 
and the first as Prime Minister. 
His presence and that of other 

ministers in his government 
provides us with the opportuni-
ty to develop and enhance the 
Greek community relationship 
with the federal government. 
We aim to use these events to 
highlight the cultural impor-
tance of Greeks in this country 
as well as continuing the dia-
logue on other pressing issues”, 
Bill Papastergiadis, President of 

the Greek Community of Mel-
bourne.

Support for the Greek Com-
munity’s Greek Centre for Con-
temporary Culture continues, 
with a further $455,000 now 
secured at federal level going 
directly to the Greek Centre for 
Contemporary Culture. With 
eight levels of the tower now 
complete, the Greek Communi-

Fe
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Prime Minister tony	abbott and the Leader of the Opposition 
Bill	Shorten will attend the launching of the Festival

Free concerts: Makedonas
at the «Lonsdale St Festival»

νας ή το πολύ της Θεσσαλονίκης, ή δημοσιεύεται 
στα 3-4 εγχώρια περιοδικά. Αυτή είναι η προσέγ-
γιση του Ελληνικού κέντρου προς την ομογένεια, 
προς τον Ελληνικό πολιτισμό, προς την Ελληνική 
πολυμέρεια και ποικιλομορφία!

«Φωνές	βοόντων	εν	τη	ερήμω...»
Ο Δρ Φίφης ανησυχεί για το μέλλον της Ελληνο-

αυστραλιανής λογοτεχνίας που γράφεται στα Ελλη-
νικά γιατί αποτελεί ένα συνεχώς συρρικνούμενο πε-
ριθώριο: «Βλέπετε να υπάρχει μέλλον; Στη μεγάλη 
παροικία της Μελβούρνης, σήμερα, δεν υπάρχει κά-
ποιο γνωστό βιβλιοπωλείο που να βρίσκει κανένας 
ελληνικά βιβλία που εκδίδονται στην Αυστραλία. 
Η πορεία οδηγεί στο αναπόφευκτο, δηλαδή στην 
Καβαφική «ποσειδωνιατοποίηση», εφόσον συρι-
κνώνονται η γλώσσα και οι αναγώστες της. Συχνό-
τατα, οι ΄Ελληνες συγγραφείς στην Αυστραλία που 
γράφουν στα Ελληνικά είναι φωνές βοόντων εν τη 
ερήμω. Μπράβο στο κουράγιο πολλών ατόμων που 

εξακολουθούν να επιμένουν Ελληνικά.
»Από την άλλη, όμως, για να μην τα βλέπουμε 

όλα μαύρα και απαιδιόδοξα, υπάρχουν στην πα-
ροικία θεσμοί και μέσα που συντελούν στη στήριξη 
της Ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας. Είναι οργα-
νισμοί, όπως ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός 
Σύνδεσμος, περιοδικά όπως «Οι Αντίποδες» και ο 
«Λόγος», τα ραδιοφωνικά προγράμματα, όπως με-
ρικές φορές του SBS, του 3ΧΥ με την Ρένα Φρα-
γκιουδάκη, πολλά προγράμματα του 3ΖΖΖ, τα ηλε-
κτρονικά περιοδικά «Αναγνώστης» και “Diasporic 
Literature Spot,” δημοσιογράφοι και στήλες όπως 
του Δημήτρη Τρωαδίτη ή του Κωνσταντίνου Κα-
λυμνιού, και βεβαίως και των «Κοινοτικών Νέων», 
μερικά αφιλοκερδή θεατρικά και μουσικά συγκρο-
τήματα, ή μερικοί ταλαντούχοι και φιλότιμοι δάσκα-
λοι των παροικιακών μας σχολείων που διατηρούν 
τουλάχιστον τη φλόγα αναμμένη.» 

