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Ο Ύπατος Αρµοστής της Κύπρου στην 
Αυστραλία κ. Ιωάννης Ιακώβου 
επισκέφτηκε την Τρίτη 29 Νοεµ-

βρίου 2011 το Πανεπιστήµιο της Νέας 
Νότιας Ουαλίας και ειδικότερα για το Ελ-
ληνικό Τµήµα όπου συναντήθηκε µε τους 
ακαδηµαϊκούς Professor Eileen Baldry, 
Acting Dean, Faculty of Arts and Social 
Sciences, Professor Ludmila Stern, Head 
of School, Languages and Linguistics, 
Dr Nick Doumanis, Greek Advisor to 
the Dean, School of Languages and 
Linguistics, Dr Maria Zarimis, Convenor 
and Lecturer of Greek Studies, School of 
Languages and Linquistics, Ms Alison 
Rapaud, Development Manager, Faculty 
of Arts and Social Sciences και έκανε µια 
δωρεά άνω των $5.000 προς το Ελλη-
νικό Τµήµα για µια πιλοτική έρευνα η 
οποία θα αρχίσει από του χρόνου. 

Το θέµα που καλύπτει η έρευνα αυτή 
είναι «Η πολιτισµική µετάδοση στην 
ελληνική παροικία της Αυστραλίας “Cul-
tural transmission in Greek-Australian 
community”. Το δείγµα για την µελέτη 
αυτή θα ληφθεί από την Ελληνο-κυπριακή 
κοινότητα και στο µέλλον επεκταθεί και 
στην ευρύτερη ελληνική παροικία.

Τι είναι η πολιτισµική µετάδοση:
Πώς διάφορα πολιτισµικά στοιχεία π.χ. οι πε-

ποιθήσεις, οι παραδόσεις, οι αξίες µεταφέρονται 
από το ένα άτοµο στο άλλο, ή από τη µια γενιά στην 
επόµενη, ή ακόµα και από πολιτισµό σε πολιτισµό. 
(π.χ ο θεσµός της προίκας είναι πολιτισµικό στοι-
χείο της πατριαρχικής κοινωνίας)

Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας;
Ο άµεσος στόχος: Μια πιλοτική µελέτη για τη 

συλλογή υλικού ώστε να αναπτυχθούν κάποια συ-
µπεράσµατα για την πολιτισµική µετάδοση από την 
πρώτη στη δεύτερη και την τρίτη γενιά σε τοπικό 
επίπεδο. Το δείγµα για τη µελέτη αυτή θα είναι από 
ένα συγκεκριµένο τµήµα της ελληνικής παροικίας 
του Σύδνεϋ, δηλαδή, από την ελληνο-κυπριακή 
παροικία.

Ο µακροχρόνιος στόχος: Είναι να λειτουργή-
σει ως µελέτη δοκιµής βάση για περαιτέρω έρευνα 
στην ευρύτερη ελληνο-αυστραλιανή παροικία.

Ποιο είναι το όφελος στην παροικία;
Μπορεί να δηµιουργήσει νέες προοπτικές για να 

καταλάβουµε καλύτερα τι συµβαίνει σε σχέση µε 
τη µετάδοση των πολιτισµικών στοιχείων. Αυτό θα 
µπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη των πο-
λιτιστικών στρατηγικών στην ελληνο-αυστραλιανή 
παροικία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον πλού-
σιο ελληνο-αυσραλιανό πολιτισµό στον ευρύτερο 
αυστραλιανό χώρο.

Hπολιτειακή κυβέρνηση της Νέας 
Νότιας Ουαλίας δηµιούργησε 
Υπουργική Συµβουλευτική Επι-

τροπή µία για κάθε Εθνικότητα η οποία 
θα συµβουλεύει τον υπουργό Ιθαγένει-
ας κ. Victor Dominello, για λογαρια-
σµό της πολιτειακής κυβέρνησης και 
θα συµβάλλει στην ενίσχυση των σχέ-
σεων µεταξύ της ελληνικής παροικίας 
και της κυβέρνησης των Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών. Πρόεδρος της Ελληνι-
κής αυτής Επιτροπής είναι ο γνωστός 
υποστηρικτής των Αυστραλό-ελληνι-
κών θεµάτων  ο κ. David Clark MLC.  
Η επιτροπή απαρτίζεται από τα κάτωθι 

άτοµα: Γιάννης Καλλιµάνης, ∆ρ. Πα-
ναγιώτης ∆ιαµάντης, πατήρ Νικόλαος 
Σκορδίλης, πατήρ Ανδρέας Ιωάννου, 
Νικόλαος Πάπας, Μιχάλης Κιτµιρί-
δης, Αντώνης Τσούτσας, Στιβ Μαγδα-
λόπουλος, Νία Καρτέρη, Παναγώτης 
Κυπριώτης, Ελένη Τζίκα, και Κυριάκος 
Τσίχλης. Την περασµένη Παρασκευή 
25 Νοεµβρίου έγινε επίσηµα η ανα-
κοίνωση των επιτροπών σε αίθουσα 
της πολιτειακής Βουλής και στην συ-
νέχεια βγήκαν και αναµνηστικές φω-
τογραφίες µε τα παρευρισκόµενα µέλη 
της Ελληνικής Επιτροπής µαζί µε τον 
Πρόεδρο κ. David Clark MLC.

Έρευνα για την Ελληνο-κυπριακή κοινότητα 

Ελληνική Υπουργική 
Συμβουλευτική Επιτροπή

Ερευνητικό έργο: 
Πολιτισμική μετάδοση 
στην ελληνική παροικία 
της Αυστραλίας
Ερευνήτρια: 
Δρ Μαρία Ζαρίμη

Του ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΙΥΛΟΥ

High Commissioner of Cyprus Mr. Ioannis Iakovou, Professor Eileen Baldry, Acting Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, 
Professor Ludmila Stern, Head of School, Languages and Linguistics, Dr Nick Doumanis, Greek Advisor to the Dean, School of Languages and Linguistics,
Dr Maria Zarimis, Greek Studies Lecturer, Ms Alison Rapaud, Development Manager, Faculty of Arts and Social Sciences.




