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Ελληνικές οικογένειες 
που εγκαθίστανται στη 
Μελβούρνη δέχονται 

την υποστήριξη του ελλη-
νοαυστραλιανού Κολλεγίου 
Alphington Grammar, μέσω 
ενός ειδικού προγράμμα-
τος του σχολείου και της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας Μελβούρνης και 
Βικτωρίας το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα σε παιδιά νεοα-
φιχθέντων οικογενειών από 
την Ελλάδα να φοιτήσουν 
στο Alphington Grammar 
με μειωμένα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα, τα ανώτε-
ρα διοικητικά στελέχη του 
σχολείου, κ. Μανουέλ Πάπ-
πος και κ. Τζούντι Φέττερ, 
συνεργάστηκαν στενά με 
τον πρόεδρο του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του κολ-
λεγίου, κ. Νίκο Κουκουβι-
τάκη, και τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας Μελβούρνης και 
Βικτώριας, κ. Βασίλη Παπα-
στεργιάδη, για τη λειτουργία 
του προγράμματος, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα σε νέες 
οικογένειες που μετακινού-
νται από την Ελλάδα στην 
Αυστραλία, να εγγράψουν 
τα παιδιά τους στο κολλέγιο 
και να επωφεληθούν τόσο 
από το υψηλό επίπεδο δι-
δασκαλίας όσο και από την 
ιδιαίτερη έμφαση που δίνε-
ται στη διδαχή του ελληνι-
κού πολιτισμού, των παρα-
δόσεων και της ελληνικής 
γλώσσας.

Η βοήθεια προς τις νέες 
οικογένειες είναι συγκινη-
τική, τόσο για αυτές που τα 
παιδιά τους φοιτούν ήδη 

στο Κολλέγιο, όσο και για 
εκείνες που τα έχουν γράψει 
για το σχολικό έτος 2013.

Ο κ. Κουκουβιτάκης πι-
στεύει ακράδαντα ότι η 
πρωτοβουλία αυτή συμβάλ-
λει και στη σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 
και Αυστραλίας. «Η μόρφω-
ση των παιδιών τους είναι 
ο κύριος λόγος για την με-
τακίνηση των οικογενειών 
στην Αυστραλία, ενώ ποτέ 
δεν ξεχνάμε την ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά και 
τις αξίες» είπε.

Το Alphington Grammar 
έχει τη δυνατότητα να προ-
σφέρει ασφαλή και φιλόξε-
νη σχολική κοινότητα για 
τις νεοφερμένες οικογένει-
ες. «Είναι ευθύνη μας να 
βοηθήσουμε τις οικογένειες 
αυτές και να ενδυναμώσου-
με την κοινότητά μας ως 
σύνολο» τόνισε ο κ. Κου-
κουβιτάκης. Οικονομικά, το 
πρόγραμμα αυτό υποστη-
ρίζεται από την Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Μελ-
βούρνης και Βικτωρίας, έτσι 
ώστε να μπορέσει να αγκα-
λιάσει τις νέες οικογένειες 
και να τις διευκολύνει όπου 
είναι δυνατό.

Η βοήθεια προς τους νέ-
ους μετανάστες δεν είναι 
κάτι νέο για την ελληνική 
παροικία. «Η οικογένειες 
Ελληνοαυστραλών έχουν 
μεγάλη παράδοση σε αυτό, 
βοηθώντας πολλές οικογέ-
νειες που μετανάστευαν στη 
Μελβούρνη στις δεκαετίες 
του 1950 και του 1960 και 
σε αυτό το νέο κύμα των με-
ταναστών, τώρα, θα πρέπει 

να δίνονται ίσες ευκαιρίες 
να εγκατασταθούν και να 
εδραιωθούν εδώ» λέει ο κ. 
Παπαστεργιάδης.

Οι ενδιαφερόμενες οικο-
γένειες έρχονται σε επαφή 
με τον κ. Πάππο και την κ. 
Φέττερ, με τους οποίους και 
συζητούν για την εκπαίδευ-
ση των παιδιών τους, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα για 
κάθε παιδί, ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα και τα σχέδια 
για το μέλλον.

