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Επέστρεψαν στα θρανία µε στό-
χο «καλό καγαθό»: είκοσι πέ-
ντε ενήλικες στη Μελβούρνη 

ξεκίνησαν από τον Ιούλιο µαθήµατα 
αρχαίων ελληνικών στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης 
και Βικτώριας. Η δραστήρια ελληνι-
κή κοινότητα είχε οργανώσει το 2011 
σειρά σεµιναρίων µε θέµα τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισµό. Η ανταπόκριση 
του κόσµου ήταν εντυπωσιακή και 
έδωσε το έναυσµα για τη σύσταση 
τµηµάτων διδασκαλίας της γλώσσας.

Επί εννέα εβδοµάδες οι µαθητές 
των τριών τµηµάτων εξασκούνται 
στην κλίση της Οριστικής και Προ-
στακτικής Ενεστώτα του «λύω», τα συ-
νηρηµένα σε -έω και της πρώτης και 
δεύτερης κλίσης ονοµάτων. 

«Η διδασκαλία γίνεται από τη σειρά 
του Oxford University Press, «Αθήνα-
ζε», όπου µέσα από απλοποιηµένα κεί-
µενα παρουσιάζεται η ζωή µιας οικο-
γένειας στην κλασική Αθήνα λίγο πριν 
ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός Πόλε-
µος», αναφέρει ο καθηγητής κ. Αλέ-
ξανδρος Γιανναδάκης. «Με τη µέθοδο 
αυτή, το µάθηµα δεν περιορίζεται στη 
γραµµατική και στο συντακτικό, αλλά 
επεκτείνεται σε θέµατα ιστορικά, φιλο-
σοφικά και πολιτισµικά. Αυτό, άλλω-
στε, είναι το ζητούµενο για πολλούς 
ενήλικες». «Αποφάσισα να εγγραφώ 
στο τµήµα για λόγους πνευµατικής 
ικανοποίησης», απαντάει ανενδοίαστα 

ο ελληνικής καταγωγής κ. Νίκος Ντάλ-
λας, «έχω πολλά ακαδηµαϊκά ενδια-
φέροντα και µου αρέσει να µαθαίνω 
ξένες γλώσσες».

Στη διάρκεια των µαθηµάτων «έχου-
µε συζητήσει για τον θεσµό της δου-
λείας στην αρχαία Αθήνα, τη θέση 
της γυναίκας», σηµειώνει ο κ. Γιαν-
ναδάκης. Οι ερωτήσεις των µαθητών 
συχνά είναι πιο εξειδικευµένες, όπως 
«ποια είναι η σχέση του Απόλλωνα µε 
τον Θεό Ηλιο;». Όπως αποκαλύπτουν 
οι διδασκόµενοι, ο ζήλος του καθηγη-
τή τους είναι ανάλογος του δικού τους, 
µε αποτέλεσµα παρόµοια θεωρητικά 
ερωτήµατα να απαντώνται ακόµα και 
αργά το βράδυ µέσω email!

Στο ερώτηµα τι οδήγησε ανθρώ-
πους µε αυξηµένες υποχρεώσεις στο 
εν λόγω δύσκολο εγχείρηµα, οι απα-
ντήσεις ποικίλλουν: «Θέλω να µπορώ 
να διαβάζω τις επιγραφές όταν επι-
σκέπτοµαι αρχαιολογικούς χώρους», 
«να µπορώ να διαβάζω την Καινή 
∆ιαθήκη από το πρωτότυπο», «να 
ανακαλύψω τις ρίζες της νέας Ελληνι-
κής». Φαίνεται, εν τέλει, ότι στην Αυ-
στραλία ο µύθος της αρχαίας Ελλάδας 
«κρατάει» ακόµα και δεν έχει επισκι-
αστεί από την επικαιρότητα. «Όσοι 
έχουν συγγενείς στην Ελλάδα είναι 
ενηµερωµένοι για τα καθέκαστα, οι 
υπόλοιποι έχουν µια µάλλον θολή 
εικόνα», σχολιάζει ο κ. Γιανναδάκης.

Ο Νίκος Ντάλλας, που έχει σπου-

δάσει και κλασικά αραβικά, έφθασε 
πέντε χρόνων στην Αυστραλία, «στο 
σπίτι µιλούσαµε πάντα ελληνικά, 
αλλά παρακολουθούσα και το ελλη-
νικό σχολείο τα Σάββατα», θυµάται. 
∆εν κατέχουν, όµως, όλοι οι µαθητές 
του 25µελούς τµήµατος άπταιστα τη 
νέα ελληνική. «Το ένα τρίτο της τάξης 
µιλάει και γράφει», διευκρινίζει ο κα-
θηγητής τους, κ. Αλέξανδρος Γιαννα-
δάκης, «οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν 
αλλά δεν εκφράζονται µε επάρκεια, 
ενώ στα µαθήµατα έχουν εγγραφεί 
δύο γυναίκες από τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο και δύο Αυστραλοί».

