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Η Κοινότητα 
τίμησε τον
Στ. Τσιτσιπά

 ̀EKΛΟΓΕΣ

Ξεκίνησε 
η νέα σχολική
χρονιά

 " Σελ. 4

Εκλέχθηκε 
το νέο 
Συμβούλιο

 ̀ΕΚΔΗΛΩΣΗ `ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 " Σελ. 6  " Σελ. 28

    GCMNews:  The 32nd Lonsdale Street Greek Festival - Melbourne’s biggest street festival
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προτεραιότητες:
Το εκπαιδευτικό, με την 

περεταίρω βελτίωση των 
σχολείων μας και των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων 
μας, καθώς και με την προ-
ώθηση της διδασκαλίας της 
γλώσσας μας στα κρατικά 
σχολεία και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Την ολοκλήρωση των έρ-
γων επέκτασης και αναβάθ-
μισης των εγκαταστάσεων 
του κοινοτικού Κολλεγίου 
Αλφινγκτον Γκράμαρ.

Την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων με την 
πολιτειακή κυβέρνηση για 
το οικόπεδο στο Μπουλίν.

Να ενισχύσουμε την ελλη-
νική παρουσία στο κέντρο 
της Μελβούρνης με την 
κυβερνητική επιχορήγηση 
των $2,5 εκατομμυρίων που 
προσέφερε η πολιτειακή 
κυβέρνηση στην Κοινότητά 
μας.»

Ο κ. Παπαστεργιάδης 
στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα 
του Μπουλίν, υπογραμμίζο-
ντας πως όσο συντομότερα 
και ευνοϊκότερα για την 
Κοινότητα ολοκληρωθούν 
οι διαβουλεύσεις με την Κυ-
βέρνηση, τόσα περισσότερα 
θα μπορέσει ο οργανισμός 
να επενδύσει στα προγράμ-
ματά του.

Οι εκλογές και το αποτέ-
λεσμα

Οι εκλογές έγιναν στην 
αίθουσα «Ανδριανάκος» 
του κολλεγίου Alphington 
Grammar. Οι κάλπες 
άνοιξαν στις 9 το πρωϊ και 
έκλεισαν στις 8 το βράδυ. 
Καθόλη τη διάρκεια της 
ημέρας εκατοντάδες μέλη 
προσήλθαν για να ψηφί-
σουν και να επιλέξουν 19 
από τους 25 υποψήφιους 

που διεκδικούσαν θέση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Εφορευτικής Επιτροπής 
εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι 
υποψήφιοι:

Ντάλλας Νίκος 
Κουκουβιτάκης Νίκος 
Ηλιού Τάμμυ 
Βλαχάκης Λεωνίδας 
Ζάγκαλη Βασιλική 
Μάρκος Θόδωρος  
Μποσινάκης Tζιμ 
Παπαδόπουλος Σπύρος 
Παπαστεργιάδης Βασίλης 
Μάρκος Κώστας 
Πυρπυρής Μαρίνης 
Καραμίτος Μιχάλης 
Γεωργαλή Άντζελα 
Βασιλειάδης Φίλιππος  
Κώστα Αλέξης   
Καλλιάνη Βούλα  
Πάττα Τζορτζίνα 
Σγαρδέλης Τας 
Σικαβίτσας Χρήστος

Δεν εκλέχτηκαν οι υποψή-
φιοι: 

Παπακωνσταντίνου Στέλλα
Φίφης Χρήστος
Τσίτας Νώντας 
Χουνταλάκης Μιχάλης
Τσίρκας Χρήστος και 
Τσακούμης Κώστας.

Ο κ. Παπαστεργιάδης εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του 
προς όλους όσους έθεσαν 
υποψηφιότητα στις εκλο-
γές και για το ενδιαφέρον 
τους για τον οργανισμό, και 
ιδιαίτερα τους υποψήφιους 
που δεν εκλέχτηκαν.

Όπως αναφέρεται σε άλλο 
ρεπορτάζ, οι 19 υποψήφιοι 
που εκλέχθηκαν συνεδρί-
ασαν με την Εφορευτική 
Επιτροπή για να σχημα-
τίσουν το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΟΥ

Γενικού Γραμματέα

Ηνέα χρονιά ξεκίνησε με τη διενέργεια 
εκλογών και την επανεκλογή του 
συνδυασμού «Κοινοτική Ανανέωση» 

στην ηγεσία της Κοινότητας, καθώς και την 
εκλογή δύο νέων υποψηφίων από το χώρο 
της νεολαίας μας, της φοιτήτριας Γεωργίας 
Πάττα και του Τας Σγαρδέλη. Αφενός αυτό 
αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που δί-
νουν τα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
το έργο του, αλλά και το «άνοιγμα» στους 
νέους που κάνει το Συμβούλιο. Επίσης, η 
ομόφωνη εκλογή από όλα τα μέλη του Δ. 
Συμβουλίου της κ. Τάμμυ Ηλιού ως πρώτης 
γυναίκας στη θέση της Αντιπροέδρου, υπο-
γραμμίζει την προτεραιότητα του Συμβουλί-
ου στην παρουσία περισσότερων γυναικών, 
αλλά και νέων στην Κοινότητα.

Στις προτεραιότητες του Δ.Συμβουλίου 
περιλαμβάνοναι επίσης:

 (α) η εκπαίδευση, με τη βελτίωση των 
σχολείων και των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων μας, καθώς και η προώθηση της 
διδασκαλίας της Ελληνικής στα δημόσια 
σχολεία και τα πανεπιστήμια,

(β) η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης 
και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του 
κοινοτικού Κολλεγίου Αλφινγκτον Γκρά-
μαρ,

(γ) η ολοκλήρωση των διαπραγματεύ-
σεων με την πολιτειακή κυβέρνηση για το 
Μπουλίν, και

(δ) η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας 
στο κέντρο της πόλης μας με την αξιοποί-
ηση της κυβερνητικής επιχορήγησης των 
$2,5 εκατ. από την Κυβέρνηση Άντριους.

Δείτε επίσης:
www.greekcommunity.com.au
www.greekcentre.com.au

Οι εκλογές για την 
ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμ-

βουλίου στην Ελληνική 
Κοινότητα Μελβούρνης, 
πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 
που είχαν ως αποτέλε-
σμα την επανεκλογή του 
συνδυασμού «Κοινοτική 
Ανανέωση» στην ηγεσία 
του ιστορικού οργανι-
σμού.

O πρόεδρος της Κοι-
νότητας Βασίλης Παπα-
στεργιάδης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι τα μέλη εμπι-
στεύτηκαν για μια ακόμα 
φορά τη διοίκηση της 
Κοινότητας στην «Κοινο-
τική Ανανέωση», δίνοντάς 
τους για τέταρτη φορά 
την ευκαιρία να υλοποι-
ήσουν τα προγράμματά 
τους για το μέλλον.

«Αισθανόμαστε υπερή-
φανοι για την εκλογή μας 
και θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε τα μέλη που 
μας στήριξαν και στις 

εκλογές αυτές, τις τέταρ-
τες κατά σειρά,» είπε. 

«Έχουμε πολλή δουλειά 
μπροστά μας. Οι εκλο-
γές ήταν μία σημαντική 
ευκαιρία για τα μέλη της 
Κοινότητας να εκφρά-
σουν την άποψή τους και 
να κρίνουν τις δραστηρι-
ότητες του Συμβουλίου,»  
τόνισε προσθέτοντας: «Αν 
δει κανείς τον όγκο του 
έργου των τελευταίων 
8-9 ετών, θα διαπιστώσει 
ότι διοργανώνονται του-
λάχιστον 100 πολιτιστικές 
εκδηλώσεις τον χρόνο, 
υπάρχει ένα εκτεταμέ-
νο σχολικό πρόγραμμα, 
ένα επιτυχημένο πρό-
γραμμα στο Alphington 
Grammar και επίσης μία 
πολύ ευρύτερη πολιτική 
και κοινωνική σύνδεση 
με άλλους οργανισμούς, 
τόσο εδώ όσο και στο 
εξωτερικό.»

Προτεραιότητες 
του Δ. Συμβουλίου

Ο κ. Παπαστεργιάδης 
αναφερόμενος στις προ-
τεραιότητες του Διοικητι-
κού Συμβουλίου κατά τη 
νέα θητεία του, δήλωσε:

«Εχουμε πέντε κύριες 

Νέα ψήφο 
εμπιστοσύνης 
στο Δ.Σ.

Οι προτεραιότητές μας

2η σελίδα

 
περιοδική ενημερωτική έκδοση 

της Ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης 

ΕπΙΜΕλΕΙΑ Εκδοςης
Σταύρος Μεσσήνης
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

26 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
H κοινότητα θα  
παρουσιάσει μια 
ειδική συναυλία για 
το  Μίκη Θεοδωράκη 
με τίτλο “Romiosini 
and Beyond”  στο 
Melbourne Recital 
Centre, στις 17 Μαϊου

6 
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
η κοινότητα 
διοργάνωσε ειδική 
εκδήλωση για να 
τιμήσει τον ςτέφανο 
τσιτσιπά

8 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
πρωτοβουλίες για 
τη βελίτωση των 
σχέσεων Ελλάδας-
Αυστραλίας

10 
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
προτεραιότητα στην 
προσέλκυση γυναικών 
και νέων στην 
κοινότητα δίνει το νέο 
διοικητικό ςυμβούλιο

28 
ΣΧΟΛΕΙΑ
Εντυπωσιακές 
ήταν οι επιδόσεις 
των μαθητών μας 
στις πρόσφατες 
εξετάσεις για το VCE 
στα μαθήματα των 
Αρχαίων και των 
νέων Ελληνικών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Το Γραφείο Αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος Α.Ε. στη Μελβούρνη Αυστραλίας, 

λειτουργεί στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου 
Πολιτισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

NATIONAL BANK OF GREECE
Melbourne Representative Office (514)

Level 4
168 Lonsdale Street

Melbourne Vic. 3000
(The Greek Centre for Contemporary Culture)

Tel: 03 9639 1001
Fax: 03 9639 1107

Email: pantopolis.katerina@nbgaust.com.au

Στιγμιότυπα από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζεται για την καταμέτρηση των ψήφων
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ριξη όλων που ήρθαν να με 
στηρίξουν, Ελληνες και μη. 
Ήταν πρώτη φορά στη ζωή 
μου που είχα τόσο μεγάλη 
υποστήριξη.»

Σχολιάζοντας ερώτηση για 
το αν ο Ναντάλ είναι πιο επι-
θετικός παίκτης τώρα, είπε:

«Είναι πάρα πολύ επιθετι-
κός. Δεν μου έδωσε κανένα 
περιθώριο μέσα στον αγώ-
να. Έπαιξε πάρα πολύ καλό 
τένις. Δεν ξέρω αν έχει παίξει 
ποτέ στη ζωή του τόσο καλό 
τέννις. Όπως είπε έχει βελτι-
ωθεί πάρα πολύ φέτος. Ήταν 
δύσκολο να αντιμετωπίσεις 
έναν τέτοιο παίκτη. Αλλά θα 
δουλέψω σκληρά να φτάσω 
σε αυτό το σημείο. Γιατί αυτό 
το σημείο είναι που θέλω να 
φτάσω κάποια στιγμή στην 
καριέρα μου.”

Τι σημαίνει για σένα η 
οικογένεια, τον ρώτησε ο κ. 
Παπαστεργιάδης:

«Οικογένεια είναι το πιο 
σημαντικό πράγμα για εμένα. 

Γιατί δεν θα είχα φτάσει εδώ 
που βρίσκομαι αυτή τη στιγ-
μή χωρίς την οικογένεια. Όλα 
αυτά που μου έχουν συμβεί 
είναι λόγω της οικογένειάς 
μου, το ό,τι είναι δίπλα μου 
και με υποστηρίζει. Επίσης, 
νιώθω πολύ χαρούμενος που 
έχω μια τόσο ωραία γιαγιά 
που με περιμένει στην Καρ-
δίτσα.»

Απαντώντας ιδιαίτερα για 
τη γιαγιά του είπε ότι του «δί-
νει πάντα θετική ενέργεια».

Στην ερώτηση για το πώς 
βλέπει το αποτέλεσμα από το 
τουρνουά της Μελβούρνης, 
δήλωσε ότι το θεωρεί ως «μια 
νέα αρχή για κάτι σπουδαίο 
στο μέλλον. Αυτός ο αγώνας 
σημαίνει ότι μπορεί να έχω 
καλύτερη επίδοση, καλύτερα 
αποτελέσματα στο μέλλον... 
Ολα αυτά δεν έγιναν τυχαία, 
σίγουρα. Είχα ένα σπουδαίο 
αγώνα με αντίπαλο ένα από 
τα είδωλά μου.»