Πώς μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε την κατά-
σταση; «Με δυσκολίες!» λέει ο Δρ Φίφης. «Με το 
να κρατάμε τη φλόγα αναμμένη. Αυτό αφορά πε-
ρισσότερο στη διατήρηση και χρήση της Ελληνι-

κής γλώσσας στην Αυστραλία. Να ενισχύουμε τα 
περιοδικά που παρουσιάζουν έργα στην Ελληνική, 
να ενθαρρύνουμε τους νέους να σπουδάζουν την 
Ελληνική, να οργανώνουμε ομιλίες και δημόσιες 
εκδηλώσεις στην Ελληνική, (παράλληλα με άλλες 
στην Αγγλική). Να σχολιάζουμε και να συζητούμε τα 
νέα βιβλία.  Μέχρι πρόσφατα υπήρχε στη Μελβούρ-
νη το Αγγελίδειο ΄Ιδρυμα που βράβευε τα καλύτερα 
βιβλία που γράφονταν στην Ελληνική. Τώρα στα-
μάτησε τη δράση του. Προϋπέθετε ορισμένα έξοδα, 
διοργάνωση και εργασίες επιτροπών, διαφημίσεις 
στα ΜΜΕ. Στην Ελλάδα διάφοροι φορείς, όπως το 
Υπουργείο Πολιτισμού, βραβεύουν κάθε χρόνο ορι-
σμένα βιβλία από διάφορες κατηγορίες. Θα μπορού-
σε να προστεθεί και μια κατηγορία για βιβλία που 
εκδίδονται σε χώρες που υπάρχει η Ομογένεια. Θα 
ήταν τουλάχιστον μια ένδειξη ενδιαφέροντος για το 
τι γίνεται στην Ομογένεια.”
ΣΗΜ: Ο δρ Φίφης ασχολήθηκε στη διδακτορική 
του διατριβή µε την ιστορία της Κοινότητάς µας. 
Στην επόµενη έκδοση θα παρουσιάσουµε το β’ 
Μέρος της συνέντευξης.

Χ. Φίφης: «Να κρατάμε τη φλόγα αναμμένη»
"" ΣυνΕχΕια απο ΣΕΛ.  9

Από	σχολική	εκδρομή	στις	31	Μαϊου	1956	στην	
Αρχαία	Κόρινθο,	ο	Χρήστος	Φίφης	δεύτερος	από	
αριστερά

kostas	makedonas Prime	minister	tony	abbott	at	last	year’s	Lonsdale	St	Festival

over	100.000	people	attented	last	year’s	Lonsdale	St	Festival

Barbaresso 
Oyzo Ouzeri 
The Lonsdale Street Festival 

is an iconic Melbourne event 
that brings to life the local Greek 
community. Between February 
8th and 9th, Melbourne’s iconic 
street party will come to life with 
local and international performers, 
an abundance of great food and 
the Barbaresso Oyzo Ouzeri. The 
outdoor bar will host Melbourne’s 
community with music, traditional 
games like Backgammon and 
Greek food provided by the 
Kalamaki Kitchen. 

The outdoor pop-up bar will 
offer a little Greek island bar ex-
perience away from the hustle 
and bustle of the street. 

Flavours 
of Greece 
Food Market 
To celebrate the richness of 

Greek food and products, the 
Festival this year introduces a 
dedicated food space, showcasing 
Greek products including halva, 
olive oil, outdoor ovens and 
traditional spit rotisseries. The 
Food Market will also include a 
number of cooking demonstrations 
by local cooks and chefs including 
Phil Vakos (Spitiko), and Kathy 
Tsaples (Sweet Greek), as well as 
guest appearances by Channel 
7’s latest My Kitchen Rules 
contestants, Greek twins Helena & 
Vicki. 

Greek 
Karaoke
(pronounced: KA-RA-O-KEE)

Saturday 8 February at 5.00pm 

So you think you can sing? Join 
us for an hour of light-hearted 

fun as we crown Mr or Mrs GK 
2014. Contestants will be able to 
choose from a list of preselected 
popular Greek songs, and sing 
their heart out on the Main Stage 
for a chance to win the coveted 
‘Gold Microphone’ and other great 
prizes including dinner at Hellenic 
Republic and a $200 iTunes 
Voucher. 

``Register at:
antipodesfestival.com.au

Children’s 
Activities
There will be plenty to keep 

the little ones entertained 
during the Lonsdale Street 
Festival. The Kids Tent will offer 
marionette-style puppet mak-
ing, face painting and story-
telling. 

Carnival rides, including a 
Giant Shark Slide and Bungee 
Tramps will keep bigger kids 
entertained. 

Zorba ‘til
you Drop
Saturday 8 February at 1.30pm. 
Register at antipodesfestival.com.au 

Strap on your gym shoes and call 
on the good fortune of the Gods 
to win a return flight to Greece 

courtesy of our airline partner Qatar 
Airways. 