Συνήθως, αυτό λαμβάνει 
χώρα με ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία πριν η οικογέ-
νεια αναχωρήσει από την 
Ελλάδα. «Η εγκατάσταση 
στην Αυστραλία είναι μια 
πολύ συναισθηματική και 
σοβαρή στιγμή για τις οικο-
γένειες, για τούτο το Κολλέ-
γιο επικεντρώνεται στις κοι-
νωνικές, συναισθηματικές 
και ακαδημαϊκές πτυχές της 
εγγραφής» λέει η κ. Φέττερ. 
Τα έξοδα είναι υψηλά για 
τους περισσότερους νέους 
μετανάστες και καταβάλλε-
ται προσπάθεια έτσι ώστε 
να αντιμετωπίζεται κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά και 
τα δίδακτρα να είναι εφικτά 
και ρεαλιστικά.

Οι κ.κ. Κουκουβιτάκης 
και Παπαστεργιάδης, μαζί 
με την Ελληνική Κοινότητα, 
υποστήριξαν δυναμικά την 
πρωτοβουλία αυτή, ανα-
γνωρίζοντας τόσο τα βρα-
χυπρόθεσμα οφέλη προς τις 
νεοαφιχθείσες οικογένειες 
όσο και τα μακροπρόθεσμα 
οφέλη για την ελληνική πα-
ροικία γενικότερα.

Αυτή είναι η αφίσα 
που κυκλοφόρησαν 
άγνωστοι στην Αυ-

στραλία, σε μικρό αριθμό, 
αλλά γεμάτη μίσος. «Βρωμο-
Έλληνες, γυρίστε πίσω στην 
άθλια χώρα σας. Κρατάμε 
καθαρή την Αυστραλία», 
γράφει. Επειδή δεν υπήρ-
ξαν ανάλογα περιστατικά 

κατά τα προηγούμενα χρό-
νια, ο αυστραλιανός Τύπος 
δεν έδωσε μεγάλη έκταση.

Υπάρχουν πάντως υπό-
νοιες ότι πίσω από την 
άγνωστη οργάνωση βρί-
σκονται φιλο-σκοπιανοί κύ-
κλοι, με πρόθεση να δημι-
ουργήσουν άσχημη εικόνα 
κατά των Ελλήνων.

Ανησυχίες για την τύχη 
ενός Αυστραλού από 
το Σίδνεϊ, που εξαφα-

νίστηκε πριν μια βδομάδα 
στα χωρικά ύδατα της Ινδο-
νησίας, εκφράζουν οι Αρχές 
της χώρας.

Πρόκειται για τον 60χρο-

νο Τζον Ράϊς, ο οποίος δεν 
έδωσε σημεία ζωής από την 
περασμένη Τετάρτη, όταν το 
σκάφος στο οποίο επέβαινε, 
βυθίστηκε στη διάρκεια κα-
κοκαιρίας κοντά στο νησί 
Φλόρες. Άλλος ένας άντρας 
που επέβαινε στο σκάφος, 

διασώθηκε από ντόπιους 
ψαράδες το πρωϊ της πε-
ρασμένης Πέμπτης κοντά 
στην Σίκα, στην Ανατολική 
Νούσα Τενγκάρα. Την πλη-
ροφορία επιβεβαίωσε χθες 
το Αυστραλιανό υπουργεί 
Εξωτερικών και Εμπορίου.

Μειωμένα δίδακτρα για τα παιδιά 
νεοαφιχθέντων οικογενειών από την Ελλάδα

Δίαυλο επικοινωνίας της ομογένειας 
με τα κυβερνητικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων στην Αυστραλία επιδι-

ώκει η κυβέρνηση, με τη συγκρότηση Ελ-
ληνικής Υπουργικής Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, τα ονόματα των μελών της οποίας 
ανακοινώθηκαν χθες.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του 
υπουργού Μετανάστευσης Κρις Μπόου-
εν  και των ομογενών βουλευτών Μαρίας 
Βαμβακινού και Στιβ Γεωργανά, η Ελληνι-
κή Επιτροπή απαρτίζεται από 14 αντιπρο-
σώπους της ομογένειας με τεκμηριωμένες 
γνώσεις και ευρεία δράση στους τομείς 
επαγγελματικής ή εθελοντικής δραστηρι-
ότητάς τους.  Συμπρόεδροι της Ελληνικής 
Επιτροπής είναι η Μαρία Βαμβακινού και 
ο Στιβ Γεωργανάς.