Όταν τον ρώτησε ο κ. Πα-

παστεργιάδης, τι συμβουλεύει 
τους νέους που σκέφτονται 
να ακολουθήσουν τα βήματά 
του, απάντησε:

«Πρώτα απ ‘όλα, θα ήθελα 
να τους κάνω μια μικρή 
προειδοποίηση. Δεν θα είναι 
εύκολο. Θα υπάρξουν πολλές 
προκλήσεις στην πορεία. 
Πρέπει να το γνωρίζουν αυτό 
πριν ξεκινήσουν. Αλλά δεν 
πρέπει να παραιτηθούν από 
τα όνειρά τους, είμαι βέβαιος 
ότι ο καθένας έχει τις δικές 
του φιλοδοξίες να κάνει κάτι 
για τον εαυτό του σε αυτό 
το άθλημα. Έτσι, φαντάζομαι 
ότι μια καλή συμβουλή θα 
ήταν να πιστεύουν σε αυτό 

που κάνουν. Να προπονού-
νται σκληρά, επειδή μερικοί 
μπορεί να πιστεύουν ότι όλα 
θα είναι εύκολα, αλλά αυτό 
σίγουρα δεν συμβαίνει. Έπρε-
πε να αγωνίζομαι σκληρά και 
να παραμείνω αφοσιωμένος 
στο άθλημα. «

Από την πλευρά του ο Γε-
νικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στη Μελβούρνη Δημήτρης 
Μιχαλόπουλος συνεχάρη τον 
Τσιτσιπά για την επίδοσή του 
λέγοντας:

«Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Στέφανο γιατί χάρη 
στις προσπάθειές του όλοι 
οι Έλληνες ήταν σε θέση να 
ενωθούν... Τις μέρες που εσύ 
κέρδιζες αγώνες στα γήπεδα 
της Μελβούρνης, στην Ελ-
λάδα λαμβάνονταν κρίσιμες 
αποφάσεις. Όλοι, όμως, είχαν 
εσένα στο μυαλό τους και 
περίμεναν να ακούσουν τα 
νέα του Στέφανου Τσιτσιπά 
και της Μαρίας Σάκκαρη. 
Διότι αυτά μας γεμίζουν 
περηφάνεια, μας γεμίζουν 
συγκίνηση και τόσο εσύ όσο 
και η Μαρία, δείξατε αυτό 
που μπορεί να κάνει η χώρα 
μας σήμερα».

Στη συνέχεια του χάρισε 
βιβλίο με την αυτοβογραφία 
του John McEnroe.

Ο πατέρας του Στεφάνου, 
Απόστολος Τσιτσιπάς, εξέ-
φρασε την υπερηφάνεια του 
για τα επιτεύγματα του γιου 
του και ευχαρίστησε τα μέλη 
της οικογένειάς του και την 
ελληνική κοινότητα για την 
υποστήριξή τους:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την ελληνική κοινότητα της 
Μελβούρνης και τους ανθρώ-
πους που μας προσκάλεσαν 
εδώ και μας αγκάλιασαν 
από την αρχή. Η συμβολή 
σας είναι τεράστια επειδή 
είναι πολύ σημαντικό για 
έναν αθλητή να έχει θετική 
ενέργεια και την υποστήριξη 
του κόσμου. Ελπίζω ότι όλοι 
οι Έλληνες θα έχουν κάτι να 
κερδίσουν από την επιτυ-
χία του γιου μου, είτε είναι 
στην Ελλάδα, την Αυστραλία 
ή οπουδήποτε αλλού στον 
κόσμο».

Στη συνέχεια, όλοι είχαν 
την ευκαιρία να φωτογραφη-
θούν με τον Τσιτσιπά και να 
του ζητήσουν αυτόγραφο.

T ον Έλληνα τενίστα 
Στέφανο Τσιτσιπά, 
που πρωτοστά-
τησε στο αυστρα-

λιανό πρωτάθλημα τένις 
Australian Open, τίμησε 
η Ελληνική Κοινότητα 
Μελβούρνης, σε ειδική 
εκδήλωση που διοργάνωσε 
στο Ελληνικό Κέντρο, το 
Σάββατο το βράδυ.

Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν οι Γενικοί Πρόξενοι της 
Ελλάδας στη Μελβούρνη 
και στην Περθ κ. Δημήτρης 
Μιχαλόπουλος και κ. Αντώ-
νης Κολλιάδης αντίστοιχα, 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
κ. Βασίλης Παπαστεργιά-
δης, δεκάδες ευεργέτες της 
Κοινότητας και εκπρόσωποι 
παροικιακών οργανώσεων, 
μέλη του Συμβουλίου της 
Κοινότητας και πολλά παι-
διά. Όλοι είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τον Έλληνα 
τενίστα, να συζητήσουν μαζί 
του και να πάρουν αυτό-
γραφό του.

Ο κ. Παπαστεργιάδης κα-
λωσόρισε τους φιλοξενού-
μενους και ευχαρίστησε τον 
Τσιτσιπά, που έκανε όλους 
τους Έλληνες περήφανους 
με τα επιτεύγματά του στο 
Australian Open.

Οπως είπε, ο Τσιτσιπάς 
είναι ακόμα νέος και έχει 
όλον τον καιρό μπροστά 
του για να οδηγηθεί στην 
επιτυχία:

«Στέφανε, μας έκανες 
όλους υπερήφανους. Ήταν 
συγκλονιστική η ατμόσφαι-
ρα που δημιούργησαν όλοι 
οι ομογενείς όταν έπαιξες 
εδώ στη Μελβούρνη και 
που σε παρακολουθούσαν 
και ήταν στο πλευρό σου 
μέχρι την τελευταία στιγμή. 
Μέσα στο γήπεδο, έξω από 
το γήπεδο, σε διάφορους 
χώρους και περιοχές της 
Μελβούρνης οι Ελληνες 
ήταν ντυμένοι στα γαλανό-
λευκα. Και μετά την ήττα με 
τον Ναντάλ, που εγώ δεν 
το πίστευα ότι θα γινόταν, 
γιατί ήταν... θαύμα για τον 
Ναντάλ να κερδίσει.

« Ήταν δύο θαυμάσιες 
εβδομάδες για εμάς. Δεν 
περιμέναμε το ταξίδι να 
είναι όπως ήταν, αλλά είμαι 
βέβαιος ότι ο Στέφανος το 

έκανε. Γιατί είναι άνθρωπος 
με σκοπό. Παίρνει άσχημα 
την ήττα επειδή φιλοδοξεί 
να κερδίσει και να είναι το 
νούμερο ένα στον κόσμο. 
Είχε προσκλήσεις από όλο 
τον κόσμο για να αγωνι-
στεί για άλλα έθνη, αλλά 
στάθηκε σταθερός για την 
Ελλάδα, την ελληνική 
κυβέρνηση και την ελλη-
νική κοινωνία που αγαπά. 
Αισθανόμαστε προνομιού-
χοι να τον έχουμε σήμερα 
κοντά μας. Είναι ένας από 
εμάς.

Αναφερόμενος στην επί-
δοση του Στέφανου, δήλωσε 
ότι αυτό που παρατήρησε 
είναι ότι έχει ένα κλασσι-
κό στιλ για να παίζει και 
προκαλεί το ενδιαφέρον για 
το τένις. «Αλλά αυτό που 
τον ξεχωρίζει από όλους 

είναι η ψυχραιμία του, που 
τσακίζει κόκαλα,» τόνισε, 
προσθέτοντας ότι είναι 
πάντα ευπρόσδεκτος στη 
Μελβούρνη και την Ελληνι-
κή Κοινότητα.

«Να ξέρει ο Στέφανος ότι 
έχει ένα δεύτερο σπίτι στη 
Μελβούρνη και ότι εμείς 
τον αγαπάμε περισσότερο.»

Στη συνέχεια ζήτησε 
επίσης από τον Τσιτσιπά 
να απαντήσει σε μια σειρά 
ερωτήσεων, όπως για την 
εμπειρία του με τον αγώνα 
με τον Ναντάλ και το τουρ-
νουά της Μελβούρνης.

«Παίρνω τα θετικά. Ξέρω 
ότι ο Ναντάλ έχει καταφέρει 
τόσα πολλά. ΄Ηταν ένας δυ-
νατός και σκληρός αγώνας. 
Αυτό που έμαθα είναι ότι 
μπορώ και παίζω καλά όταν 
βρίσκομαι σε πίεση. Μπορώ 
και ξέρω ακριβώς ποιος 
είμαι μέσα στο γήπεδο και 
αυτό είναι πολύ σημαντικό 
να το συνεχίσω και στο 
μέλλον. Έμαθα πάρα πολλά 
αυτή την εβδομάδα.» είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση 
του κ. Παπαστεργιάδη για 
το πώς αισθάνεται για την 
υποστήριξη που είχε από 
το Ελληνικό Προξενείο, την 
Ελληνική Κοινότητα και 
γενικά την ομογένεια, είπε:

«Δεν ξέρω που βρήκαν 
τόσοι ενέργεια... είναι σαν 
να μετέφεραν την ενέρ-
γεια του ποδοσφαίρου 
μέσα στο γήπεδο τένις. Και 
μου άρεσε. Ενιωσα πολλή 
μεγάλη ευφορία και ωραία 
συναισθήματα μέσα στο 
γήπεδο και με την υποστή-

H Kοινότητα τίμησε 
τον Στέφανο Τσιτσιπά

Τσιτσιπάς: «Ευχαριστώ την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και όλους που 
μας προσκάλεσαν εδώ και μας αγκάλιασαν από την αρχή» 

Αριστερά: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενώ 
παραλαμβάνει συγχαρητήρια πλακέτα 
εκ μέρους της Κοινότητας από τον κ. 
Βασίλη Παπαστεργιάδη, με την αδελφή 
και τον πατέρα του. Άνω, κατάμεστη η 
αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου από 
μικρούς και μεγάλους που ήθελαν να 
συναντηθούν και να φωτογραφηθούν 
με Τσιτσιπά
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Η Ελληνική Κοινότητα 
της Μελβούρνης 
τίμησε πρόσφατα 
τον Δρ Κωνσταντίνο 

Πάντο, παγκοσμίως γνωστό 
στο χώρο της ιατρικώς υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής, 
ο οποίο βραβεύθηκε από τον 
Βασίλη Παπαστεργιάδη (Πρό-
εδρο) και τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Μαρίνη Πυρπυρή, 
για το έργο του στην προώ-
θηση των ιατρικών σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Αυστρα-
λίας.

Ο Δρ Πάντος είναι γνωστός 
στην ελληνική διασπορά και 
δυναμικός υποστηρικτής της 
ομογένειας. Ως περήφανος 
Έλληνο-Αυστραλός, άρχισε 
τις σπουδές του στη Μελ-
βούρνη και επέστρεψε στην 
Ελλάδα για να αποφοιτήσει 
από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη 
συνέχεια βρέθηκε εκ νέου στη 
Μελβούρνη για να ειδικευτεί 
στη θεραπεία της γονιμότη-
τας στο Βασιλικό Νοσοκομείο 
Γυναικών προτού επιστρέψει 
στην Ελλάδα για να είναι ένας 
από τους πρώτους στον κόσμο 
που προσφέρει τη δυνατότητα 
καλλιέργειας βλαστοκύστεων 
και μεταφοράς βλαστοκύστε-
ων με βελτιωμένα ποσοστά 
κύησης.

Ως ιδρυτής ενός από τους 
μεγαλύτερους ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών γο-
νιμότητας, έχει κάνει την 
μητρότητα πραγματικότητα σε 
πολλά ζευγάρια από όλο τον 
κόσμο. Έχει ιδρύσει μονάδες 
IVF σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, όπως το Βόλο, 
τα Ιωάννινα και η Πάτρα. 
Πρόσφατα ίδρυσε μονάδα στη 

Ρουμανία. Είναι ιδρυτής και 
επιστημονικός διευθυντής της 
παγκοσμίου φήμης Κλινικής 
«Γένεσις Αθηνών».

Επί πλέον αυτής της 
ευρείας πείρας στην ιατρική 
πρακτική, ο Δρ Πάντος είναι 
συντάκτης ή συν-συντάκτης 
επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και εργασιών οι οποίες 
παρουσιάζονται σε εθνικά και 
διεθνή συνέδρια στους τομείς 
της υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, της αναπαραγωγι-

κής γενετικής, της μαιευτικής 
και γυναικολογίας. 

Πιο πρόσφατα συνεργάστη-
κε με την ελληνική κυβέρνη-
ση στην προσπάθειά της όχι 
μόνο να παράσχει στον κόσμο 
μια σειρά θετικών επιτευγμά-
των, αλλά και να ενισχύσει ου-
σιαστικά τον τομέα του ιατρι-
κού τουρισμού στην Ελλάδα. 
Συνεργαζόμενοι μαζί με τον 
Δρ. Γιώργο Πατούλη, Ορθοπε-
δικό Χειρουργό, Πρόεδρο του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 

Πρόεδρο του Ελληνικού Συμ-
βουλίου Ιατρικού Τουρισμού 
(ELITOUR) και Δήμαρχο Αμα-
ρουσίου, εργάστηκαν ακού-
ραστα για την ανάδειξη της 
Ελλάδας ως ιατρικού τουριστι-
κού προορισμού με εξειδικευ-
μένους ιατρούς και σύγχρονες 
ιατρικές εγκαταστάσεις. Η 
επιτυχία της στρατηγικής 
αυτής ήταν εμφανής από τον 
αριθμό των Ελλήνων ειδικών, 
οι οποίοι επισκέφθηκαν τη 
Μελβούρνη για την Ημερίδα 
Τουρισμού Υγείας στην Ελ-
λάδα, η οποία διοργανώθηκε 
από την Ελληνική Κοινότητα 
της Μελβούρνης στις 25-26 
Νοεμβρίου 2017.