Harnessing the peak physical 
endurance of a Greek warrior, let the 
rhythm of Theodarakis’ Zorba the 
Greek transport you to victory.  

Be last person dancing the Zorba 
and be rewarded with a return *flight 
to Greece courtesy of Qatar Airways. 
*Conditions Apply.  

highlights

From	Left	to	right:	aparna	atiya	ahmad	(Qatar	airways),	christina	Jonas	(2013	winner	from	Pro	expression	music	School),	Jacqui	
Preketes	(touchdown	tours),	elli	Baharakis	(2013	winner).	

GREEK COMMUNITY
OF MELBOURNE

2014	FeStiVaL	SPonSorS
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T he Greek Community places 
great emphasis on education 
and for nearly 100 years, offers 
various educational programs 

throughout its campuses across 
Melbourne, teaching Modern Greek and 
now Ancient Greek at all levels. 

More specifically,  this year the 
following courses are offered: 

(i)	greek	Language	classes	to	
Primary	&	Secondary	Students,	
campuses:
1. Albert Park  Campus 
Albert Park Primary School – Bridport 
Street, Albert Park 
Operates Saturday Morning 9am-1pm
Kinder Classes, Prep-Year 12 
Commencement Date: 8 February, 2014

2. Alphington Grammar Campus
Alphington Grammar School-Old 
Heidelberg Road, Alphington
Operates Friday Evening 5pm-8:45pm
Kinder Classes, Prep-Year 12 
Commencement Date: 7 February, 2014

3. Balwyn Monday Campus
Belle Vue Primary School-Bulleen Road, 
North Balwyn
Operates Monday Evening 5pm-8:45
Prep-Year 12 
Commencement Date: 3 February, 2014

4. Balwyn Saturday Campus
Belle Vue Primary School-Bulleen Road, 
North Balwyn
Operates Monday Evening 5pm-8:45
Kinder Classes, Prep-Year 12 
 Commencement Date: 8 February, 
2014

5. Doncaster Templestowe Friday 
Campus
St.Gregory’s Primary School-396 
Manningham Road, Doncaster
Operates Friday Evening 5pm-8:45pm
Prep-Year 12 
Commencement Date: 7 February, 2014

6. Doncaster Templestowe 
Saturday Campus
St.Gregory’s Primary School-396 
Manningham Road, Doncaster
Operates Morning 9am-1.pm
Kinder Classes, Prep-Year 12 
Commencement Date: 7 February, 2014

7. South Melbourne Campus 
Monday Montague Continuing 
Education Campus-100 Montague 
Street, South Melbourne
Operates Monday Evening 5pm-8:45pm
Prep-Year 12 
Commencement Date: 3 February, 2014

mathesi		campus
1. Vermont South Campus
Weeden Heights Primary School-
Weeden Drive
Vermont South, 3133
Operates Friday Evening 5pm-
8:45pm
Saturday Morning 9am-1pm
Prep-Year12
Commencement Date: 
7 February, 2014

(ii)	advanced	greek	classes	
campuses
1. Malvern East Advanced Greek 
Campus
Holy Eucharist School-1241 Dandenong 
Road, Malvern East
Operates Tuesday Evening 5pm-8pm
Prep-Year 12
Commencement Date: 4 February, 2014

2. Melbourne CBD  Advanced Greek 
Campus
Level 1, 398 Lonsdale Street, 
Melbourne
Operates Saturday 9.30am-12.30pm
Prep-Year 12
Commencement Date: 8 February, 2014

(iii)	ancient	greek	classes	for	
Secondary	Students
1. Ancient Greek Years 7-8
Alphington Grammar School-Old 
Heidelberg Rd,
Alphington Wednesdays 5:30-8:30 pm
Commencement date 5 February, 2014

2. Ancient Greek Years 9-10
Saint Gregory’s primary school, 
Doncaster
Saturdays 10am-1pm 
Commencement date 8 February, 2014

3. Ancient  VCE Year 11
ITHEA Level 2, 459 Little Collins Street, 

Melbourne
Thursdays 4:15 - 6:15 pm and 
Saturdays 2-4 pm Greek Community’s 
office, 6 Easey Street, Collingwood
Commencement dates: 6 February, 
2014 and 8 February, 2014