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Παράλληλα, το καλοκαίρι εγκαινιά-

σθηκε τµήµα αρχαίων ελληνικών για 
ανηλίκους. «Είναι µαθητές ελληνικής 
καταγωγής, που παρακολουθούν και 
µαθήµατα νέων ελληνικών στην Κοι-
νότητα», διευκρινίζει ο φιλόλογος κ. 
Γιανναδάκης. Για τα παιδιά υπάρχει 
το επιπλέον κίνητρο, καθώς «η βαθ-
µολογία στα αρχαία ελληνικά πριµο-
δοτείται και επηρεάζει τον συνολικό 
βαθµό τους, που θα τους επιτρέψει 
την είσοδο σε ΑΕΙ». Επιπλέον, για 
όσους ακολουθήσουν κλασικές σπου-
δές, η γνώση της αρχαιοελληνικής θα 
αποτελεί σηµαντικό εφόδιο, «αφού η 
γλώσσα διδάσκεται στην κλασική κα-
τεύθυνση όλων των µεγάλων πανεπι-
στηµίων».

Η Τράπεζα Commonwealth, προ-
σέφερε άλλα 136 εκατοµµύρια 
δολάρια ως αποζηµίωση σε 

επενδυτές που έχασαν τα χρήµατά 
τους, µετά την κατάρρευση της οµο-
γενειακής εταιρείας παροχής οικονο-
µικών υπηρεσιών, «Storm Financial 
Organisation».

Εκτιµάται ότι πάνω από πέντε χι-
λιάδες επενδυτές, στην πλειονότητά 
τους ηλικιωµένοι, έχασαν πάνω από 
830 εκατοµµύρια δολάρια συνολικά, 
λόγω της κατάρρευσης της συγκεκρι-
µένης εταιρείας το 2008.

Οι επενδυτές αυτοί δανείζονταν 
χρήµατα από την τράπεζα, βάζοντας 
σε υποθήκη ακόµα και τα σπίτια τους, 
για να τα επενδύουν σε µετοχές στην 
εταιρεία Storm. Υποστηρίζουν, δε, 
ότι και η τράπεζα έχει ευθύνες, αφού 
τους δάνειζε χωρίς να ελέγχει την κα-
τάσταση της συγκεκριµένης εταιρείας.

Η τράπεζα τους προσέφερε αρχικά 
αποζηµίωση $136 εκατοµµυρίων, 
την οποία τώρα ανέβασε στα 268 
εκατοµµύρια δολάρια, µε την προϋ-
πόθεση οι επενδυτές να αποσύρουν 
τις προσφυγές τους.

H εκδίκαση της υπόθεσης επρόκει-
το να αρχίσει χθες, οπότε και θα δι-
αφανεί αν οι επενδυτές αποδεχθούν 
την αποζηµίωση ή θα συνεχίσουν 

τον δικαστικό τους αγώνα. Η εταιρεία 
«Storm Financial Organisation» ανή-
κε στον οµογενή Μανώλη Κασσιµάτη 
και τη σύζυγό του, Τζούλια.

Τ έσσερα εκατοµµύρια Αυστραλοί δηλώνουν ότι γνωρί-
ζουν παιδιά, οι ζωές των οποίων επηρεάζονται άµεσα 
από µέλη των οικογενειών τους που καταναλώνουν 

καθηµερινά υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ.
Αυτό αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του φιλανθρωπι-

κού οργανισµού Salvation Army, που δόθηκε στη δηµοσι-
ότητα χθες ∆ευτέρα.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι στο τελευταίο δωδεκάµηνο, 
το αλκοόλ επηρέασε τις ζωές 3 εκατοµµυρίων οικογενειών 
της χώρας. Ο εκπρόσωπος του εν λόγω φιλανθρωπικού 
οργανισµού, Τζέραρντ Μπερν, υποστήριξε ότι τα στατιστικά 
αυτά στοιχεία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

«Χιλιάδες Αυστραλοί καταναλώνουν καθηµερινά µεγά-
λες ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών και θεωρούνται 
αλκοολικοί. Τουλάχιστον 1,4 εκατοµµύρια άτοµα έχουν 
καταφύγει στον οργανισµό µας για βοήθεια, από τις επι-
πτώσεις που έχει το αλκοόλ στις οικογένειές τους», δήλωσε 
ο κ. Μπερν και συνέχισε:

«Το µεγαλύτερο τίµηµα το πληρώνουν όµως τα παιδιά 
των οικογενειών αυτών».

Η έκθεση δόθηκε στη δηµοσιότητα στο πλαίσιο της εκ-
στρατείας του Salvation Army για τις επιπτώσεις της υπερ-
βολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Μια γυναίκα από την Αδελαϊδα, οµολόγησε ότι σκό-
τωσε τον 5χρονο γιό της βάζοντας µεθαδόνη στον 
χυµό που του είχε φτιάξει. Πρόκειται για την 45χρο-

νη Λίσα Αν Κόλαρντ, η οποία προσήχθη χθες στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας, µε την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας του γιου της Κρίστοφερ, στις 7 Ιουνίου 
2011, στο σπίτι της στο Μόντµπουρι Χάϊτς. Η καταδίκη της 
Κόλαρντ θα  ανακοινωθεί στις 24 Σεπτεµβρίου.

Ενδιαφέρον για µαθήµατα 
αρχαίων ελληνικών 

Χάθηκαν 830 εκατομμύρια δολάρια 
από την πτώχευση εταιρείας ομογενών 

Μητέρα ομολογεί 
ότι σκότωσε 
τον 5χρονο γιό της 
με μεθαδόνη

ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

«STORM FINANCIAL ORGANISATION»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ SALVATION ARMY

Το αλκοόλ 
επηρεάζει τις ζωές
3 εκατομμυρίων 
οικογενειών

Ο οµογενής Μανώλης Κασσιµάτης