Ο Δρ Πάντος συνεχίζει να 
εργάζεται για την ενίσχυση 
των δεσμών και της συνερ-
γασίας μεταξύ Αυστραλίας 
και Ελλάδας. Έχει μοιραστεί 
ανοιχτά πολλές από τις ανα-
καλύψεις του στη γονιμότητα 
και έχει βοηθήσει πολλές 
οικογένειες της Αυστραλίας 
στο ταξίδι τους στην εγκυ-
μοσύνη και τη γονιμότητα. 
Πρόσφατα, ανέπτυξε επίσης 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ηλεκτρονικής μάθησης για 
απόφοιτους ιατρούς και επι-
στήμονες, το οποίο βρίσκεται 
στη διαδικασία αναγνώρισης 
από τις διάφορες υγειονομικές 
αρχές.

Η βραδιά ήταν μια γιορτή 
για τα επιτεύγματα του Δρ 
Πάντου, που σηματοδότησε 
επίσης την έναρξη δύο ακόμα 
προγραμμάτων για περαι-
τέρω ιατρική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας, 
Βασίλης Παπαστεργιάδης και 
ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ιατρικής Εταιρείας Αυστραλί-
ας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μαρίνης Πυρπυρής, υποστή-
ριξαν την ανάπτυξη ιατρικών 

Ενίσχυση των ιατρικών σχέσεων 
Ελλάδας και Αυστραλίας

επιλογών στην Ελλάδα, όπου 
φοιτητές από την Αυστραλία 
θα συνεργάζονται με διάση-
μους  Έλληνες ειδικούς τόσο σε 
δημόσιους όσο και σε ιδιωτι-
κούς τομείς. Ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Μαρίνης Πυρπυρής 
πρότεινε επίσης ένα μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα υποτροφιών, 
στα πλαίσια του οποίου κορυ-
φαίοι νέοι ειδικευμένοι γιατροί 
της Αυστραλίας, καθώς και από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνω-
μένες Πολιτείες και τον Καναδά, 
θα περνούν ένα χρονικό διάστη-
μα σε ελληνικά ιατρικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, συζητώντας 
την έρευνά τους και δημιουρ-
γώντας έτσι δια βίου φιλίες και 
δίκτυα συνεργασίας.

Ο Βασίλης Παπαστεργιά-
δης δήλωσε ότι «η Ελληνική 
Κοινότητα της Μελβούρνης 
είναι υπερήφανη που συνερ-
γάζεται με τον Δρ Πάντο για να 
ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ 
Ελλάδας και Αυστραλίας. Αυτές 
οι πρωτοβουλίες αποτελούν 
σημαντικό μέρος της επίτευξης 
«ουσιαστικών σχέσεων» μεταξύ 
των δύο χωρών. Ας ελπίσουμε 
ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι 
μόνο το πρώτο στάδιο ενός 
ευρύτερου προγράμματος. 
Είναι σημαντικό ότι αυτή η 
πρωτοβουλία λειτουργεί άμεσα 
ενάντια στη διαρροή επιστημό-
νων στο εξωτερικό που έζησε η 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τα 
προγράμματά μας θα ενισχύ-
σουν τα υφιστάμενα ιατρικά 
προγράμματα των χωρών μας.»

Ο κ. Παπαστεργιάδης ση-
μείωσε επίσης ότι «πάνω από 
4.000 Έλληνες γιατροί έχουν 
φύγει από την Ελλάδα για να 
εργαστούν στο εξωτερικό. Η 
ανάπτυξη προγραμμάτων που 
ενισχύουν τις ιατρικές λει-
τουργίες εντός της Ελλάδας θα 
βοηθήσει στην εξάλειψη αυτής 
της εξόδου. Ως αποτέλεσμα της 
πρόσφατης ελληνικής ιατρικής 
διάσκεψης που διοργανώθη-
κε στην Αυστραλία από την 
Ελληνική Κοινότητα Μελ-
βούρνης και τον Δρ. Πατούλη, 
στην οποία παρευρέθηκε και ο 
πρωθυπουργός της Βικτώριας, 
δημιουργήσαμε τώρα το θεμέλιο 
για συνεχιζόμενες ανταλλαγές 
στον ιατρικό κόσμο». 

Αυτή είναι μια θετική συνερ-
γασία μεταξύ της Αυστραλίας 
και της Ελλάδας και για την 
οποία η Ελληνική Κοινότητα 
της Μελβούρνης είναι υπερή-
φανη που αποτελεί μέρος της.

Ανω, ο Δρ Κωνσταντίνος Πάντος ενώ παραλαμβάνει συγχαρηττήρια πλακέτα από 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Β. Παπαστεργιάδη και τον Ταμία επίκουρο Καθηγητή 
Μαρίνη Πυρπυρή και κάτω στιγμιότυπο από την εκδήλωση

«Η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με 
τον Δρ Πάντο για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας»

H Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης 
συγχαίρει τον Κούρδο-Ιρανό συγ-
γραφέα και δημοσιογράφο Behrouz 

Boochani, στον οποίο απονεμήθηκε το 
Βραβείο Λογοτεχνίας της Βικτώριας 
(Victorian Premier’s Literary Awards).

Οπως είναι γνωστό, ο Boochani πα-
ραμένει από το 2013 αποκλεισμένος σε 
προσφυγικό στρατόπεδο της Αυστραλίας 
στο Νησί Μάνους, ενώ έχει ζητήσει άσυλο. 
Κέρδισε το σημαντικό αυτό βραβείο, που 
συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 
$100.000, για το μυθιστόρημά του «No 
Friend but the Mountains: Writing from 
Manus Prison».

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο αυτό, που 
το έγραψε κατά τη διάρκεια της κράτησής 
του στο νησί Μάνους και αναφέρεται στην 
εμπειρία του αυτή, παρουσιάστηκε στα 
τέλη του περασμένου έτους στο Ελληνικό 
Κέντρο.  Επρόκειτο για μια ειδική εκδή-
λωση, όπου καλλιτέχνες, συγγραφείς, 
μελετητές και μουσικοί μίλησαν  τόσο για 
τον ίδιο όσο και για το νέο βιβλίο του.  Σε 
αυτό το μοναδικό γεγονός, διασχίζοντας 
ωκεανούς και σύνορα, εμφανίστηκαν 
ζωντανά ο Boochani και ο μεταφραστής 
και συνεργάτης του, Omid Tofighian, από 

το Κάιρο.
Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής 

στην εκδήλωση ήταν ο πολιτικός ακτι-
βιστής και πανεπιστημιακός Καθηγητής 
Gary Foley. Τη βραδιά άνοιξαν οι μουσι-
κοί Bart Willoughby και Fadil Suna, ενώ 
το πρόγραμμα παρουσίασε ο Καθηγητής 
Νίκος Παπαστεργιάδης, διευθυντής της 
ερευνητικής μονάδας Δημόσιων Πολιτι-
σμών του Πανεπιστημίου της Μελβούρ-
νης. 

Για το προσφυγικό και το έργο του 
Boochani μίλησαν επίσης ο Άρνoλντ 
Ζάμπλερ, συγγραφέας και υποστηρικτής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Janet 
Galbraith, συγγραφέας και συνήγορος 
προσφύγων, καθώς και η βραβευμένη 
φωτογράφος Hoda Afshar, που παρου-
σίασε έκθεσή της με φωτογραφίες του 
Boochani και άλλων προσφύγων.

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης 
βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον 
Boochani. Εύχεται και ελπίζει ότι σύντομα 
τόσο ο ίδιος, όσο και όλοι οι πρόσφυγες 
που κρατούνται στα νησιά Ναούρου και 
Μάνους, κάτω από απάνθρωπες συνθή-
κες, θα πάρουν την άδεια να εγκαταστα-
θούν μόνιμα στην Αυστραλία.

Η Κοινότητα συγχαίρει 
τον Behrouz Boochani 
για τη βραβευσή του

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Ελληνικό Κέντρο για τον Behrouz Boochani
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Η προσέλκυση 
περισσότερων 
γυναικών και 
νέων στην 

Κοινότητα, η αύξηση 
των μελών, καθώς και η 
ενεργή συμμετοχή της 
ελληνικής παροικίας 
στα προγράμματά της, 
είναι ορισμένοι από τους 
στόχους του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης.

Στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο εκλέχθηκε 
ομόφωνα για πρώτη 
φορά γυναίκα Αντιπρό-
εδρος, ενώ συμμετέχουν 
και δύο νέοι που δηλώ-
νουν έτοιμοι να εργα-
στούν σκληρά για τον 
ιστορικό οργανισμό.

Αντιπρόεδρος της Κοι-
νότητας εξελέγη ομόφω-
να από όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
η Τάμμυ Ηλιού, η οποία 
έχει υπηρετήσει πολλά 
χρόνια στο Συμβούλιο, 
καθώς και ως συμπρό-
εδρος στο Φεστιβάλ 
Αντίποδες.

«Mε τιμά ιδιαίτερα και 
με συγκινεί που είμαι η 
πρώτη γυναίκα Αντιπρό-
εδρος στην ιστορία της 
Κοινότητά μας,” δήλωσε.  
«Ανυπομονώ να προ-
σφέρω τα μέγιστα τόσο 
στην Κοινότητα όσο και 
στην ευρύτερη παροικία 
μας με τη νέα ιδιότητά 
μου ως Αντιπρόεδρος.  
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο 
και το Συμβούλιο για την 
υποστήριξή τους.»

Αναφερόμενη στην 
εκλογή δύο νέων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 

της Κοινότητας, της φοι-
τήτριας Γεωργίας Πάττα 
και του Τας Σγαρδέλη, 
η Τάμμυ Ηλιού δήλωσε: 
«Χαιρετίζω τα δύο νέα 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Είναι νέοι, 
δυναμικοί και το μέλλον 
μας.»

Μιλώντας για νέες 
πρωτοβουλίες που πρό-
κειται να πάρει σύντομα 
η Κοινότητα, είπε:

«Τις επόμενες ημέ-
ρες, θα ανακοινώσουμε 
λεπτομέρειες σχετικά με 
το επερχόμενο φόρουμ 
των γυναικών. Θέλουμε 
να αυξήσουμε άμεσα την 
ενεργό συμμετοχή σε όλα 
τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητές μας, και 
ιδιαίτερα να ενθαρρύ-
νουμε τις γυναίκες, τους 
νεοαφιχθέντες στη Μελ-
βούρνη και τους νέους 
μας να συσπειρωθούν 
γύρω από την Κοινότητά 
μας.»

Η Γεωργία Πάττα, 

έχει γεννηθεί στην Αυ-
στραλία, είναι φοιτήτρια 
νομικής, με εξαιρετική 
γνώση της ελληνικής 
γλώσσας, αγαπά την 
Ελλάδα και ό,τι ελληνι-
κό και ανυπομονεί «να 
εργαστεί σκληρά» και «να 
προσφέρει στην Κοινότη-
τα και την παροικία μας».

«Είμαι υπερήφανη που 
εκλέχθηκα  μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας και αυτή 
είναι η πρώτη φορά που 
εκλέγομαι σε διοικητικό 
συμβούλιο παροικιακού 
οργανισμού,» λέει.

«Γεννήθηκα στην 
Αυστραλία και σπουδάζω 
νομικά, ενώ εργάζομαι 
παράλληλα σε δικηγορι-
κό γραφείο. Αποφάσισα 
να γίνω μέλος στην 
Κοινότητα και να θέσω 
υποψηφιότητα για το Δι-
οικητικό Συμβούλιο διότι 
είναι ένας μεγάλος και 
δυναμικός οργανισμός. 
Είμαι έτοιμη να δουλέψω 

Προτεραιότητα στις γυναίκες 
και τη νεολαία δίνει το Δ.Σ.

Εμφαση στην ενεργή συμμετοχή της παροικίας στα προγράμματα της Κοινότητας

Διακρίνονται από 
αριστερά, τα μέλη 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου  Τας 
Σγαρδέλης,  Τάμμυ 
Ηλιού και Γεωργία 
Πάττα
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σκληρά για να βελτιώσω 
τις υπηρεσίες μας και να 
προσφέρω περισσότερα 
πίσω στην παροικία και 
στην κοινωνία μας.»

Η Γεωργία προσθέτει 
πως,  η Κοινότητα «είναι 
μια ιστορική οργάνωση 
που όλοι πρέπει να υπο-
στηρίξουμε και να γίνου-
με ενεργά μέλη της και 
ειδικότερα οι νέοι.»

Από την πλευρά του, ο 
Τας Σγαρδέλης δήλωσε 
περήφανος και ενθουσι-
ασμένος που εκλέχθηκε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Γεννήθηκε και αυτός στην 
Αυστραλία, ολοκληρώνει 
τις σπουδές του ως εκπαι-
δευτικός, μιλά τη γλώσσα 
μας και έχει πλούσια 
εμπειρία από τη συμμε-
τοχή του σε διάφορους 
οργανισμούς. Είναι έτοιμος 
να αρχίσει να εργάζεται 
για την Κοινότητα και την 
παροικία μας. 

«Είμαι πολύ υπερήφα-
νος που εκλέχθηκα στο 
συμβούλιο της Κοινότη-
τας,» λέει.

«Γεννήθηκα στην 
Αυστραλία και τελειώνω 
φέτος τις σπουδές μου 
ως εκπαιδευτικός. Ως 
φοιτητής συμμετείχα σε 
διάφορες παροικιακές ορ-
γανώσεις, ενώ εκλέχθηκα 
και πρόεδρος της Εθνικής 
Ένωσης Ελληνοαυστρα-
λών φοιτητών (NUGAS) 
στη Βικτώρια.

«Πάντα ήθελα να συμ-
μετέχω στην Ελληνική 
Κοινότητα της Μελβούρ-
νης και μέχρι τώρα το 
έκανα ως εθελοντής. Η 
Κοινότητα είναι μια ισχυ-
ρή οργάνωση στην οποία 
όλοι πρέπει να γίνουμε 
μέλη, και κυρίως οι νέοι, 
να την υποστηρίζουμε και 
να συμμετέχουμε ενεργά 
στα προγράμματά της.» 