4. New Beginners’ class Ancient 
Greek
Fridays 5:30- 8:30pm (Alphington[?}-
Vermont [?] 
Commencement date 7 February, 
2014 

(iV)	ancient	greek	classes	for	
adults
1. Mondays 8:45-9:45 online, Sunday 
morning meetings once a month at 
Greek Community offices-6 Easey 
Street, Collingwood and 

2. Wednesdays 8:45-9:45 or 
Thursdays 8:45-9:45 
Commencement dates: 3 February, 
2014 and 5 February, 2014 or 6 
February, 201

(V)	modern	greek	for	adults
1. Modern Greek I
ITHEA Level 2, 459 Little Collins Street, 
Melbourne
Mondays 6:30-8:30 pm 
Commencement date 3 February, 2014

2. Modern Greek II
ITHEA Level 2, 459 Little Collins Street, 
Melbourne, 
Thursdays 6:30-8:30 pm 
Commencement date 6 February, 2014

3. Modern Greek III
Holy Eucharist Primary School-1241 
Dandenong Road, Malvern East
Tuesdays 7:40-9:40 pm 
 Commencement date 4 February, 2014
• For more info and enrolment 

forms visit the GCM website: 
       www.greekcommunity.com.au

By Dr VIVIANNE NIKOU

Our students have 
performed very well 
achieving a median Study 

Score of 33 for the year. 19.2% of 
our Study Scores this year have  
been in the range of 40+ (placing 
these students in the top 8-9% 
of all students in the relevant 
subject in the State). 

Nearly one in five of our 

students have achieved an ATAR 
of 95 or above (ie top 5% of all 
students in the State) while close 
to 30% of the students achieved 
an ATAR of 90 or above (ie top 
10% of the State). Approximately  
54% of our students achieved an 
ATAR of 80 or above. Our average 
ATAR was well above the average 
ATAR of the State. 

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

The dux for this year was 
Shoumyaa Thanaskanda (photo) 
who scored an outstanding ATAR 
of 99.50. Jawad Abidi ended up 
in the top 1% of all students 
in the State, while Caroline Yu, 

Lewis Vatcky, Amelia Radford, 
Leo Rodrigo, Yuchen Zhong and 
Llewelyn James all ended up in 
the top 5% of all students in the 
State. 

Other top performers were 
George Athanasakos, Daniel 
Paris, Elaina Vatcky, George 
Skliros (all of whom ended up be-
ing ranked in the top 10% of the 
State). These students  will be 
acknowledged as our  ‘scholars’ 
for 2013 at the Scholar’s  Assem-
bly in early 2014. 

The results for 2013 are a 
culmination of hard work over 
many years. We congratulate 
the students for their hard work 
and perseverance. We thank our 
teachers for their commitment 
and dedication to the students 
of the school. This set of results 
should give students in lower 
year levels the self belief to set 
their goals higher and aspire for 
excellence. 

The Class of 2013 have broken 
the record set by the class of 

2012 and reset the benchmark of 
performance for future genera-
tions of Alphington Grammar 
students. To all of the Year 12 
students of 2013 I offer my  
heartfelt congratulations and 
wish you every success for the 
future. The results show that our 
school has provided you with a 
great foundation for the rest of 
your lives. We wish you all every 
success in whatever you  pursue. 

SOURCE: AGS Weekly Newsletter

Greek Community: Teaching 
Greek for 100 years  

The Greek Community offers various courses across Melbourne 
teaching Modern and Ancient Greek at all levels

edu
cat

ion

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

 

F or 2014 we are 
pleased to announce  
a new Introductory 
Ancient Greek 

Language Course for High 
School Students in years 7, 
8 and 9 - to be followed by 
Ancient Greek II, Ancient 
Greek III and (the existing) 
Ancient Greek IV (VCE 
Classical Greek, Units 1 and 2).

Date: Fridays 5:30 – 8:30 
pm; Commencement date: 
Friday, February 7

Location: Alphington Gram-
mar School (18 Old Heidelberg 
Rd, Alphington) 

Cost: $ 500 + $55 for course 
book

Info: 0431 99 50 55 – Email: 
greekcourses@greekcommu-
nity.com.au 

This course caters for High 
School students who wish to 
increase their cultural lit-
eracy, investigate the ori-
gins of philosophy, science, 
politics, rhetoric, history and 
literature, be inspired from 
the moral insight and virtue 
of the classical world, read the 
architects of western civiliza-
tion in their own words and 
finally increase their perfor-
mance at the VCE Classical 
Greek examinations with a 
high score scaling reaching up 
to 15 marks.

