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Με επιτυχία και πάλι πραγµατοποιή-
θηκε την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 
στο Γυµνάσιο του Μάρρικβιλ και 

συγκεκριµένα στο Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκ-
µάθησης Αγγλικών του Μάρρικβιλ (ΚΤΕΑ) 
(Marrickville Intensive English Centre) σε 
συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελληνο-Αυ-
στραλών Εκπαιδευτικών Νέας Νότιας Ου-
αλίας (ΣΕΑΕ), η 2η συγκέντρωση και το 
πληροφοριακό απόγευµα για νεοφερµένους 
Ελλαδίτες και των παιδιών τους αλλά και 
για άλλα ενδιαφερόµενα άτοµα, διάρκειας 
σχεδόν τριών ωρών. Υπενθυµίζεται ότι το 
Σάββατο 11 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε 
η 1η συνάντηση νεοαφιχθεισών ελληνικών 
οικογενειών και σε αυτήν την συγκέντρωση 
τότε, προβλήθηκαν τα ουκ ολίγα προβλήµα-
τα ορισµένων ατόµων στην προσωρινή ή 
µόνιµη εγκατάστασή τους στην Αυστραλία. 
Άνθρωποι απλοί, άνθρωποι αναζητούντες 
καλύτερες ίσως συνθήκες ζωής ή άνθρωποι 
που θέλουν να δοκιµάσουν έναν νέο τρό-
πο ζωής, µε προβλήµατα αποµόνωσης, µη 
επαφής µε άλλους συµπαροίκους Έλληνες 
του Σίδνεϊ, µη εύρεσης εργασίας, όλοι συ-
γκεντρώθηκαν στο Μάρρικβιλλ και γνωρί-
στηκαν περαιτέρω µεταξύ τους. Η στήριξή 
σε αυτούς επιβεβληµένη. Μερικοί έχουν 
αφιχθεί µε αυστραλιανό διαβατήριο άρα 
όντας Αυστραλοί υπήκοοι (γεννηµένοι εδώ 
την δεκαετία του ’60 ή ’70 αλλά µεγαλωµέ-
νοι στην γενέτειρα κυρίως) µε κάποια προ-
βλήµατα προσαρµογής, άλλοι Ελλαδίτες µε 
τουριστική βίζα όµως µε αρκετά προβλήµα-
τα, που ψάχνουν να βρουν τρόπο για την 
εγκατάστασή τους εδώ, µια πολύ κοστοβόρα 
υπόθεση για τους ίδιους και για τα παιδιά 
τους για να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε 
σχολεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ορισµέ-
νοι µε συζυγική βίζα έχουν κάποια ελπίδα 
αφού µετά από ένα διάστηµα η βίζα τους 
προγραµµατίζεται να αλλάξει σε µόνιµη, 
ενώ άλλοι ψάχνουν για εργασία για να τους 
γίνει η χορηγία της εργασιακής βίζας παρά 
την κάπως µεγαλύτερη ηλικία και µερικές 
φορές τα όνειρά τους εξαπατώνται. Κοι-
νή διαπίστωση: όλοι λίγο-πολύ πάνω στο 
ίδιο «καράβι» πλέουν και η «Ιθάκη» τους 
δεν φαντάζει και τόσο κοντινή για αρκετούς 
από αυτούς τους Νεοέλληνες. Μερικοί ήδη 
επέστρεψαν στην Ελλάδα, αφού η «Ιθάκη» 
για αυτούς έγινε ναυάγιο και τακτοποιήθη-
καν - τρόπω τινά - στον τόπο κατοικίας τους 
και πάλι. Τα προβλήµατα για τους ήδη νε-
οφερµένους Έλληνες υπαρκτά και δύσκολα 
αλλά όχι αυτή η δικτύωση µεταξύ τους και 
των παιδιών τους, η οποία εξάλλου αποτε-
λεί και µία διέξοδο από τα θέµατα που τους 
ταλανίζουν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ

