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Το Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκµάθησης 
Αγγλικών διοργανώνει πληροφοριακό 
απόγευµα στα Ελληνικά για νεοαφι-

χθέντες Έλληνες γονείς (και για νεοαφιχθέ-
ντα παιδιά) και για άλλους ενδιαφερόµενους 
οµογενείς του Σύδνεϋ για το σύστηµα παι-
δείας της Νέας Νότιας Ουαλίας επί γενικών 
αλλά και ειδικών εκπαιδευτικών θεµάτων. 
Οι πληροφορίες θα επικεντρωθούν στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, 
δηλαδή στο Εξατάξιο Γυµνάσιο και στα Κέ-
ντρα Ταχύρρυθµης Εκµάθησης Αγγλικών 

(ΚΤΕΑ) ενώ θα γίνουν και κάποιες αναφο-
ρές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Θα γίνει 
και ενηµέρωση για την επιλογή του µαθήµα-
τος των Νεοελληνικών από τα παιδιά αν το 
θελήσουν και τις απαιτήσεις του. Ενηµερω-
θείτε για τις υποχρεώσεις των γονιών, πως 
λειτουργεί το σύστηµα παιδείας, την βοήθεια 
που µπορείτε να έχετε και τα σχετικά για να 
είστε «µέσα στα πράγµατα» κατά την προσω-
ρινή ή µόνιµή σας εγκατάσταση στο Σύδνεϋ 
και την Αυστραλία και τις µεταφραστικές 
υπηρεσίες στα Ελληνικά.

Το απόγευµα θα είναι και µια καλή ευ-
καιρία να γνωριστούν και οι νεοαφιχθέντες 
Eλλαδίτες γονείς µεταξύ τους µε την ανάπτυ-
ξη ενός δικτύου.

Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα το Σάβ-
βατο 11 Αυγούστου από τις 2.30 µέχρι τις 
4.30 µ.µ., στο Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκ-
µάθησης Αγγλικών Μάρικβιλ, Northcote 
Street, Marrickville, εντός του Γυµνασίου 
του Μάρικβιλ. (Σηµ: 10 λεπτά µε τα πόδια 
από τον σιδηροδροµικό σταθµό αλλά υπάρ-
χει και µεγάλος χώρος για στάθµευση αυτο-

κινήτων εντός του σχολείου). Παρακαλείστε 
όπως απαντήσετε στον/στην Προϊστάµενο 
του δικού σας Κέντρου όπου φοιτά το παιδί 
σας, αν παρακολουθεί µαθήµατα σε ΚΤΕΑ, 
έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου για να 
κανονιστούν οι θέσεις και το όλο πρόγραµ-
µα ή πάρετε στον Προϊστάµενο του ΚΤΕΑ 
Μάρικβιλ, κ. ∆ηµήτρη Καµετόπουλο στο τη-
λέφωνο (02) 9550 0251, ώρες εργασίας ή 
στο κινητό 0414 714807 µετά τις 4.00 τις 
καθηµερινές για να κλείσετε θέσεις. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι. Είσοδος ελεύθερη.                                                                  

Πληροφοριακό απόγευμα στα Ελληνικά για νεοαφιχθέντες γονείς από Ελλάδα
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Μπορεί το προηγού-
µενο του εγχείρηµα, 
η αναγέννηση του 

Τιτανικού να αντιµετωπίστη-
κε µε θετικά σχόλια από την 
πλειοψηφία του Τύπου και 
της κοινωνίας, η νέα ιδέα του 
εκκεντρικού δισεκατοµµυρι-
ούχου Κλάϊβ Πάλµερ όµως 
ίσως να προκαλέσει αρκε-
τά σχόλια... αν και εφόσον 
πραγµατοποιηθεί. Αυτό για-
τί σύµφωνα µε τη Sunshine 
Coast Daily τελευταίες φήµες 
θέλουν τον µεγιστάνα των 
ορυχείων να ψάχνει τρό-
πους να «κλωνοποιήσει ένα 
δεινόσαυρο από το DNA του 
ώστε να τον ελευθερώσει σε 
ένα πάρκο σε στυλ Jurassic 
Park στο θέρετρο του στην 
Αυστραλία»!

Το δηµοσίευµα αναφέ-
ρει επίσης πως ο Palmer 
βρίσκεται σε συζητήσεις 
µε τους επιστήµονες που 

δηµιούργησαν τη Dolly, 
το πρώτο κλωνοποιηµένο 
πρόβατο, προκειµένου να 
διερευνήσουν τρόπους για 
να κάνουν τα σχέδια του 
πραγµατικότητα.

Πάντως ο αυστραλιανός 
λαός (και όχι µόνο) σίγου-
ρα είναι µαζί του, κάτι που 
φαίνεται και από την δηµο-
σκόπηση που υπάρχει στην 
σελίδα της Sunshine Coast 
Daily σχετικά µε το ποια 
ιδέα ακούγεται καλύτερη για 
το θέρετρο του δισεκατοµ-
µυριούχου στην 5η ήπειρο. 

Οι κλωνοποιηµένοι δει-
νόσαυροι προηγούνται µε 
88% των ψήφων, µε τις 
υπόλοιπες ιδέες, όπως ένα 
καζίνο και ένα τελεφερίκ να 
κερδίζουν µόνο 2% και 1% 
των ψήφων αντίστοιχα.