New Advanced Greek School
«Greek-Australian parents who have been proactive in maintaining their children’s language 
fluency naturally see this school as a possible solution»

Congratulations 
Class of 2013!

The Greek 
History and 
Culture 
Seminars

The inauguration of the first 
series of Greek History and 
Culture Seminars of the Greek 
Community will be held on 

March 20, 2014, with a lecture by Bar-
ry Jones, at the Ithacan Philanthropic 
Society in Elizabeth Street. 
  The continuous increase of the num-
ber of the attendees, of both Greek and 
non-Greek background, during the last 
couple of years, was beyond any ex-
pectation and together with the posi-
tive response of the academic commu-
nity to the seminar series it was a very 
pleasant surprise for the organising 
committee.

 “Τhe aim in 2014 will be to set the 
benchmark even higher. There will be 
more interstate speakers, additional 
lectures and collaborative partner-
ships,” Mr Nick Dallas, head of the or-
ganising committee, said. 

“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.”
  The program of the lectures of the first 
series of the seminars is as follows:
20th March, Launch,  Barry Jones
27th March, Explorations of Beauty 
and Desire in Ancient Greece, Prof 
Alastair Blanshard
3rd April, Why Did the Ancient Greeks 
have a Love-Hate Relationship with 
their Myths? Dr Christopher Gribbin
10th April, Learning to View Art with 
Philostratus’ Eikones, Dr Graeme Miles
17th April, Easter Thursday - No Lec-
ture
24th April, Australian Nurses in Lem-
nos (ANZAC Day lecture), Dr Kirsty 
Harris
1st May, Alexandria - lost capital of 
the Ptolemies, Dr Gillian Bowen
8th May, Life-Lessons from Ancient 
Greek Tragedy: Enjoying Euripides, Dr 
K.O. Chong - Gossard
15th May, Polybius and the Roman 
Polity: a Perfect Balance? Dr Frederik 
Vervaet
22nd May, Spectatorship in Homer’s 
Iliad, Prof Christopher John Mackie
29th May, Unravelling the Atlantis 
Myth at Akrotiri, Dr Dora Constandini-
dis
  The Seminars for 2014 will be held 
at the Ithacan Philanthropic Society 
building, Level 2, 329 Elizabeth Street, 
Melbourne, and they are open and free 
to the public.
• For the full program visit the 

GCM website: 
       www.greekcommunity.com.au

The Alphington Grammar class of 2013 has 
achieved an amazing set of results

Ancient 
‘Greek I’ 
for High 
School 
students

It’s full steam ahead for the GCM’s 
new advanced Greek campuses that 
will begin in early February 2014. 
Initially aimed at accommodating 

the needs of recently arrived Greek 
students, this initiative has also generated 
considerable interest from local parents 
whose children have a strong command 
of the Greek language. 

These students are also not been 
challenged enough by the curriculum of 
existing after hours schools. According 
to GCM’s spokesperson for these new 
campuses, Nick Dallas, this development 
shouldn’t surprise us. 

«Your typical after hours Greek School 
student is now third generation. English 

is their first language, English is spoken 
by their parents (and in many cases even 
grandparents), interaction and exposure 
with Greek language reinforcing activities 
varies greatly so there’s a massive gap in 
language fluency and this chasm will only 
get greater. Greek-Australian parents who 
have been proactive in maintaining their 
children’s language fluency naturally see 
this school as a possible solution,» says 
Nick. 

The curriculum of the new campuses, 
to be based in Malvern East (Tuesday 
evenings) and the CBD (Saturday 
mornings) will be based on existing 
textbooks used in Greece, not those  
published for diaspora Greeks. Recently 

the teaching staff, headed by the new 
school’s coordinator, Maria Bakalidou, 
conducted a workshop to flesh out the 
curriculum and school’s program. 

Enrolments have already commenced 
with a strong demand and parental 
feedback has been encouraging thus 
justifying the GCM’s investment in this 
education initiative.