ΦΩΤΟ: Σ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

The 32nd Lonsdale 
St Greek Festival
Melbourne’s biggest street 
party and longest-running Greek 
festival brings together some 
of the Australia’s most talented 
performers, dancers, chefs, cooks 
and competitors for a weekend of 
Greek-flavoured entertainment. 
Headlining the event will be 
one of Greece’s most popular 
singing sensations, ELEONORA 
ZOUGANELI, on her first Australian 
visit.
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The Greek 
Community 
honoured the 
Greek tennis 

player Stefanos Tsitsi-
pas, in a special event 
organised at the Greek 
Centre, last Saturday.

The event was at-
tended by the Consul 
Generals of Greece 
in Melbourne and 
in Perth Mr Dimitris 
Mihalopoulos and Mr 
Antonis Kolliadis, the 
GCM President Mr Bill 
Papastergiadis, mem-
bers of the GCM Board, 
dozens of GCM bene-
factors and represen-
tatives of Greek-Aus-
tralian organisations, 
and many children. 
They all had the op-
portunity to meet with 
the Australian Open’s 
semi-finalist and to 
be photographed with 
him.

President Bill 
Papastergiadis wel-
comed the guests and 
thanked Tsitsipas 
who made all the 
Greeks proud with his 
achievements in the 
Australian Open.

“It’s been a wonder-
ful two weeks for us. 
We didn’t expect the 
journey to be as it 
was, but I’m sure Ste-

fanos did. Because he’s 
a man on a mission. 
He takes defeat badly 
because he aspires to 
win and to be number 
one in the world. He’s 
had invitations from 
around the world to 
join other nations, but 
he’s stood steadfast 
for the Greek country, 
the Greek government 
and the Greek society 
that he loves. We feel 
privileged to have him 
beside us. He is one of 
us.”

Tsitsipas spoke 
about the love and the 
support he had from 
his family, the Greek-
Australians and the 

general Australian 
community during the 
games:

“I don’t know where 
they find the energy! 
It’s crazy! It’s like foot-
ball stadium energy 
transferred onto a 
tennis court. I had a 
sensation of euphoria 
and other great feel-
ings inside the field 
with the support of all 
the people that came 
to see me, both Greeks 
and others, mainly 
Australians. It was 
unbelievable, I don’t 
think I’ve ever had 
such massive support 
in my life”, he said.

When Papastergiadis 

GCM honours Greek
tennis player Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas: «It was unbelievable, I don’t think I’ve ever had such 
massive support in my life»

their mind. Everyone had 
their eyes on Melbourne 
and were waiting to 
hear the good news from 
Stefanos Tsitsipas and 
Maria Sakkari. And both 
you and Maria showed 
what our nation is truly 
capable of.”

His father, Apostolos 
Tsitsipas, expressed his 
pride for the achieve-
ments of Stefanos and 
thanked his family mem-
bers and the Greek com-
munity for their support:

“I’d like to thank the 
Greek community of Mel-
bourne and the people 
that invited us here and 
embraced us from the 
very beginning. Your 
contribution is enormous 
because it is very im-
portant for an athlete to 
have positive energy and 
the support of the crowd. 
I hope all Greeks have 
something to gain from 
my son’s success, wheth-
er they’re in Greece, 
Australia, or anywhere 
else in the world.”

Then they all had the 
opportunity to take photo 
with Tsitsipas and have 
his autograph.

asked him, what advise 
does he give to young 
people who are think-
ing to follow his steps, 
he replied:

“First of all, I’d like 
to give them a small 
warning. It won’t be 
easy. There will be a lot 
of challenges along the 
way. They need to know 
this before they get in. 
But they shouldn’t give 
up on their dreams, I’m 
sure they each have 
their own aspirations 
to make something 
of themselves in this 
sport. So, I imagine one 
good piece of advice 
would be to keep the 
faith. Keep training 
hard of course because 
some may think that 
it’ll just fall in their lap 
but that’s definitely not 
the case. I had to learn 
that the hard way. And 
to stay devoted to the 
sport.”

The Consul General 
of Greece in Melbourne, 
Dimitris Mihalopou-
los, said that Tsitsipas 
united all Greeks.

“I would like to thank 
Stefanos, because it 
was, thanks to his ef-
forts, that all Greeks 
were able to unite… On 
the same days when 
you were winning 
games inside the Mel-
bourne tennis courts, 
there were significant 
decisions being made 
back in Greece. But 
everyone had you on 

More than 100 
people had the 
opportunity 
to meet Greek 
tennis player 
Stefanos 
Tsitsipas at the 
Greek Centre.
Above Stefanos 
with his sister, 
father and 
President of 
the GCM Bill 
Papastergiadis.
Right: A lot of 
kids, parents, 
benefactors, 
GCM Board 
members and 
the Consul 
General of 
Greece in 
Melbourne Mr 
D. Mihalopoulos 
met with 
Stefanos
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New Board of Directors

To attract more 
women and young 
people to the Greek 
Community of Mel-

bourne and the growth of 
the membership and their 
active participation in its 
programs and activities are 
some of the goals of the new 
Board of Directors.

For the first time in the 
history of the Greek Com-
munity of Melbourne (GCM) 
a female vice-president was 
elected.

Tammy Illiou was elected 
new Vice President. She has 
served for many years in the 
GCM Board of Directors, as 
well as co-chairman at the 
Antipodes Festival.

“I am honoured and hum-
bled to have been appointed 
the first ever female VP of 
the GCM,” she said.  “I look 
forward to contributing to 
the GCM and our wider com-
munity in my new capacity 
as a VP. I am grateful to the 
President and the Board for 
their support.” 

She also welcomed the two 
new members of the Board, 
Tas Sgardelis and Georgia 
Pattas.

“I also welcome the two 
new Board Members. They 
are young, dynamic and our 
future.” 

“Over the next few days, 
we will be announcing 
details of our upcoming 
inaugural women’s forum. 
We want to immediately 
increase active participation 
across our programs and ini-
tiatives, in particular encour-
age women, newly arrived 
and young people. “

Georgia Pattas was born 

in Australia, she studiew 
law and she is working as a 
paralegal in a law firm.

“I am very proud and 
privileged to be a member 
of the GCM Board of Direc-
tors,” she said.  “This is the 
first time I am elected in the 
board of an organisation. I 
want to offer more back to 
the community. The GCM is 
a great organisation and I 
am prepared to work hard to 
improve its services. GCM is 
the organization we all must 
support and become active 
members and especially the 
young people.”

Tass Sgardelis was also 
born in Australia and she 
finishes his teaching studies. 

“I am finishing my teach-
ing education and as a stu-
dent I was active to various 
community organisations 
and I was elected president 
of the National Union of 
Greek-Australian Students 
(NUGAS) in Victoria,” he said 
talking about himself.

“I am very proud to be 
elected at the GCM Board. I 

always wanted to be in-
volved with the Greek Com-
munity of Melbourne and 
was contributed as volunteer 
for many years. It is a strong 
organization we all must 
become members, support 
and actively participate in 
its programs.”

The results
The Eectoral Committee 

appointed to conduct the 
elections for the new Board 
of Management of the Greek 
Community of Melbourne 
announced that the elections 
were held in accordance 
with the organisation’s 
constitution and without 
irregularities, on 20 January 
2019.

“The results of the elec-
tions are as follows:
1. In total 532 members of 
the Community voted at the 
election.
2. 20 ballots were invalid 
and 512 valid.
3. The 25 candidates re-
ceived the following votes 
(The first 19 with the most 

votes are elected to the Com-
munity Board):
Dallas Nikos 496
Koukouvitakis Nikos 493
Iliou Tammy 490
Vlahakis Leonidas 486
Zangalis Vasso 486
Markos Theo 481
Bossinakis Jim 481
Papadopoulos Spiros 481
Papastergiadis Vasilis 478
Markos Costas 477
Pirpiris Marinis 475
Karamitos Michael 473
Georgalis Angela 471
Vasiliadis Philip 470
Costa Alexis 460
Kallianis Voula 459
Pattas Georgia 448
Sgardelis Tass 444
Sikavitsas Chris 435
Papakonstantinou Stella 188
Fifis Christos 143
Tsitas Nondas 104
Houdalakis Michalis 104
Tsirkas Christos 103
Tsakoumis Kostas 94

On behalf of the Election 
Commission
Paul Mavroudis (President)
Nikos Poulakos (Secretary)”

Zouganeli’s contemporary and traditional songs and her versatile 
singing style will cater to audiences young and old

The Greek Community 
of Melbourne’s Lon-
sdale Street Greek 
Festival (LSFG) is set 

to take over the streets for 
another weekend of Greek 
filled fun. 

For the 32nd year in a 
row, the historical Greek 
Precinct will play host to 
Melbourne’s largest street 
party, with thousands ex-
pect to attend the two-day 
event in order to celebrate 
the best in Greek culture. 

Leo Vlahakis, LSF Co-
chairperson, said the festival 
continues to grow, not only 
in footprint, but in its ability 
to engage and entertain all 
Melbournians. 

“The Lonsdale Street 
Greek Festival may have 
started as a small commu-
nity event, but it has now 
grown to become a high-
light in Melbourne’s event 
calendar. Each year, we 
see familiar and new face 
exploring and enjoying the 
range of Greek food and en-
tertainment that is on offer,” 
said Vlahakis.

Jim Bossinakis, LSF Co-
charperson, added that ‘the 
festival has also been the 
site for performances by 
some of Greece’s leading 
talent and we are pleased 
to continue this tradition 
and play host to Eleonora 
Zouganeli’s first Australian 
outdoor concert. I invite all 
Melbournian’s to come on 
down, grab a souvlaki and 
join in on all the fun”.

Performances Galore 
With over 600 performers 
from across Australia set to 
perform over the weekend, 
the Lonsdale Street Greek 
Festival has expanded the 
number of stages to four.

The Delphi Bank Stage 
will be in the centre of all 
the fun, playing host to a 
diverse range of traditional 
and modern Greek dance 
performances. A highlight 
will be the emotional Ana-

tolian Awakenings perfor-
mance, which will celebrate 
the connection between the 
Pontian, Armenian and As-
syrian communities. 

The A&A Holdings Stage 
and the new #lovelonsdale 
Stage will play host to some 
the best bands Melbourne 
has to offer, with Cats and 
the Canary, Agapi & Friends, 
The Philhellenes and The 
haBiBis just some of the 
acts set to perform over the 
weekend.

The Procal Greek Kitchen 
will host a range of cook-
ing demonstrations, with 
fan favourites Helena and 
Vikki Moursellas, chefs and 
authors of Taking You Home 
- Simple Greek Food, hosting 
some of Australia’s best 
Greek chefs and cooks.

Foodies will be in heaven 
at the Lonsdale Street Greek 
Festival, with favourites The 
Cypriot Kitchen, St. Gerry’s, 
Ilias The Greek, Greek Trojan 
Yiros, Cypriot Street Grill, 
To Nostimo and Honey Dee 
Loukoumades back to feed 
the mass. 

Lonsdale Street Greek 
Precinct legends Stalactites, 

Tsindos and International 
Cakes are not ones to miss a 
good party and will extend 
their trading out onto the 
street. 

Festivals can be thirsty 
work, so the LSGF bar is 
back and is bringing along a 
friend. Bar Mythology on the 
corner of Lonsdale Street 
and Russell Street will offer 
great views of the Delphi 
Stage. For those seeking 
some shade, head towards 
Exhibition Street to The 
Laundry where you can sip 
on an Athenian Spritz and 
enjoy the fun on the #love-
lonsdale Stage. 

And if you can’t find a seat 
there, the guys at Boiler-
maker will be more than 
happy to help you out.

Kids corner
There is no shortage of 
entertainment and activities 
for the younger members 
of the family. The Lonsdale 
Street Greek Festival Kids 
Corner will be a place of fun, 
offering face painting, arts 
and craft, and a giant Kid-
diepillar that will have the 
kids climbing, sliding and 

laughing all weekend. 
For the older kids, they 

can have fun at the festival’s 
sideshow alley. There they 
can take a thrill-seeking 
ride, test their luck with the 
laughing clowns or pick up a 
show bag.

Everyone is invited to 
join in and form the larg-
est outdoor choir. At 5pm, 
the performances will stop, 
and the entire street will be 
invited to raise their voice 
and sing-a-long to the clas-
sic Greek tune, Ta Pedia tou 
Pirea (Never on a Sunday). 

Your journey to the 
festival
Show us your bike! Cycle to 
the Festival and we’ll shout 
you a coffee. Come past the 
Accreditation stall (located 
at the corner of Russell & 
Lonsdale Streets) and we’ll 
give you a voucher to use at 
the Festival. 

Leave the car at home, 
and take any city bound 
train, tram or bus towards 
the CBD and head towards 
the historic Greek precinct 
(between Swanston & Rus-
sell Street). 

Melbourne’s biggest 
Greek street party 

Eleonora Zouganeli

From L to R: Tas Sgardelis, Tammy Iliou and Georgia Pattas



17 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ φεβρουαριοσ 2019 february 2019  GCM NEWS16

In a spirit of 
cooperation and 
noting histori-
cal support from 

minister Mikakos and 
the Andrews Labor 
Government, President 
Bill Papastergiadis, 
together with the 
Secretary of the Greek 
Community of Mel-
bourne (GCM) Costas 
Markos met with the 
Hon Jenny Mikakos, 
the Victorian Minister 
for Health, on Tues-
day 20 January at the 
Minister’s office.

