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Σε µια σεµνή τελετή διάρκει-
ας δύο ωρών, την Κυριακή 
20 Μαϊου 2012, πραγµα-

τοποιήθηκε η απονοµή των Ελ-
ληνικών Βραβείων «Φοίβος», 
«Αθηνά», «Σωκράτης», «Μέγας 
Αλέξανδρος» και «Κοσµάς ο Αι-
τωλός» από τον Σύλλογο Ελληνο-
Αυστραλών Εκπαιδευτικών Νέας 
Νότιας Ουαλίας (ΣΕΑΕ ΝΝΟ) 
στο µεγαλοπρεπές πολιτιστικό 
και αθλητικό κέντρο του Ελλη-
νορθόδοξου Κολλεγίου του Αγί-
ου Σπυρίδωνα και συγκεκριµένα 
στο Γυµνάσιο, που βρίσκεται στο 
προάστιο, Μαρούµπρα, στο ανα-
τολικό Σίδνεϊ. 

∆Ρ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μετά το θερµό καλωσόρισµα 

των τελεταρχών και την επισή-
µανση της εικοσαετούς ύπαρξης 

του Συλλόγου που γιορτάζεται φέ-
τος, την ανάκρουση των εθνικών 
ύµνων της Αυστραλίας και της Ελ-
λάδας, σειρά είχε ο κύριος οµιλη-
τής της ηµέρας, ο ∆ρ Παναγιώτης 
∆ιαµάντης, πρόεδρος του ΣΕΑΕ. 
Ο ∆ρ. ∆ιαµάντης επισήµανε την 
σπουδαιότητα της αναγνώρισης 
των αποτελεσµάτων των µαθητών 
στα Νεοελληνικά και Αρχαία Ελ-
ληνικά αλλά και στο µάθηµα της 
Αρχαίας Ιστορίας στην πρωτοβάθ-
µια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση και ιδιαίτερα των 
αριστούχων µαθητών στις Απο-
λυτήριες Εξετάσεις του Γυµνασίου 
κατά το τέλος 2011. Ο ίδιος τόνισε 
επίσης και την σπουδαιότητα της 
αναγνώρισης των εκπαιδευτικών 
που προσέφεραν και προσφέ-
ρουν στην Ελληνοµάθεια στην 
πολιτεία της ΝΝΟ. Ο πρόεδρος 

επικέντρωσε την προσοχή του και 
στην ανάγκη της συνέχισης της δι-
δασκαλίας της Νεοελληνικής στην 
Αυστραλία, ιδιαίτερα τώρα κατά 
την εισδοχή της γλώσσας στο Ενι-
αίο Πρόγραµµα ∆ιδακτέας Ύλης 
σε ολόκληρη χώρα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η τελετή περιελάµβανε και πλού-

σιο πολιτιστικό και µουσικοχορευ-
τικό πρόγραµµα το οποίο δέχτηκε 
πολλά χειροκροτήµατα κατά την 
διάρκειά του. Μαθητές της Εελλη-
νικής τάξης του ∆ηµοτικού σχο-
λείου Kingsgrove παρουσίασαν 
χορόδραµα σχετικά µε τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες ενόψει των Ολυ-
µπιακών Αγώνων του Λονδίνου 
2012 που επιµελήθηκε η δασκάλα 
τους της εΕλληνικής γλώσσας και 
Γραµµατέας του Συλλόγου Ελληνο-

Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ 
Μαίρη Αλεµπάκη-Τατάρα. Η νεα-
ρή Καρολίνα Τατάρα τραγούδησε 
µε βελούδινη φωνή το τραγούδι 
«Αθήνα» και «Στο περιγιάλι» και 
καταχειροκροτήθηκε ενώ το χορευ-
τικό συγκρότηµα της Σοφίας Χάσκα 
µάγεψε τους παραβρισκόµενους 
σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα αφού 
τα παιδιά της χόρεψαν ελληνικούς 
παραδοσιακούς από την Μακε-
δονία µας, την Κρήτη, τον Πόντο 
αλλά και σύγχρονους ελληνικούς 
χορούς µε απώγειο τον γνωστότα-
το Ζορµπά.

Ο πρωτεύσαντας µαθητής των 
Νεοελληνικών σε Επίπεδο Συνε-
χόµενων Αντώνης Σαµψώνιος, σε 
άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά, 
απηύθυνε µικρό λόγο ευχαριστώ-
ντας το Σύλλογο για την εκδήλωση 
αυτή και ενθαρρύνοντας άλλους 

µαθητές να συνεχίζουν µε το µά-
θηµα των Ελληνικών. Ο Αντώνης 
αποτέλεσε και παράδειγµα προς 
µίµηση στην Ελληνοµάθεια για 
άλλους µαθητές. Την τελετή έκλει-
σε ο πρόεδρος του Συλλόγου ∆ρ 
Παναγιώτης ∆ιαµάντης απονέµο-
ντας πιστοποιητικά ευχαριστίας 
του Συλλόγου σε όλους τους χορη-
γούς των βραβείων.

Στο τέλος προσφέρθηκε καφές 
και πολλά γλυκίσµατα στους πα-
ραβρισκόµενους. Η φετινή τελετή 
απονοµής των Ελληνικών Βρα-
βείων ήταν µία ακόµα ευκαιρία 
προώθησης για την εκµάθηση 
της Ελληνικής Γλώσσας στην 
Αυστραλία, κάτι που ο Σύλλογος 
προσπαθεί να κάνει σε κάθε του 
κίνηση εντός της Ελληνικής Πα-
ροικίας και στην ευρύτερη Αυ-
στραλιανή κοινωνία.

Οι Ελληνο-Αυστραλοί εκπαιδευτικοί
τίµησαν την Ελληνοµάθεια
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