The tuition fees, per family, are as 
follows: 

•One child: $380 per year 
•Two children: $700 per year 
•Three (or more) children: $900 per year 
For more information please call: 9662-

2722

teachers	of	the	new	school	conducted	a	workshop	recently	to	work	on	the	curriculum	and	the	school’s	program
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I n the last edition of «Koinoti-
ka Nea» we published an ar-
ticle by Dr Chris Fifis, which 
was a brief introduction of 

the beginnings of the Greek Ortho-
dox Community of Melbourne and 
Victoria, based on his academic 
research on the history of our or-
ganisation. In this edition we pub-
lish the second part of his research 
which includes a chronology of 
important GCM events from its 
inceptions to 1922. Due to space 
considerations the third part will 
be published in the next edition of 
our newspaper. 

Appendix I 

Chronology of important Com-
munity Events (In this Chronology 
of events some important events 
are noted in the history of the Com-
munity or some general ones which 
had some impact on the Commu-
nity or the general Greek commu-
nity): 

29 August 1829 Arrival in Syd-
ney of seven Greek convicts –the 
first known Greeks that arrived in 
Australia. They were former sea-
men who participated in the Greek 
Revolution of 1821-1828. They 
had been arrested by the British 
and convicted for piracy, in Malta 
in 1828, after their search on an 
English ship for war materials.

1851-1862. The Gold rushes in 
Australia and especially in Victo-
ria contributed to the arrival of a 
small number of Greeks, mainly 
seamen.

5 August 1895. Letter and a 

cheque by leaders of the Greek 
community of Melbourne to the 
Patriarch of Jerousalem Gerassi-
mos asking for the sending of a 
priest.

June 1897 – Nov. 1897 Visit 
of the Greeks of Melbourne by a 
visiting priest, the Archmandrite 
Dorotheos Bakaliaros.

22 August 1897. First recorded 
minutes of the Greek Orthodox 
Community of Melbourne.

7 March 1898. General Meet-
ing of Community members and 
election of a Community Council 

‘to take steps to bring over a priest’.
8 March 1898. A letter by the 

newly elected Community Coun-
cil to the Patriarch of Jerousalem 
Damianos asking for the sending 
of a priest. The Patriarch agreed to 

send the priest Father Athanasios 
Kantopoulos.

22 June 1898. Arrival in Mel-
bourne of the priest Athanasios 
Kantopoulos.

September 1898. A General 
Meeting of the Community mem-
bers decided the search for a block 
of land to build a church. which 
should be set ‘under the protection 
of the free corner of the Greek na-
tion’.

July 1899. Purchase of a block 
of land in Victoria Street, East Mel-
bourne, for £600 for erecting the 

church Evangelismos – ‘The An-
nunciation of our Lady’.

19 December 1900. (6 Decem-
ber with the Old Julian Calen-
dar). A ceremony for the founda-
tion of the church of Evangelismos 
in Victoria Street, East Melbourne.

30 June 1901. A General Meet-
ing by Community members and 
election of a new Community 
Council (CC). Election of the Zan-
tian merchant, importer of Greek 
currants, Alexandros B. Maniakis 
as the first president of the Com-
munity.

31 August 1902. An Extraor-
dinary General Meeting (EGM) of 
105 members voted unanimously 
for the first Constitution of the 
Community. Grigorios Matorikos, 
Antonios J. J. Lekatsas and A, B, 
Maniakis were elected unani-
mously trustees of the property of 
the Community.

August 1903. The Holy Synod 
of Greece after long discussions 
and consultations with the Patri-

archate of Jerusalem decided to 
send to the Community of Mel-
bourne the Archimandrite Nikan-
dros Betinis. Arrival of the latter to 
Melbourne.

4 February 1906 A General 
Meeting attended by 60 members. 
Election of a new CC. The Ithacan 
Antonios J. J. Lekatsas was elected 
as the new president (1906-1916, 
1918-1921, and 1922-1923). The 
Community organised a finan-
cial appeal and collected and sent 
£187 to the Greek Minister for Fi-
nancial Affairs for a contribution 
to the fund of the Greek National 
Navy.

October 1912. The Greek Com-
munity, with the commencement 
of the Balkan War against Turkey, 
organised a financial appeal and 
sent to the Greek Prime Minister 
Eleftherios Venizelos £2,450 for 
strengthening the Greek National 
Defence.

1913. Organisation of financial 
appeals for the assistance of the 

injured and orphans of the wars in 
Greece.

