
Tη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 
2012, η Πρεσβεία της Αυ-
στραλίας υποδέχτηκε 36 

φοιτητές της Σχολής Κλασικών 
Σπουδών και  Αρχαίας Ιστορίας 
του Εθνικού Πανεπιστημίου της 
Αυστραλίας  (Καμπέρα) μαζί με 
τους καθηγητές τους, παρουσία 
του κ. Χρήστου Λάζου, εκπροσώ-

που της υπουργού Παιδείας, του 
προέδρου του Αυστραλιανού Αρ-
χαιολογικού Ινστιτούτου Καθ. Κα-
μπίτογλου και εκπροσώπων του 
ΥΠΕΞ, του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και των Ξένων Αρχαιολογι-
κών Σχολών.

Οι Αυστραλοί φοιτητές βρίσκο-
νται στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκ-

παιδευτικού προγράμματος τριών 
εβδομάδων με στόχο την εκ του 
σύνεγγυς γνωριμία και μελέτη της 
σημαντικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της ελληνικής αρχαιότητας.  
Σε συνεργασία με το Αυστραλια-
νό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της 
Αθήνας, οι φοιτητές θα έχουν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν σε αρχαι-

ολογικούς χώρους, μουσεία και 
μνημεία της Ελλάδας. Μια δεύτερη 
ομάδα 25 φοιτητών από τη Σχολή 
Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου του 
Κουίνσλαντ (Μπρίσμπαν), θα επι-
σκεφτεί την Ελλάδα τον Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο στο πλαίσιο πα-
ρόμοιου εκπαιδευτικού ταξιδιού. 
«Η συμβολή της Ελλάδας στον πα-
γκόσμιο πολιτισμό είναι ανεκτίμη-
της αξίας», είπε η πρέσβης της Αυ-
στραλίας κα Τζένη Μπλούμφιλντ. 
«Οι μορφωτικές αυτές επισκέψεις 
συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώ-
ση και κατανόηση των φοιτητών 
της σημαντικής προσφοράς του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 
στην ανθρωπότητα, αλλά και ενι-

σχύουν τους ισχυρούς και στενούς 
δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. 
Υπογραμμίζουν επίσης την εκτί-
μηση και το θαυμασμό όλων των 
Αυστραλών για την λαμπρή ελ-
ληνική ιστορία και πολιτισμό. Θα 
ήθελα να συγχαρώ τους φοιτητές 
και τους καθηγητές τους για τη 
σημαντική αυτή πρωτοβουλία και 
τους εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
σπουδές τους», είπε η κα Μπλούμ-
φιλντ. Κατά τη διαμονή τους στην 
Ελλάδα, οι εκπρόσωποι των πα-
νεπιστημίων της Αυστραλίας θα 
συναντηθούν επίσης και με Έλ-
ληνες ομολόγους τους για να δι-
ερευνήσουν ευκαιρίες περαιτέρω 
συνεργασίας στον πολιτιστικό και 
εκπαιδευτικό τομέα».
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Αυστραλοί φοιτητές επιλέγουν 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 
για γνωριμία και μελέτη