Οι 14 αντιπρόσωποι που απαρτίζουν 
την Ελληνική Επιτροπή είναι:
• Χέλεν Κώνστα (Βικτώρια) - από την 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Φράν-
κστον και Περιχώρων.
• Χάρης Δανάλης (Ν.Ν.Ο.) – Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Ν.Ν.Ο.
• Τζίμμυ Γεωργίου (Κουίνσλαντ) – Πρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίου 
Γεωργίου Κουίνσλαντ.
• Σούλα Χουνδαλά (Τασμανία) – Κοι-
νωνιολόγος 

• Τζον Καλοκαιρινός (ACT) 
Μέλος της Διοίκησης του Hellenic Club 
Καμπέρας.
• Δρ Βρασίδας Καραλής (Ν.Ν.Ο.) – 
Επικεφαλής του Τμήματος Νεοελληνικών 
του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.
• Πίτερ Λαμπρόπουλος (Ν. Αυστραλία) 
– Μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας Ν. Αυστραλίας.
• Γκάρι Μίτσελ (Δ. Αυστραλία) – Πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητας Δυτικής 
Αυστραλίας.
• Δρ Νίκολας Πάπας (Ν.Ν.Ο.) – Γραμ-
ματέας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου 
της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μέ-
λος της Διοίκησης της Τράπεζας Beirut 
Hellenic και Πρόεδρος του Μουσείου 
Powerhouse.
• Χάρι Πατσούρης (Ν. Αυστραλία) – 
Από την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας, Γεν. Διευθυντή του 
ευαγούς ιδρύματος της Βασιλειάδος.
• Αγγελική Πούλου (Βικτόρια) – Συντο-
νίστρια του ετήσιου Ελληνικού «Γλέντι» 
και Ελληνικών Φεστιβάλ.
• Ρούλα Τσιόλα (Βικτόρια) – Αντιπρό-
εδρος του Ελληνοαυστραλιανού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου.
• Λεωνίδας Δ. Βλαχάκης (Βικτόρια) – 
Μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας Μελβούρνης και Βικτόριας.

Συγκροτήθηκε η Ελληνική 
Υπουργική Συμβουλευτική Επιτροπή 

Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

0408 883 137
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δωρεάν Ελληνική Δορυφορική Τηλεόραση

Ψηφιακό κανάλι ANTENNA, Δορυφορικό πιάτο, 
Κάμερες παρακολούθησης με πλήρη εγγύηση 
Εμπορικοί Πελάτες Ευπρόσδεκτοι  

DIGITRONIC INTERNATIONAL®

Έκθεση: 4/28 VICTORIA ST, SMITHFIELD 2164 • Tel: 02 96096356
*Ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να ισχύουν, δείτε στο κατάστημα για περισσότερες λεπτομέρειες

ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΠΟΛΛΑ;
Kit ΜΙΚΡΟΥ Πιάτου για Δωρεάν ΕΡΤ
Kit DIY μόνο $130.00* (ΧΩΡΙΣ Μηνιαία πληρωμή)
Πλήρης εγκατάσταση από $299.00* (ΕΡΤ)
Ψηφιακοί Δορυφορικοί Δέκτες από $65.00
HD Ψηφιακοί Δέκτες από $150.00
Ψηφιακό κανάλι ANTENNA $50.00
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Άγνωστη οργάνωση κατά Ελλήνων 
ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΟΤΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΦΙΛΟ-ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ

Ανησυχίες για την τύχη 
ενός Αυστραλού στην Ινδονησία