1914. Appointment of A. B. 
Maniakis as Honorary Consul of 
Greece in Melbourne (1914-1921 
and 1923 – 1930).

January 1916. Payment off of 
the loan for the building of the 
church of Evangelismos. Creation 
of the Ithacan Association ‘Ul-
lyses’. Creation of the Pan-Hellenic 
Association ‘Orpheus’.

8 August 1916. Election of 
Grigorios Matorikos to the presi-
dency of the Community. He re-
signed in December 1916.

December 1916. Election of 
Constantinos Mavrokephalos - 
Black to the presidency of the 
Community (1916 -1918).

3 January 1918. Re-election of 
Antonios J. J. Lekatsas to the presi-
dency and of the Samiot Nikolaos 
Kontoyannis as vice president.

20 January 1921. Election of 
Dr Constantinos Kyriazopoulos as 
president of the Community. How-
ever, a week later he resigned.

February 1921. The Samiot 
Dimitrios Mavrouidis was elected 
to the presidency.

17 February 1921. Financial 
problems of the Community. A 
joint meeting of the CC with the 
Boards of the Orpheus and Ulysses 
Associations was called to find to 
consider some solution. One pro-
posal was the dissolving of the 
two association and the creation 
of a strong Community. Aristotelis 
Papalexandrou stressed at the 
meeting the more general role of 
the Community. No decisions were 
agreed.

24 August 1921. Replace-
ment of A. B. Maniakis as Honor-
ary Consul of Greece in Melbourne 
by Dr Constantinos Kyriazopoulos 
(24/8/1921 – 10/1/1923).

January 1922. Arrival of the 
Cephalonian Archimandrite Eiri-
naios Kassimatis as the new priest 
of Evangelismos.

20 February 1922. A General 
Meeting of the Community. A 
speech to GM by Father Eirinaios 
in which he proposed the crea-
tion of a School ‘for developing 
the Greek sentiment’. Election of a 
School Committee.

7 June 1922. Resignation of 
Dimitrios Mavrouidis and re-elec-
tion of A. J. J. Lekatsas to the presi-
dency.

• To be continued at the next 
edition of Koinotika Nea

A brief outline of the 
history of our Community

the	gcm	old	building

1851-1862.	The Gold rushes in Australia and 
especially in Victoria contributed to the arrival of 
a small number of Greeks, mainly seamen

O
ur 

hist
ory Τhe Greek Community, with the commencement of the Balkan War against Turkey, organised a financial appeal and 

sent to the then Greek Prime Minister Eleftherios Venizelos £2,450 for strengthening the Greek National Defence...

The Victorian Curriculum 
and Assessment Authority 
(VCAA) granted authorisation 
to the Greek Community of 

Melbourne & Victoria to teach Classical 
Greek (Ancient Greek) Units 1-4 at VCE 
level, starting from this year.

The Greek Community of Melbourne 
will be offering Ancient Greek to VCE 
students, as well as to students from 
Year 7-10. Those students wishing to 
complete Ancient Greek at VCE level 
are required to have studied the sub-
ject for two years prior to beginning 
Ancient Greek studies at VCE level. 

We wish to remind both parents and 
students that the subject of Ancient 
Greek is scaled up; for example in 2013 
this meant an additional 16 marks for 
those students who received a score of 
30.

Theo Markos, Education Coordina-
tor of the GCM said: «Education is one 
of the foremost priorities of the Greek 
Community and for many years our 
organisation has invested in provid-
ing support for the promotion of our 
language and culture». «The fact that 
our application to teach Ancient Greek 
at VCE level was approved by the rele-

vant authorities is not only significant 
for our language schools but also for 
the Greek community at large. 

We are the only Greek Language 
School in Victoria to receive such ac-
creditation and as of this year our first 
Ancient Greek Students will undertake 
the subject at VCE after two years of 
studying the subject».

Parents who wish to enrol their chil-
dren in Classical Greek are advised to 
call the Community’s offices on: 9662 
2722 or email education@greekcom-
munity.com.au

GCM is offering Ancient 
Greek now to VCE students

greek	community	students	currently	enrolled	in	the	ancient	greek	classes

Seven GCM Greek schools students 
received an outstanding academic 
achievement in Greek at VCE level. 