Μπορεί σαν ιδέα να ακού-
γεται υπερβολικά εκκεντρι-
κή (µην ξεχνάµε πως µι-

λάµε για τον άνθρωπο που 
κατηγόρησε την Greenpeace 
ότι χρηµατοδοτείται από τη 
CIA), το δηµοσίευµα όµως 
σηµειώνει πως η φήµη προ-
έρχεται από έγκυρη πηγή 
στο στενό κύκλο του Πάλ-
µερ, την ίδια πηγή που τους 
είχε δώσει ακριβής πλη-
ροφορίες στο παρελθόν. 
Παράλληλα, ο ίδιος ο δή-
µαρχος του Sunshine Coast, 
Mark Jamieson, δήλωσε 
πως τα σχέδια του Πάλµερ 
είναι πολύ σοβαρά.

Όπως όλα δείχνουν λοι-
πόν δεν τίθεται θέµα το αν 
ο εκατοµµυριούχος θα προ-
σπαθήσει να κλωνοποιήσει 
δεινοσαύρους, αλλά το πώς 
και πότε θα γίνει αυτό. Αρ-
κεί να περιµένουµε µέχρι 
την ερχόµενη Παρασκευή, 
οπότε ο Palmer θα δώ-
σει συνέντευξη Τύπου στο 
Μπρίσµπεϊν.

Εφυγε µε το ποδήλατό 
του από το Σίδνεϊ, 
την 1η Απριλίου, για 

υπερατλαντικό ταξίδι µε 
πρώτο σταθµό την Αµε-
ρική. Στη συνέχεια µετέ-
βη στην γηραιά ήπειρο 
και αφού πέρασε από την 
Πορτογαλία, την Ισπανία, 
τη Γαλλία και την Ιτα-
λία, έφτασε στην Ελλάδα, 
µέσω Ηγουµενίτσας, για 
να καταλήξει στον τόπο 
καταγωγής του, τη Ρεχειά, 
του δήµου Μονεµβασιάς. 
Μοναδικός σκοπός της 
αξιέπαινης αυτής οδύσ-
σειας του οµογενούς, Τοµ 
Κόκκορη, ο οποίος διή-
νυσε πάνω από δώδεκα 
χιλιάδες χιλιόµετρα στις 
τρεις ηπείρους, είναι η 
συλλογή χρηµάτων για την 
ενίσχυση του αντικαρκινι-
κού νοσοκοµείου παίδων 
«Ελπίδα».

Με συγκίνηση και υπε-
ρηφάνεια υποδέχτηκαν το 
συµπατριώτη τους οι κά-
τοικοι της Ρηχειάς, αλλά 
και των άλλων χωριών 
του Ζάρακα. Πεντακόσια 
άτοµα τον περίµεναν στη 
γιορτή που διοργανώθηκε 
προς τιµήν του στο µικρό 

θεατράκι, στο προαύλιο 
του δηµοτικού σχολειού, 
στη Ρηχειά. Μαζί τους και 
οµογενείς από την Αυ-
στραλία, που βρέθηκαν 
στην περιοχή για τις δι-
ακοπές τους. Το σχολείο 
έφερε στον Τοµ Κόκκορη 
µνήµες από τα παιδικά του 
χρόνια, αφού εκεί τελειώ-
σει την πρώτη τάξη, πριν 
φύγει µε τη µητέρα και τα 
αδέρφια του για την Αυ-
στραλία, για να βρεθούν 
κοντά στον πατέρα τους.

Τον κ. Κόκορη υποδέ-
χτηκε η φιλαρµονική της 
δηµοτικής ενότητας Μο-
λάων και το χορευτικό 
συγκρότηµα «Μύλοι», που 
χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς, ενώ οι γυναίκες 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ρηχιωτών είχαν ετοιµάσει 
πλούσιο µπουφέ, µε εδέ-
σµατα για όλους τους πα-
ρευρισκόµενους, αλλά και 
µπλουζάκια για την ενίσχυ-
ση της προσπάθειάς του.

Η αντιδήµαρχος, Πανα-
γιώτα Πριφτάκη, απένειµε 
στο Τοµ Κόκκορη αναµνη-
στική πλακέτα, ευχαριστώ-
ντας τον για το ελπιδοφόρο 
µήνυµα που µεταφέρει µε 

το ταξίδι του. Εκ µέρους 
του δηµάρχου Μονεµβα-
σιάς, Παναγιώτη Τριχείλη, 
την εκδήλωση χαιρέτησε η 
Παναγιώτα Αλιφέρη.

Ο Τοµ Κόκκορης εξιστό-
ρησε στους παρευρισκόµε-
νους τις «περιπέτειες» του 
ταξιδιού του, ενώ αναφέρ-
θηκε στο φιλανθρωπικό 
σκοπό, για τον οποίο πραγ-
µατοποίησε το µακρινό του 
ταξίδι. Όπως είπε, ο ίδιος 
έχει χάσει µέλη της οικογέ-
νειάς του από την επάρατη 
νόσο και είναι ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιηµένος στην 
ενίσχυση νοσοκοµείων, 
που παλεύουν για τη σωτη-
ρία ασθενών, πόσο µάλλον 
όταν πρόκειται για παιδιά, 
όπως είναι το αντικαρκινι-
κό «Ελπίδα».

Το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε στη διάρκεια του 
ταξιδιού, από ευαισθητο-
ποιηµένους οµογενείς και 
αλλοεθνείς πολίτες, έφτασε 
τα 50.000 δολάρια. Τον 
ειδικό λογαριασµό, που 
ανοίχτηκε στην Ελλάδα, 
ενίσχυσε και το δηµοτικό 
συµβούλιο του δήµου Μο-
νεµβασιάς, προσφέροντας 
1.000 ευρώ. 

Το Jurassic Park 
γίνεται πραγµατικότητα

Έφτασε στον προορισμό του 
ο Τομ Κόκκορης 
μεταφέροντας μήνυμα «Ελπίδας»