On behalf of the 
Board of Management, 
Mr. Papastergiadis 
congratulated Min-
ister Mikakos for her 
appointment as the 
Minister for Health, 
one of the most im-
portant Government 
portfolios, that has 
the 2nd largest budget 
- after infrastructure 
investment - in the 
Victorian Government.

“Minister Mikakos, 
has for many years be 

a fundamental link to 
the Victorian Govern-
ment for the Greek 
Community of Mel-
bourne,” says Bill Pa-
pastergiadis. “She has 
always been respon-
sive to our telephone 
calls and initiated a 
number of important 
programs and poli-
cies which are for the 
benefit of the broader 
Greek Community. 
Just her work of main-
taining the teaching 
of Greek language at 
schools, merits signifi-
cant applause. Hence, 

this meeting again 
initiated by Minister 
Mikakos demonstrated 
this commitment by 
the Minister and the 
Andrews Labor Gov-
ernment.”

The purpose of 
the meeting was to 
brief the Minister of 
the future plans and 
directions of the Greek 
Community as well as 
the exchange of ideas 
of the feasible projects 
that will enhance the 
cosmopolitan image 
of Melbourne and the 
State of Victoria.

for the Greek Com-
munity of Mel-
bourne.

Ms Mikakos 
also took an ac-
tive interest in the 
commencement of 
the reproduction 
of the Parthenon 
Frieze that has been 
commissioned and 
undertaken by the 
Greek company «The 
art of marble and 
stone P.C.». 

The construction 
of 25 meters of the 
Western Parthenon 
frieze will be carved 
on Dionysos marble 
by the renowned 
sculptor Constanti-
nos Dousis.

Finally, both the 
Minister and the 
executive members 
of the GCM dis-
cussed the feasibil-
ity of establishing 
a Chair of Diaspora, 
at Tertiary level, in 
Melbourne. The con-
cept of focusing on 
the Greek diaspora 
and its extensive 
networks throughout 
the world and using 
such a model to ex-
amine and research 

other diasporic com-
munities received 
unequivocal support 
from the Minister.

After the conclu-
sion of the meeting 
both the President 
and the Secretary 
of the Greek Com-
munity noted that 
“2019 will be a 
pivotal year for the 
GCM with a number 
of projects that are 
due to commence 
that will benefit the 
Greek community, 
build social connect-
edness with younger 
generation Greek 
Australians and 
strengthen commu-
nity engagement”.

“Our relationship 
with the Govern-
ment has never being 
stronger and we are 
proud to work with 
them on ensuring 
Melbourne is the 
multicultural and 
cosmopolitan capital 
of the world, with 
the Greek Communi-
ty of Melbourne play-
ing pivotal role in 
defining Melbourne 
accordingly,” said Mr 
Papastergiadis.

GCM executive 
members meet 
Minister Mikakos

[...] 2019 will be a pivotal year for the GCM with a number of projects 
that are due to commence that will benefit the Greek community, 
build social connectedness with younger generation Greek 
Australians and strengthen community engagement

From L to 
R: General 
Secretary Costas 
Markos, Minister 
Jenny Mikakos 
and President Bill 
Papastergiadis

O n the occasion of the Interna-
tional Day of the Greek lan-
guage on 9th of February, the 

Greek Community of Melbourne and 
“Μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο” organ-
ised the launch of “Metropolis”, an 
application for mobile telephones and 
other screen devices, which aims to 
contribute to the learning of the Greek 
language in the Diaspora, in an enter-
taining way.

At the launch Dr Georgia Nikolaidou 
from the Greek Consulate delivered the 
official address, followed by a demon-
stration of the application by its 18 
year old producer, Fotios Tsiouklas, a 
former student of the Greek Commu-
nity.

Consul General of Greece in Mel-
bourne Mr Dimitris Mihalopoulos 
and the chairperson of the Μιλάμε 
Ελληνικά το Μάρτιο Mr Mike Zafi-
ropoulos spoke about the Metropolis 
application and the Speak Greek in 
March campaign.

“Such applications do not aim to 
replace Greek School, they simply add 
a complementary way to teach Greek 
Language, taking into consideration 
the child’s wishes,” said Mr Zafiropou-
los.

Mr Mihalopoulos, congratulated 
Fotios for his application and said 
that “we must insist to preserve and 
promote Greek language”.

GCM Vice-President Mr Theo Markos 
and Education Convener, stressed that 
the promotion of the Greek language 
and culture are the historic organisa-
tion’s main priorities.

The launch of 
«Metropolis» at 
the Greek Centre

Both representa-
tives of the Greek 
Community thanked 
the Minister for her 
ongoing support and 
in particular expressed 
their gratitude with 
respect to the recent 
announcement of 
grants that have been 
allocated to the GCM.

During the course 
of the discussion, the 
Minister assured the 
Greek Community 
representatives that 
the State Government 
has committed to in-
form and consult with 
all parties involved 
(including property 
owners) of the ongo-
ing developments 
regarding the North-
East arterial link. The 
GCM will be involved 
in the consultation 
process that will take 
place in the very near 
future.

The $2.5 million 
grant, to be provided 
to the Greek Com-
munity was discussed 
and commitment was 
given towards a City 
infrastructure project 
which will hopefully 
create new facilities 

From the announcement 
of the $2.5 grant 
to the GCM. From L 
to R: Tammy Illiou, 
Costas Markos, Jim 
Bossinakis, Minister 
Phillip Dalidakis, Chris 
Sikavitsas, Steve 
Dimopoulos MP, Bill 
Papastergidis, Minister 
Jenny Mikakos, 
Vasso Zangalis, Nick 
Koukouvitakis and 
Michael Karamitos
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The Greek Com-
munity re-
cently hosted 
Dr Konstan-

tinos Pantos, world 
renowned specialist 
in fertility medicine. 
He was awarded by 
Bill Papastergiadis 
(President) and As-
sociate Professor 
Marinis Pirpiris a 
commendation for 
his work in further-
ing the intellectual 
and trade exchange 
between Greece and 
Australia.

Dr Pantos is no 
stranger to the Greek 
diaspora and a strong 
supporter of the 
diaspora. As a proud 
Greek Australian, 
he commenced his 
schooling in Mel-
bourne and returned 
to Greece to graduate 
in Medicine form the 
University of Athens. 
He then returned to 
Melbourne to study 
fertility medicine at 
the Royal Women’s 
Hospital before 
returning to Greece 
to be one of the first 
in the world to offer 
blastocyst culture 

and blastocyst trans-
fer and then help 
pioneer blastocyst 
biopsy and preim-
plantation genetics.

As the founder of 
one of Europe’s larg-
est provider of fertil-
ity services, he has 
made parenthood a 
reality to many cou-
ples from all around 
the world. He has 
established IVF units 
in different regions 
of Greece including 
Volos, Ioannina and 
Patra. More recently 
he has established a 

unit in Romania. He 
is the founder and 
scientific director of 
the world-renowned 
Genesis Athens Clin-
ic. He is a member 
of various European 
Society randomised 
trials, is extensively 
published and has 
been recognised with 
the inclusion of his 
pioneering work in 
the IVF’s history of 
milestones.

More recently he 
has also found time 
to work with the 
Greek Government 

towards establishing 
Greek as a medical 
tourism destination 
with its specialised 
doctors and state 
of the art medical 
facilities. The success 
of the strategy was 
evident in the wealth 
of Greek specialists, 
who visited Mel-
bourne for the Health 
Tourism in Greece 
Conference hosted by 
the Greek Community 
of Melbourne 25-26 
November 2017.

Dr Pantos contin-
ues to work towards 
strengthening the ties 
and networks be-
tween Australia and 
Greece. He has openly 
shared many of his 
developments in 
fertility and has as-
sisted many Austra-
lian families in their 
journey to pregnancy 
and parenthood. 

More recently he 
has also developed 
an e-learning edu-
cational program for 
medical graduates 
and scientists, which 
he is in the process 

of accrediting with 
the various health au-
thorities.

The night was a 
celebration of Dr 
Panto’s achievements. 
The night was also 
marked the com-
mencement of two 
further programs for 
further medical edu-
cation in Greece. 

The president of the 
Greek Community, 
Bill Papastergiadis 
and the president of 
the Hellenic Medical 
Society of Australia, 
Associate Professor 
Marinis Pirpiris sup-
ported the develop-
ment of undergradu-
ate medical electives 
in Greece, which 
would see medical 
students from Aus-
tralia spending time 
with renowned Greek 
specialists in both the 
public and private do-
mains. Associate Pro-
fessor Marinis Pirpiris 
also proposed a post-
graduate travelling 
fellowship program, 
which would see Aus-
tralia’s leading young 

medical specialists 
as well as those from 
the United Kingdom, 
the United States 
and Canada spend a 
period of time travel-
ling through Greece’s 
institutions of medi-
cal learning, while 
sharing and discuss-
ing their research, 
thereby facilitating 
the formation of life-
long friendships and 
networks.

Bill Papastergiadis 
said “the Greek Com-
munity of Melbourne 
is proud to work with 
Dr Pantos to strength-
en the ties between 
Greece and Australia. 
These initiatives are 
an important part 
of demonstrating 
“real relationships” 
between the two 
countries. Hope-
fully this initiative 
is only the first part 
of a larger program. 
Importantly, this ini-
tiative works directly 
against the brain 
drain that Greece has 
experienced in recent 
times. Our programs 

Expanding medical 
liaisons between
Greece and Australia

Dr Pantos was awarded by GCM and HMSA a commendation for his work in 
furthering the intellectual and trade exchange between Greece and Australia

From L to R: 
President Bill 
Papastergiadis, 
Dr Konstantinos 
Pantos and 
Associate Professor 
Marinis Pirpiris

will strengthen the 
existing medical 
programs of our re-
spective Countries”.

Bill Papastergiadis 
also noted that “over 
4,000 Greek doctors 
have left Greece to 
work abroad. Devel-
oping programs that 
enhance medical 
functions within 
Greece will help 
stem this exodus. 
As a result of the 
recent Greek medico 
conference organ-
ised in Australia by 
the Greek Commu-
nity of Melbourne 
and Dr Patoulis 
attended by the 
Premier of Victoria, 
we have now set in 
place the founda-
tion for continued 
interchanges in the 
medical world”. 

This is a posi-
tive collaboration 
between Australia 
and Greece and for 
which the Greek 
Community of Mel-
bourne is proud to 
be a part of.

President Bill 
Papastergiadis, 
Dr Konstantinos 
Pantos and Associate 
Professor Marinis 
Pirpiris together with 
family members at the 
eventin the attempt to 

not only provide the 
world with a series 
of good news stories, 
but substantially 
boost Greece’s medi-
cal tourism sector.

Working side by 
side with Dr George 
Patoulis, Orthopaedic 
Surgeon, President of 
the Medical Associa-
tion of Athens, Presi-
dent of the Greek 
Medical Tourism 
Council (ELITOUR) 
and Mayor of Ama-
roussion, they have 
tirelessly worked 
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fessional and lavish. We 
approach everything we 
undertake with enthusi-
asm and responsibility, 
from accommodation to 
the standards of service 
and hosting of events.”

One of the most impor-
tant talking points during 
the Australia visit was 
the new property that 
the Greek family-owned 
group is set to add to its 
Mykonos stable, debut-
ing in May 2019. The new 
addition will, like its nine 
sister properties, be part of 
a global hotel collective.

According to Presi-
dent and CEO Vangelis 
Daktylides, the brand’s 
multiple luxury hotel af-
filiations provide greater 
worldwide customer scope 
for the Greek hospitality 
brand: “This strategy is 
how we have gone from 
strength to strength, 
landing acclaims and 
awards for our properties.” 
These coveted collabora-
tions include the status 
of the Leading Hotels of 
the World, Design Hotels, 
Preferred Hotels & Resorts, 
Relais & Chateâux, as well 

as preferred arrangements 
with luxury retail travel 
networks Virtuoso, Signa-
ture Travel Network and 
Traveller Made.

Anastasios Naoum, Gen-
eral Manager of Myconian 
Villa Collection, part of the 
delegation to Australia, 
states:

“It’s important to be 
represented in each of 
those groups because the 
networks open up new 
possibilities and opportu-
nities. They show you the 
world. Actually, we have 
almost everyone on board. 
Our connections include 
very strong networks that 
cover the biggest and 
most important markets 
worldwide, including Eu-
rope, Middle East, East and 
West Pacific. All of them 
help us a lot.”

The Myconian Collection 
Hotels

The Myconian Collec-
tion Hotels & Resorts is 
a family-owned group of 

outstanding luxury hotels 
on the legendary island 
of Mykonos including 
three Relais & Châteaux, 
two Leading Hotels of the 
World, two Design Hotels 
and two Preferred Hotels 
& Resorts. The hotels 
lay claim to some of the 
island’s most beautiful 
settings offering savvy 
guests a variety of the 
most fascinating locations, 
avant-garde spa centres, 
gourmet restaurants, first 
class conference facilities 
and magnificent wedding 
venues.

On the unspoiled Elia 
Beach, renowned for its 
fine sand and crystal wa-
ters, the Myconian Utopia 
Resort Relais & Châteaux, 
the Myconian Avaton 
Resort – A Member of De-
sign Hotels, the Myconian 
Villa Collection Member of 
Preferred Hotels & Resorts 
LVX Collection and the 
Myconian Imperial and 
Royal Myconian Resorts 
– both eminent members 
of the Leading Hotels of 

the World –command 
panoramic views of the 
Aegean from spectacular 
pool decks and private 
terraces.