All seven students, who attend the 
Community’s Greek Language School & 
Alphington Grammar, received a 40+ score. 
They are: 

•Theodora Siganou 47
•Dimosthenis Goulas 43
•Paraskevi Siganou 43
•Stamatia Kallianis 42
•Simos Giannourakos Lianidis 41
•Elena Piaki 40
•Christopher Kounelis 40
Overall, almost 30% of VCE students who 

sat the exam and received 40+ completed 
their Greek studies at the Community’s 
Language school and Alphington Gram-
mar. All seven students received awards 
of excellence and prizes at a function held 
Thursday 19 December. 

During the event, the Greek Community 
also awarded Ekaterini Pandelidou from 
Northcote High School who received a per-
fect score of 50 in the subject of Greek as 
well as Tara Zander and Filia Komninos 
from Latrobe University who are recipients 
of Scholarships at Latrobe University in 
Greek Studies.

Our VCE 
students 
received 
outstanding 
results in 
Greek

By Dr CHRIS FIFIS
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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

Alphington Grammar School 
received outstanding VCE re-
sults and is now ranked in the 
50 best performing Schools in 

Victoria.
The Greek Community of Melbourne 

is proud to announce that its day school 
Alphington Grammar is now placed 
number 43 in the VCE School Ranking 
for 2013, and according to daily Mel-

bourne newspapers the school is now 
considered one of the most improved 
throughout Victoria over the last ten 
years.

Principal Dr Vivianne Nikou noted 
that “The class of 2013 have broken the 
record set by the class of 2012 and re-
set the benchmark of performance for 
future generations of Alphington Gram-
mar students,” and continued by say-

ing: “Our students have performed very 
well achieving a median Study Score 
of 33 for the year. 19.2% of our Study 

Scores this year have been in the range 
of 40+”.

The excellent results achieved by Al-
phington Grammar were also praised 
by the President of the Greek Commu-
nity Bill Papastergiadis: 

“A spectacular achievement for the 
Greek Community of Melbourne and for 
its flagship school, Alphington Gram-
mar.

Our organisation has invested $8m in 
Alphington Grammar over the last few 
years, building a 3 level classroom wing 
along with a multipurpose hall.  

The Greek Community of Melbourne 
has education as its cornerstone, and 
there results vindicate the decisions 
which the board of management has 
made over the last few years in this 
sphere.

We thank the school principal Dr Vivi-
enne Nikou and the chairman Mr Nick 
Koukouvitakis for the work they have 
put in.”

Mr Papastergiadis reaffirmed the 
Greek Community’s committement to 
“excellence in education” and noted 
that our aim is to “turn this school into 
one of the academic elites of Victoria”.

The exceptional results have meant 
that Alphington Grammar has out 
ranked many long standing private 
schools, such as Xavier, Carey and Wes-
ley, vindicating the Greek Community’s 
commitment to invest in a school that 
reflects a global and multicultural edu-
cational approach. 

The Chairman of the School Council 
Mr Nick Koukouvitakis praised the ded-
ication and commitment of the Princi-
pal Dr Vivianne Nikou and thanked the 
senior management, teachers and staff:  

“I am extremely proud to announce 
that through the diligent efforts of our 
students we have achieved the best 
ever VCE in our schools history”.

congratulations	to	students
Alphington Grammar School has 

achieved its best ever VCE results and 
the school congratulates its 2013 VCE 
students for their wonderful results:
Result Summary details:

• Median Study Score    33
• 40+ Results    19.16%
• No of Subjects with 40+ scores 16
• Average Study Score  33.26
• % of Year 11s getting 40+ scores 33%
• 4 Perfect Study Scores
• % of student ATARs in top 5% of State 19%
• % of student ATARs in top 10% of State 28%
• % of student ATARs in top 15% of State 42%
• % of student ATARs in top 20% of State 54%
• Top ATAR   99.50

Front Row:	aristotle	klonis,	george		athanasakos,	Jawad	abidi,	Llewelyn	James,	Leo	rodrigo,	Lewis	Vatcky	Back	
Row: Vce	coordinator,	ms	margaret	Huddleston,	assistant	Principal:	Head	of	Secondary,	mr		mark	Stanton,	
Shoumyaa		thanaskanda,	amelia	radford,	elaina	Vatcky,	School	Principal,	Dr	Vivianne	nikou

Alphington Grammar: 
One of the best 43 
schools in Victoria

The school is now number 43 in the VCE School Ranking for 2013