Further south, the My-
conian Ambassador Relais 
& Châteaux beams as a 
beacon of contemporary 
refinement over the stun-
ning bay of Platis Gialos 
– the pearl in a string of 
celebrated beaches that 
includes Psarou, Agia 
Anna and Paranga.

In Mykonos Town, over-
looking the emblematic 
Alefkandra windmills and 
on the very site that the 
group’s founder selected 
for his first hotel, the five-
star Myconian Kyma – a 
Member of Design Hotels, 
Myconian Naia – Luxury 
Suites, LVX Collection, Pre-
ferred Hotels and Resorts, 
and the Myconian Korali 
Relais & Châteaux com-
plete a brilliant hospitality 
constellation that is with-
out peer in the Aegean.
nity of Melbourne.

Furthering the 
tourist connec-
tions between 
Australia and 

Greece has been at the 
forefront of the Greek 
Community of Mel-
bourne’s program.

“In that regard, we 
offered in our meetings 
with the Greek Minister 
of Tourism, to let free 
of charge an office in 
our Cultural Centre for 
the Greece to set up its 
Australian Headquarters 
for Tourism” says Bill 
Papastergiadis.

Mr Papastergiadis went 
on to say that “In sta-
tistics published by the 
Greek Ministry of Tour-
ism, Australia is a clear 
standout. Australians 
spend the most out of all 
tourists globally in their 
trips to Greece. Equally, 
they stay for the longest 
period of time in Greece 
as against all tourists 
from other countries. 
Hence, to capitalise on 
these important statis-

tics, we offered space free 
of charge for Greece to 
set up an office to further 
develop its tourist mar-
ket” At present, Greece 
does not have any direct 
office in Australia.

“Accordingly and 
noting our actions on 
this aspect of the Greek 
economy, it was pleas-
ing to have the iconic 
the Myconian Collection 
Hotels & Resorts team 
undertake a two-week 
visit to Australia full 
of meetings and events 
involving distinguished 
travel agents, tour op-
erators and Australian 
media.”

The visit coincided 
with the decision by Qa-
tar Airways to commence 
direct flights to Mykonos. 
Bill Papastergiadis was 
invited to present at the 
official function held by 
Qatar Airways in Mel-
bourne.

The visit by the My-
conian Collection en-
compassed important 
discussions and meet-
ings in various cities like 
Sydney, Perth, Adelaide, 
Melbourne, Brisbane and 
Gold Coast in Australia 
as well as Auckland in 

New Zealand, with all 
the significant travel 
organizations, tourism 
agencies and MTA Travel 
Agents; Some of them 
included the president of 
the Greek Community in 
Australia, Mr Bill Pa-
pastergiadis; Myconian 
Collection’s partners 
from Qatar Airways Mrs 
Alexandra Pisker and Mr. 
Adam Radwanski; Trade 
Commissioner of Greece 
to Australia Mrs Katia 
Gkikiza; and Mrs Ha-
lina Kubica, Manager & 
Owner of the Greece and 
Mediterranean Travel 
Centre, with whom they 
celebrated the launch of 
the new Luxury Greece 
Collection.

Costas Markos stated, 
“The Myconian Collec-
tion’s strong offering and 
leading presence on the 
Greek hospitality and 
tourism ecosystem left 
the best impressions 
on the Australian and 
Greek-Australian travel 
community, while em-
phasis was placed on the 
brand’s tenth property, 
Panoptis Escape, launch-

ing in May of 2019.”
Myconian Collection’s 

President & CEO, Vange-
lis Daktylides, said of the 
visit:

“Mykonos saw a 
marked increase in Aus-
tralian visitors in recent 
years, particularly so 
through the introduction 
of Qatar Airways’ direct 
service from Doha to 
Mykonos which launched 
in May 2018. Americans 
and Brits are the top two 
international markets 
entering Mykonos, 
with Australia hover-
ing around the top five 
source markets.

As a genuine Myko-
nian family, we welcome 
guests with warmth and 
attentiveness, and our 
service comes straight 
from the heart. Every 
detail we have created 
is our way of bringing 
people closer and build-
ing long-lasting relation-
ships. With every passing 
year, we discover new 
ways of communicating 
our passion. Our style of 
hospitality is personal 
and warm, not just pro-

Tourism by 
Australians 
in Greece

Australians spend the most out of 
all tourists globally in their trips to 
Greece. Equally, they stay for the 
longest period of time in Greece 
as against all tourists from other 
countries

John Wood and the temple of Artemis of Ephesus
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Συνάντηση με 
τον  Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυ-

λόπουλο είχε κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή του 
στην Αθήνα, ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας κ. Βασί-
λης Παπαστεργιάδης.

Ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας ενημέρωσε 
τον κ. Παυλόπουλο για 
τις σημαντικές πρωτο-
βουλίες που αναλαμ-
βάνει ο Ελληνισμός της 
Αυστραλίας για δράσεις 
οι οποίες αφορούν την 
προώθηση του πο-
λιτισμού μας και της 
ελληνικής γλώσσας και 
μάλιστα  στην Μελβούρ-
νη με τη συνδρομή της 
Πολιτειακής Κυβέρνησης 
της Βικτώριας.

Ο κ. Παπαστεργιά-
δης επισκέφθηκε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας με τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών κ. Τέρενς 
Κουίκ, την Παρασκευή 8 
Φεβρουαρίου, τον οποίο 
και ενημέρωσε για τα 
μελλοντικά προγράμμα-
τα της Κοινότητας.

Ο κ. Παπαστεργιάδης 
είχε νωρίτερα συνάντη-
ση με τον κ. Κουίκ στο 
γραφείο του.

Ο κ Κουίκ προσκάλεσε 
τον κ. Παπαστεργιάδη 
στην εκδήλωση που 
έγινε στην Βουλή των 
Ελλήνων για τη βρά-
βευση των μαθητών της 
Ομογένειας που κέρδι-
σαν στο διαγωνισμό που 
προκήρυξε η Ελληνική 
Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού για τη συγ-
γραφή μικρής ιστορίας / 
παραμύθι στα Ελληνικά. 

Ανάμεσα στους βρα-
βευμένους ήταν και η 
μαθήτρια Αριάδνη Πολί-
τη από την Μελβούρνη 
της Αυστραλίας. 

Σε μια ειδική εκδή-
λωση για την Παγκό-
σμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας, η Βουλή των 
Ελλήνων και η Γενική 
Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, πα-
ρουσίασαν το Λεύκωμα 
με τα 42 παραμύθια 
που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό συγγραφής 
μικρής ιστορίας για 

παιδιά και νέους 8-16 
ετών, σχολείων του 
εξωτερικού. 

Βράβευσαν τους μα-
θητές και τις μαθήτριες 
που διακρίθηκαν στον 
διαγωνισμό με τίτλο 
«Η ελληνική γλώσσα 
είναι ψυχή, η ψυχή του 
πολιτισμού».

Με πρότασή της 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Καρδίτσας κ. Χρυσούλα 
Κατσαβριά – Σιωροπού-
λου πέρυσι τον Ιανου-
άριο στους υπουργούς 
Εξωτερικών, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Εσωτε-
ρικών, δημιουργήθηκε 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο

Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. 
Βασίλης Παπαστεργιάδης 

Στιγμιότυπα από τη 
συνάντηση τοου κ. 
Παπαστεργιάδη με 
τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο και τον 
υφυπουργό Εξωτερικών 
κ. Τέρενς Κουίκ

το μήνυμα που ταξίδε-
ψε σε όλο τον κόσμο 
και κατέληξε σε μια 
πρωτότυπη έκδοση.

Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν ο 
Υφυπουργός Εξω-
τερικών κ. Τέρενς 
Κουίκ, ο Πρόεδρος της 
Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής κ. 
Δημήτρης Σεβαστά-
κης, ο Αντιπρόεδρος 
της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Ελληνι-
σμού της Διασποράς 
της Βουλής κ. Σάββας 
Αναστασιάδης, η κα 
Χρυσούλα Κατσαβριά, 
μέλος της Επιτροπής, 
ο Αναπληρωτής Γενι-
κός Διευθυντής της 
Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού 
κ. Δημήτρης Πλευρά-
κης, η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Τμήματος 
του ΙΒΒΥ – Κύκλος του 
Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου κα Βασιλική 
Νίκα και ο Επίκουρος 
Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής κ. Σπυρίδων 
Σιάκας και ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής κοι-
νότητας Μελβούρνης 
Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης.

Στους χαιρετισμούς 
τους οι εκπρόσωποι 
της Βουλής δεν πα-
ρέλειψαν να αναφερ-
θούν στην πρωτοβου-
λία της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτή-
των και Αδελφοτήτων 
Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και 
του π. Προέδρου της 
καθηγητή Γιάννη 
Κορίνθιου, ο οποίος 
συνέλαβε και προώ-
θησε την ιδέα για την 
καθιέρωση Παγκόσμι-
ας Ημέρας Ελληνικής 

Friday 17 May 8.00pm 2019
Presented by Melbourne Recital Centre and 
The Greek Community of Melbourne

ROMIOSINI 
AND BEYOND

A performance of Mikis Theodorakis’ classic anthem of 
Greek identity and other well-loved works.

Melbourne Recital Centre 
Book melbournerecital.com.au

or 03 9699 3333

Featuring International Vocalist  
DIMITRIS BASIS
Conductor George Ellis
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Προώθηση του ελληνικού 
τουρισμού στην Αυστραλία

H προώθηση των 
τουριστικών 
σχέσεων μεταξύ 
Αυστραλίας και 

Ελλάδας αποτελεί προτε-
ραιότητα του προγράμ-
ματος της Κοινότητας. 
   «Σε αυτό το πλαίσιο, 
στις συναντήσεις μας 
με τον Έλληνα Υπουργό 
Τουρισμού, προσφέραμε 
δωρεάν χώρο στο Πολιτι-
στικό μας Κέντρο για να 
λειτουργήσει η Ελλάδα 
τα κεντρικά γραφεία της 
για τον Ελληνικό του-
ρισμό στην Αυστραλία», 
δήλωσε ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Βασίλης 
Παπαστεργιάδης.

Ο κ. Παπαστεργιάδης 
πρόσθεσε ότι «στις στα-
τιστικές που δημοσιεύει 
το Υπουργείο Τουρισμού 
της Ελλάδας, η Αυστρα-
λία ξεχωρίζει. Οι Αυστρα-
λοί ξοδεύουν τα περισσό-
τερα χρήματα από όλους 
τους τουρίστες παγκοσμί-
ως στα ταξίδια τους στην 
Ελλάδα. Επίσης, παρα-
μένουν για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στην 
Ελλάδα έναντι όλων των 
τουριστών από άλλες 
χώρες. Ως εκ τούτου, για 
να επωφεληθούμε από 
αυτές τις σημαντικές 
στατιστικές, προσφέρου-
με δωρεάν χώρο στην 
Ελλάδα να δημιουργήσει 
ένα γραφείο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της 
τουριστικής της αγοράς.» 
Προς το παρόν, η Ελλάδα 
δεν έχει τέτοιο ειδικό 
γραφείο στην Αυστραλία.

«Ως εκ τούτου, υπο-

γραμμίζοντας τις ενέρ-
γειές μας σε αυτό τον 
τομέα της ελληνικής 
οικονομίας, ήταν ευχά-
ριστο να έχουμε κοντάς 
μας αντιπροσωπεία της 
εταιρείας Myconian 
Collection Hotels & 
Resorts για μια επί-
σκεψη δύο εβδομάδων 
στην Αυστραλία, κατά 
τη διάρκεια της οποίας 
συμμετείχε σε συναντή-
σεις και εκδηλώσεις με 
διακεκριμένα ταξιδωτικά 
γραφεία, ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και αυστραλι-
ανά μέσα ενημέρωσης.»

Η επίσκεψη συνέ-
πεσε με την απόφαση 
της Qatar Airways να 
εγκαινιάσει απευθείας 
πτήσεις προς τη Μύκονο. 
Ο Βασίλης Παπαστεργιά-
δης κλήθηκε να μιλήσει 
στην επίσημη εκδήλωση 
της Qatar Airways στη 
Μελβούρνη.

Η επίσκεψη της 
Myconian Collection πε-
ριελάμβανε σημαντικές 
συζητήσεις και επαφές 
σε διάφορες πόλεις όπως 
το Σίδνεϊ, την Περθ, την 
Αδελαΐδα, τη Μελβούρ-
νη, το Μπρίσμπεϊν και 
το Γκολντ Κόαστ στην 

Αυστραλία, καθώς και 
στο Όκλαντ της Νέας 
Ζηλανδίας με όλους τους 
σημαντικούς ταξιδιω-
τικούς οργανισμούς. Σε 
ορισμένες από αυτές τις 
συναντήσεις συμμετεί-
χε και ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης κ. Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, οι συ-
νεργάτες της Myconian 
Collection και της Qatar 
Airways κα Alexandra 
Pisker και κ. Adam 
Radwanski, η Εμπορική 
Ακόλουθος της Ελλάδας 
στην Αυστραλία κ. Κάτια 
Γκίκιζα και η κ. Halina 
Kubica, διευθύντρια και 
ιδιοκτήτης του Greece 
and Mediterranean 
Travel Centre, με τους 
οποίους γιόρτασαν 
την εγκαινίαση της 
νέας Luxury Greece 
Collection.

Ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Κοινότητας κ. 
Κώστας Μάρκος δήλωσε: 
«Η ισχυρή προσφορά και 
η κυρίαρχη παρουσία 
της Myconian Collection 
στην ελληνική φιλοξε-
νία και το τουριστικό 
οικοσύστημα άφησαν τις 
καλύτερες εντυπώσεις 

Η προώθηση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ Αυστραλίας και 
Ελλάδας αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος της Κοινότητας

εκδηλώσεων.»
Ένα από τα πιο ση-

μαντικά σημεία των 
συζητήσεων κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης 
στην Αυστραλία ήταν το 
νέο ακίνητο που πρό-
κειται να προστεθεί στον 
ελληνικής ιδιοκτησίας 
όμιλο από τον Μάιο του 
2019. Η νέα προσθήκη, 
όπως και τα εννέα άλλα 
συγκροτήματα, πρόκειται 
να είναι μέρος μιας πα-
γκόσμιας ομάδας ξενοδο-
χειακών μονάδων.

Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο και τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο Βαγγέλη 
Δακτυλίδη, οι πολλαπλές 
πολυτελείς ξενοδοχειακές 
σχέσεις του ομίλου τους 
προσφέρουν μεγαλύτερες 
επιλογές στον παγκόσμιο 
πελάτη: «Αυτή η στρα-
τηγική είναι ο τρόπος με 
τον οποίο έχουμε προχω-
ρήσει δυναμικά, κερδίζο-
ντας πολλά βραβεία για 
τα ακίνητά μας». Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται 
η ένταξη στα Leading 
Hotels of the World, 
Design Hotels, Preferred 
Hotels & Resorts, Relais 
& Chateâux, καθώς και η 
συνεργασία με τα πολυ-
τελή ταξιδιωτικά δίκτυα 
Virtuoso, Signature 

Travel Network και 
Traveler Made.

Ο Αναστάσιος Ναούμ, 
Γενικός Διευθυντής 
της Myconian Villa 
Collection, και μέλος της 
αντιπροσωπείας που επι-
σκέφθηκε την Αυστραλία, 
δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να 
εκπροσωπούμεθα σε 
κάθε μια από αυτές τις 
ομάδες, διότι τα δίκτυα 
αυτά ανοίγουν νέες δυ-
νατότητες και ευκαιρίες. 
Σας δείχνουν τον κόσμο. 
Στην πραγματικότητα, 
συνεργαζόμαστε σχεδόν 
με όλους. Οι διασυνδέ-
σεις μας περιλαμβάνουν 
πολύ ισχυρά δίκτυα που 
καλύπτουν τις μεγαλύ-
τερες και πιο σημαντικές 
αγορές παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής, του Ανατο-
λικού και του Δυτικού 
Ειρηνικού. Όλοι μας 
βοηθούν πολύ.»

Τα Myconian 
Collection Hotels & 
resorts

Το Myconian 
Collection Hotels & 
Resorts είναι ένας 
οικογενειακός όμιλος 

ιδιαίτερων πολυτελών 
ξενοδοχείων στο μυθι-
κό νησί της Μυκόνου, 
όπως τρία Relais & 
Châteaux, δύο Leading 
Hotels of the World, 
δύο Design Hotels και 
δύο Preferred Hotels & 
Resorts. Τα ξενοδοχεία 
λειτουργούν σε μερικά 
από τα πιο όμορφα τοπία 
του νησιού, προσφέρο-
ντας στους επισκέπτες 
μια ποικιλία από τις πιο 
συναρπαστικές τοποθεσί-
ες, πρωτοποριακά κέντρα 
spa, γκουρμέ εστιατόρια, 
συνεδριακές εγκαταστά-
σεις πρώτης κατηγορίας 
και μαγευτικούς χώρους 
για γάμους.

Στην πανέμορφη πα-
ραλία Ελιά, γνωστή για 
την υπέροχη άμμο και 
τα κρυστάλλινα νερά, το 
Myconian Utopia Resort 
Relais & Châteaux, 
το Myconian Avaton 
Resort- μέλος του Design 
Hotels, το Myconian 
Villa Collection – μέλος 
της Preferred Hotels & 
Resorts LVX Collection 
και τα Myconian 
Imperial και Royal 
Myconian Resorts – 
αμφότερα διακεκριμένα 
μέλη των Leading Hotels 
of the World - προσφέ-

στην αυστραλιανή και 
ελληνοαυστραλιανή τα-
ξιδιωτική κοινότητα, ενώ 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην δέκατη ιδιοκτησία 
της, Panoptis Escape, η 
οποία θα εγκαινιασθεί 
τον Μάιο του 2019. «

Ο Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της 
Myconian Collection, 
Βαγγέλης Δακτυλίδης, 
δήλωσε σχετικά με την 
επίσκεψη:

«Η Μύκονος είχε σημα-
ντική αύξηση επισκεπτών 
από την Αυστραλία τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαί-
τερα με την έναρξη των 
απευθείας πτήσεων της 
Qatar Airways από τη 
Ντόχα στη Μύκονο, που 
ξεκίνησαν τον Μάιο του 
2018. Οι Αμερικανοί και 
οι Βρετανοί είναι οι δύο 
πρώτες διεθνείς αγορές 
που εισέρχονται στη Μύ-
κονο, με την Αυστραλία 
μεταξύ των πέντε αγορών 
προέλευσης τουριστών.

Ως γνήσια οικογένεια 
Μυκονιωτών, καλωσορί-
ζουμε τους επισκέπτες με 
ζεστασιά και προσοχή και 
το κάνουμε με την καρδιά 
μας. Δίνοντας σημασία 
στη λεπτομέρεια, είναι ο 
τρόπος προσέγγισης των 
ανθρώπων και οικοδό-
μησης μακροχρόνιων 
σχέσεων. Κάθε χρόνο, 
ανακαλύπτουμε νέους 
τρόπους επικοινωνίας. Το 
στυλ φιλοξενίας μας είναι 
προσωπικό και ζεστό, 
όχι μόνο επαγγελματικό 
και πολυτελές. Προσπα-
θούμε να προσεγγίσουμε 
ό, τι αναλαμβάνουμε με 
ενθουσιασμό και υπευθυ-
νότητα, από τη στέγαση 
μέχρι τα πρότυπα εξυ-
πηρέτησης και φιλοξε-
νίας και τη διοργάνωση 

ρουν πανοραμική θέα 
στο Αιγαίο από κατα-
πληκτικές πισίνες και 
ιδιωτικές βεράντες.

Ακόμη πιο νότια, to 
Myconian Ambassador 
Relais & Châteaux 
είναι ένα σύγχρονο, 
εξαίσιο συγκρότημα 
στον εκπληκτικό κόλπο 
του Πλατύ Γιαλού - ένα 
μαργαριτάρι σε μια 
σειρά από διάσημες 
παραλίες που περιλαμ-
βάνει τις: Ψαρού, Αγία 
Άννα και την Παράγκα.

Στην πόλη της 
Μυκόνου, με θέα τους 
εμβληματικούς ανεμό-
μυλους Αλευκάντρα 
και στον ίδιο χώρο που 
ο ιδρυτής του ομίλου 
επέλεξε για το πρώτο 
του ξενοδοχείο, το 
Myconian Kyma - μέ-
λος των Design Hotels, 
το Myconian Naia 
- Luxury Suites, LVX 
Collection, Preferred 
Hotels and Resorts, και 
το Myconian Korali 
Relais & Châteaux 
ολοκληρώνουν έναν 
λαμπρό αστερισμό 
φιλοξενίας που δεν 
υπάρχει όμοιός του στο 
Αιγαίο.

Μύκονος: Ενας 
από τους δημοφι-
λείς προορισμούς 
των Αυστραλών 
επισκεπτών στην 
Ελλάδα

Από τη συνάντηση 
στο Ελληνικό 
Κέντρο και 
το γεύμα που 
παρέθεσε 
η Ελληνική 
Κοινότητα
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βραβευμένη με Όσκαρ 
ταινία Zorba the Greek 
και ήταν υποψήφιος για 
το βραβείο Hollywood 
Press Association για 
την καλύτερη αυθεντική 
μουσική. Το κύριο θέμα 
για την ταινία Zorba 
the Greek, της οποίας η 
μουσική αποτελεί πλέον 
εμπορικό σήμα για την 
Ελλάδα. Έγραψε επίσης 
μουσική για τις ταινίες Z 
και Serpico.

Πολέμησε κατά τη 
διάρκεια του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου και 
συνελήφθη στην Τρί-
πολη. Βασανίστηκε και 
όταν απελευθερώθηκε, 
εντάχθηκε στον στρατό 
της Ελλάδας και έλαβε 
μέρος στον εμφύλιο 
πόλεμο κατά τη διάρκεια 
του 1945-49. Συνελή-
φθη, εξορίστηκε στο νησί 
της Ικαρίας το 1947, στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε 
στη Μακρονήσι το 1948 
όπου και πάλι βασανί-
στηκε, αλλά επέζησε. 
Όταν απελευθερώθηκε, 

μετακόμισε στο Παρί-
σι για να συνεχίσει τις 
σπουδές του στη μου-
σική. Συνέθετε μουσική 
συνέχεια.

Μελοποίησε έργα  κο-
ρυφαίων ποιητών, όπως 
ο Οδυσσέας Ελύτης, 
ο Πάμπλο Νερούδα, ο 
Μπρένταν Μπέχαν, ο 
Φεντερίκο Γκαρσία Λόρ-
κα, ο Γιώργος Σεφέρης 
και ο Γιάννης Ρίτσος. 

Έχει συνθέσει τον εθνι-
κό ύμνο της Παλαιστί-
νης. Έχει γίνει σύμβολο 
αντίστασης αποδεικνύ-
οντας ότι η μουσική δεν 
έχει σύνορα. Καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της ζωής 
του, παρέμεινε αληθινός 
στις αρχές του, δεν έχει 
συμβιβαστεί ποτέ και 
έχει αγωνιστεί κατά τη 
διάρκεια των πιο σκοτει-
νών και δυσκολότερων 
χρόνων της Ελλάδας, 
πάντα ελπίζοντας για 
ένα καλύτερο μέλλον. 
Δεν είναι περίεργο ότι 
είναι τόσο αγαπητή και 
σεβαστή μορφή στην 

ελληνική δημόσια ζωή.

Ο Δημήτρης Μπάσης
Τον Μάιο του 2005 

πήρε μέρος στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις για 
τα 80 χρόνια του Μίκη 
Θεοδωράκη. Ο Δημήτρης 
Μπάσης είναι Έλλη-
νας τραγουδιστής και 
μουσικός από το χωριό 
Χέρσο, κοντά στην πόλη 
Κιλκίς στην Κεντρική 
Μακεδονία. Γεννημένος 
στη Στουτγάρδη, όπου 
οι γονείς του ζούσαν  
για πολλά χρόνια στη 
Γερμανία, ήρθε στην 
Ελλάδα για πρώτη 
φορά σε ηλικία  οκτώ 
ετών, όταν ολόκληρη η 
οικογένειά του επέστρε-
ψε στο Χέρσο, ένα μικρό 
χωριό κοντά στα ελλη-
νο-μακεδονικά σύνορα. 
Σε ηλικία εννέα ετών 
άρχισε να ψέλνει στην 
τοπική εκκλησία και τρία 
χρόνια αργότερα άρχισε 
να μελετά τη βυζαντινή 
μουσική. Παίρνοντας το 
δίπλωμά του στην ηλικία 

Η  Κοινότητα  βρίσκε-
ται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώ-
νει ότι θα  παρου-

σιάσει μια ειδική συναυλία 
για το  Μίκη Θεοδωράκη 
με τίτλο “Romiosini and 
Beyond”  στο Melbourne 
Recital Centre, την Πα-
ρασκευή 17 Μαΐου 2019. 
Αυτή η αποκλειστική συ-
ναυλία θα αποτελείται από 
δύο μέρη και θα παρουσι-
αστεί μόνο μια φορά υπό 
τη διεύθυνση του Γιώργου 
Έλλη.

Ο Μίκης Θεοδωράκης 
είναι ο μεγαλύτερος ορχη-
στρικός και χορωδιακός 
συνθέτης  στη μουσική 
ιστορία της Ελλάδας.

Σε αυτή την διμερή 
παράσταση το πρώτο μέρος 
περιλαμβάνει τη Ρωμιοσύ-
νη του Μίκη Θεοδωράκη, 
τη μουσική της οποίας  ο 
μεγάλος συνθέτης έγρα-

ψε το 1966, έναν Κύκλο 
Τραγουδιών βασισμένα στην 
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, 
νικητή του Βραβείου Ειρή-
νης Λένιν, το 1975. Περι-
γράφει το σκληρό  αγώνα 
των Ελλήνων και τρόπους 
να αισθανθείς περήφα-
νος για ό,τι ελληνικό. Το 
δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 
τη λαϊκή μουσική του Μίκη 
Θεοδωράκη, συμπεριλαμβα-
νομένου και του «Ζορμπά» 
και τη δουλειά του για τον 
κινηματογράφο.

Ο Γιώργος Έλλης εξήγησε: 
«Η Ρωμιοσύνη προβλέπε-
ται για πλήρη συμφωνική 
ορχήστρα και σόλο φωνή. 
Η ορχήστρα για την συναυ-
λία στο Melbourne Recital 
Center θα αποτελείται από 
τους καλύτερους μουσικούς 
της Μελβούρνης. Eπικεφα-
λής της ορχήστρας θα είναι 
ο Δημήτρης Καλλιγέρου, 
από το Σίδνεϊ - εκπαιδευ-
μένος στην Ολλανδία με 
ελληνοαυστραλιανό υπό-
βαθρο, ο Δημήτρης είναι ο 
επικεφαλής της ορχήστρας 
στις συναυλίες του Ελληνι-
κού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ.» 
Πρόσθεσε δε ότι: «Ο έξοχος 
φωνητικός σολίστας για 
αυτή την παράσταση είναι ο 
διεθνούς φήμης Δημήτρης 
Μπάσης από την Αθήνα. “

Η λέξη «romiosini» ή 
«ελληνικότητα» προέρχεται 
από τη βυζαντινή ιδέα ότι 

οι Έλληνες είναι οι αληθι-
νοί Ρωμιοί, οι πραγματικοί 
κληρονόμοι της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Για εκατο-
ντάδες χρόνια κάτω από 
την τουρκική κατοχή η 
φλόγα της ρωμιοσύνης δι-
ατηρήθηκε ζωνταντή με τα 
ιδανικά της τιμής, πίστης, 
γενναιότητας, αγάπης για 
την πατρίδα, θρησκευτικής 
αφοσίωσης και πατριωτι-
σμού.

Ο Γιώργος Έλλης συνέ-
χισε: “Αποτελούμενη από 
εννέα τραγούδια, ο Μίκης 
Θεοδωράκης ενέδωσε στην 
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου 
μουσική δύναμη. Μέσω 
της ιδιαίτερης προσωπικής 
σχέσης μας με τον Μίκη 
Θεοδωράκη, είναι το αίτημά 
του να παρουσιάσουμε το 
αριστούργημα που είναι η 
Ρωμιοσύνη. Αυτή η συναυ-
λία παρουσιάζει επίσης λαϊ-
κά τραγούδια γραμμένα από 
τον σπουδαίο μαέστρο, είναι 
μεγάλη χαρά να παρουσιά-
σουμε αυτά τα τραγούδια με 
μερικούς από τους καλύτε-
ρους ορχηστρικούς μουσι-
κούς της Αυστραλίας, ειδικά 
επιλεγμένους για αυτή την 
παράσταση».

Το δεύτερο μέρος της 
συναυλίας θα περιλαμβάνει 
τα δημοφιλή τραγούδια του 
Μίκη Θεοδωράκη, όπου η 
ορχήστρα και ο σολίστας 
θα συνοδεύονται από μια 

ομάδα ελληνικών οργάνων 
όπως το δημοφιλές Μπου-
ζούκι. Είναι γνωστό ότι ο 
σπουδαίος συνθέτης έγραψε 
τη μουσική στον «Ζορμπά 
τον Έλληνα» - ενώ έγραψε 
επίσης πολλά τραγούδια 
που έχουν γίνει μέρος του 
ελληνικού ρεπερτορίου.

Ο Μίκης Θεοδωράκης
Το να πει κανείς ότι η ζωή 

του Μίκη Θεοδωράκη ήταν 
θορυβώδης είναι λίγο. Είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από 
τον αγαπημένο συνθέτη της 
Ελλάδας. Έχει γίνει σύμβολο 
της σύγχρονης Ελλάδας 
και αγαπημένη ελληνική 
μουσική μορφή. Η ζωή του 
αντικατοπτρίζει την ιστορία 
της Ελλάδας τον 20ό αιώνα 
και ο αιώνιος αγώνας του 
για ελευθερία, ποιότητα 
και δικαιοσύνη αποτελεί το 
επίτευγμα του αγώνα του 
ελληνικού λαού. Γεννημέ-
νος στις 29 Ιουλίου 1925, 
έγραψε πάνω από 1000 
τραγούδια.

Έχει διακριθεί για τη 

Μια ειδική 
εκδήλωση για τον 

ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
 Συμμετέχει ο διεθνής 

τραγουδιστής 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΠΑΣΗΣ

Η Κοινότητα 
παρουσιάζει 
τη Ρωμιοσύνη

των δεκαεπτά ετών, 
τραγουδούσε σε πολλές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Σε ηλικία είκοσι ετών, 
αμέσως μετά τα πρώτα 
του βήματα στο επαγγελ-
ματικό τραγούδι, ανακα-
λύφθηκε από τον Σταμά-
τη Κραουνάκη και την 
Warmer Music Company 
που του πρόσφερε συμβό-
λαιο. Όταν κυκλοφόρησε 
το πρώτο του άλμπουμ, 
ήταν μια τεράστια επιτυ-
χία με πάνω από 120.000 
πωλήσεις. Η φωνή του 
Δημήτρη άρχισε να 
ακούγεται όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό. Έχει παίξει σε 
όλο τον κόσμο και στην 
Αυστραλία σε μια σειρά 
συναυλιών με την Ειρήνη 
Χαρίδου.

Ο Γιώργος ’Ελλης 
Ο Έλλης είναι διε-

θνούς φήμης διευθυντής 
ορχήστρας, μαέστρος και 
συνθέτης στο Σύδνεϋ. 
Διετέλεσε μαέστρος της 
Συμφωνικής Ορχήστρας 
του Σύδνεϋ και της 
Χορωδίας της Χιλιετίας 
στην τελετή έναρξης των 
Ολυμπιακών Αγώνων 
του Σίδνεϊ το 2000 και 
ήταν Μουσικός Διευθυ-
ντής και μαέστρος των 
Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας. Έχει παρουσιά-
σει συναυλίες σε διεθνές 
επίπεδο στο Παρίσι, το 
Λονδίνο, το Άμστερνταμ, 
τις Βρυξέλλες, τη Νέα 
Υόρκη, τη Βοστώνη, το 
Λος Άντζελες, την Αθήνα 
και αλλού.
  
Συμπληρωματικά 
στοιχεία
• παρασκευή 17 Μαΐου 

2019, 8μμ
• Elisabeth Murdoch 

Hall (διάρκειας δύο 
ωρών)

Εισιτήρια:
• Premium $130
• A reserve $100 
• B reserve $85 
• C reserve $59 

Κρατήσεις:  
melbournerecital.com.au 
or phone 9699 3333 

Ο μεγάλος 
Έλληνας συνθέτης 
Μίκης Θεοδωράκης
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Με παρακαταθήκη 
τις εντυπωσιακές 
επιδόσεις των 
μαθητών στις πρό-

σφατες εξετάσεις για το VCE 
στα μαθήματα των Αρχαίων 
και των Νέων Ελληνικών, τα 
νέα σχολεία σε απομακρυ-
σμένα προάστια, τις πρωτο-
ποριακές δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και την οργάνωση 
καινοτόμων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων,  η καινούρ-
για σχολική χρονιά ξεκίνησε 
δυναμικά για τα Σχολεία 
Γλώσσας & Πολιτισμού της 
Ελληνικής Κοινότητας Μελ-
βούρνης. 

Εντυπωσιακές ήταν οι 
επιδόσεις των μαθητών των 
σχολείων της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης 
στις εξετάσεις του VCE στα 
μαθήματα των νέων και των 
αρχαίων.

Στις πρόσφατες εξετάσεις 
για το VCE, στο μάθημα των 
Νέων Ελληνικών οι μαθητές 
της Κοινότητας σημείωσαν 
εξαιρετική επιτυχία: το 69% 
πέτυχε βαθμολογία άνω του 
μέσου όρου (31), ενώ το 30%, 
πέτυχε βαθμολογία 40 και 
άνω.

Στα Αρχαία Ελληνικά, το 
69% των μαθητών έλαβε 
τελικό βαθμό 40+ μετά τη 
βαθμολογική επιδότηση του 
μαθήματος. 

«Τα εξαιρετικά αυτά αποτε-
λέσματα επιβεβαιώνουν και 
επιβραβεύουν την εργατικό-
τητα των μαθητών μας, την 
ποιότητα των προγραμμάτων 
σπουδών των σχολείων της 
Κοινότητας, την κατάρτιση 
του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, και τον χαρακτήρα της 
παιδαγωγικής μας προσέγγι-
σης,» λέει ο διευθυντής των 
σχολείων κ. Μάνος Τζιμπρα-

γός.
«Καινοτόμες δράσεις, όπως 

η το διαδικτυακό πρόγραμμα 
μεντορείας «Μελβούρνη-
Αθήνα, μια διαδρομή φιλίας» 
με το «Κολλέγιο Ψυχικού» 
της Αθήνας, η συνεργασία 
με τις μονάδες φιλοξενίας 
ηλικιωμένων «Φροντίδα», το 
Μαθητικό Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου, το θέατρο, το 
πρόγραμμα διακοπών κ.α., 
αποτελούν πλέον μόνιμες 
συνιστώσες των προγραμ-

μάτων των σχολείων της 
Κοινότητας.»

Με γνώμονα τη συνεχή 
ενσωμάτωση νέων προ-
σεγγίσεων και βιωματικών 
δράσεων στη διδασκαλία και 
στη μάθηση της ελληνικής 
γλώσσας και πολιτισμού, και 
τη βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού αποτελέσματος, τα Σχο-
λεία μας αποτελούν κοιτίδα 
δημιουργίας και προσφοράς 
πρωτοποριακών προγραμ-
μάτων που αναβαθμίζουν το 

ενδιαφέρον και εμπλουτίζουν 
τις γνώσεις των μαθητών.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες και εγγραφές στα 
σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρ-
νης, τηλεφωνήστε στην 
Κοινότητα: 9662 2722 
ή με ιμέιλ: education@
greekcommunity.com.au ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας greekcommunity.com.
au/schools.

Ξεκίνησε δυναμικά η νέα σχολική χρονιά

Το Ελληνικό Φεστιβάλ της Λόν-
σντεϊλ είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα ελληνικά φεστιβάλ δρόμου 

της Αυστραλίας και το μεγαλύτερο 
εκτός Ελλάδας. Πρόκειται για μια 
τεράστια προσφορά της Κοινότητας 
στην παροικία μας, που απαιτεί πολ-
λούς μήνες προετοιμασίας. Από την 
επόμενη ημέρα κάθε φεστιβάλ, μια 
ομάδα μελών του προσωπικού του 

Ελληνικού Κέντρου και της Κοινότη-
τας, υπό την εποπτεία του διευθυντή 
του Ελληνικού Κέντρου Γιώργου 
Μενίδη και της αρμόδιας Επιτροπής 
Πολιτισμού, εργάζονται συστηματικά 
για την προετοιμασία του φεστιβάλ 
της επόμενης χρονιάς. Άνω παρου-
σιάζουμε ορισμένα από τα άτομα που 
εργάσθηκαν για την προετοιμασία 
του 32ου Ελληνικού Φεστιβάλ της 

Λόνσντεϊλ. Στην άνω φωτό διακρί-
νονται η Χριστίνα Πατσιά, η Αντωνία 
Τσάμη και η Μαρία Γονιάδη, καθώς 
ελέγχουν τις τελευταίες λεπτομέρειες 
για τη διοργάνωση του φεστιβάλ . 
Ανω αριστερά, κυματίζει η σημαία 
του φεστιβάλ στην οδό Λόνσντεϊλ και 
δεξιά η Τερέζα Μαύρου, ένα ακόμα 
σημαντικό μέλος της ομάδας διοργά-
νωσης του Φεστιβάλ. 

Ελληνικό Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ

Aποτέλεσμα προσπάθειας πολλών μηνών

Στιγμιότυπα από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Κοινότητας όπου βραβεύτηκαν μαθητές που αρίστευσαν στα μαθήματα 
Νέων και Αρχαίων Ελληνικών στις εξετάσεις του VCE. Kάτω γραφήματα του Κώστα Αυλωνίτη που δείχνουν τις επιδόσεις των 
μαθητών μας στις εξετάσεις του VCE

Tα Σχολεία της Κοινότητάς μας αποτελούν κοιτίδα δημιουργίας και προσφοράς 
πρωτοποριακών προγραμμάτων που αναβαθμίζουν το ενδιαφέρον και εμπλουτίζουν 
τις γνώσεις των μαθητών
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• Academic Excellence

• Immersive Learning

• Creativity in Action

• Intercultural Awareness

• Learning by doing

Language & Culture Schools

t h e  G r e e k  C o m m u n i t y  o f  M e l b o u r n e ’ s

/gcmschool

Greek Community
of Melbourne’s
Language and

Culture Schools
Innovation and Excellence

in Language Learning

96622722 | greekcommunity.com.au/gsl

Welcome to what has become Australia’s largest 
celebration of Greek culture – the Greek Community of 
Melbourne’s Lonsdale Street Greek Festival. Each year, the 
historic Greek Precinct is filled with thousands of people 
looking to celebrate all things Greek. 

This is why we have expanded the number of stages 
to four, with the Delphi Bank Stage, AA Holdings 
Stage and #lovelonsdale Stage showcasing a broad range 
of Greek Australian dance and music talent. At the Procal 
Kitchen Stage there is the opportunity to learn a thing or two 
about Greek cooking from well known chefs and home cooks. 

This year’s festival will also be the setting for Eleonora 
Zouganeli’s first Australian outdoor concert, with her diverse 
range of contemporary and traditional songs guaranteed to 
have the crowd dancing and singing in the street.

And I hope you will be joining me, and the rest of the street, 
for the Lonsdale Street Sing-a-Long at 5pm on Sunday. The 
entire street will be invited to raise their voice and sing along 
to the classic Greek tune, Ta Pedia tou Pirea (Never on a 
Sunday). 

Bill Papastergiadis
President

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
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