Στην συγκέντρωση, ο προϊστάµενος του 
ΚΤΕΑ Μάρρικβιλλ και αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευ-
τικών ΝΝΟ, κ. ∆ηµήτριος Καµετόπουλος, 
καλωσορίζοντας τους παραβρισκόµενους, 
αρχικά, σύγκρινε την µαζική µετανάστευση 
των Ελλήνων στις περασµένες δεκαετίες µε 
τις σηµερινές ηµέρες. Στην συνέχεια, ενη-
µέρωσε µέσω αρκετών διαφανειών για την 
Παιδεία κυρίως στα ∆ηµόσια Σχολεία, ∆η-
µοτικά και Γυµνάσια και την διάρθρωσή της. 

Επίκεντρο της παρουσίασης ήταν οι πολλα-
πλές επιλογές των µαθηµάτων για το πρό-
γραµµα σπουδών στις ανώτερες τάξεις του 
εξαταξίου Γυµνασίου και η επίτευξη καλής 
βαθµολογίας στο Απολυτήριο στις εισαγωγι-
κές εξετάξεις κάθε Νοέµβριο της 6ης Γυµνα-
σίου (Higher School Certificate). Η παρου-
σίαση επικεντρώθηκε και στις υποχρεώσεις 
των οικογενειών προς το σχολικό σύστηµα, 
τα δικαιώµατά τους, στους κανόνες, στην εγ-
γραφή των παιδιών σε ΚΤΕΑ ή στα ∆ηµοτι-
κά και Γυµνάσια και στις νέες µεθόδους και 
τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στα σχολεία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας αλλά και στις µετα-
φραστικές υπηρεσίες των υπηρεσιών στα ελ-
ληνικά. Τέλος, επισηµάνθηκε από τον κ. Κα-
µετόπουλο και η δυνατότητα των ελληνικών 
οικογενειών από την πατρίδα να ενταχτούν 
στους παροικιακούς κύκλους, σε ελληνικά 
σωµατεία, αδελφότητες κτλ και να λαµβά-
νουν µέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

ούτως ώστε να µπορέσουν να δικτυωθούν 
περαιτέρω µε τους Έλληνες οµογενείς του 
Σίδνεϊ και τις Αυστραλίας για να µπορέσουν 
να εγκλιµατιστούν και να παρακολουθούν τα 
ντόπια Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, έντυπης 
και ραδιοφωνικής µορφής. 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το µάθηµα των Νέων Ελληνικών εξε-

τάστηκε από κάθε οπτική του γωνία και 
παρουσιάστηκε από την προϊσταµένη του 
Τµήµατος Γλωσσών του Ελληνορθόδοξου 
Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνος (Μαρού-
µπρα), καθηγήτρια Ελληνικών στο Σαββα-
τιανό Σχολείο Κοινοτικών Γλωσσών-Γυ-
µνάσιο του Σέβεν Χιλλς (δυτικό Σίδνεϊ) και 
επί των ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΣΕΑΕ, κα 
Μαρία Φαλέτα. Συµπαρουσιάστριά της ήταν 
η δασκάλα Ελληνικών στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο του Έρλγουντ, αναπληρώτρια υποδιευ-
θύντρια σε Σαββατιανά Σχολεία Κοινοτικών 

Γλωσσών και µέλος του ΣΕΑΕ, κα Χαρούλα 
Θεµιστοκλέους. Στα Ελληνόπουλα που πα-
ρακολούθησαν την παρουσίαση σε ξεχωρι-
στή αίθουσα, δόθηκε η δυνατότητα να κατα-
λάβουν τις απαιτήσεις του µαθήµατος των 
Νεοελληνικών και γιατί θα ήταν καλό να το 
επιλέξουν για να «µαζέψουν» καλή βαθµο-
λογία κατά την διάρκεια σπουδών τους, σαν 
ένα από το επιλεγµένα µαθήµατά τους στο 
Γυµνάσιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Η κα Μαρία Πετρόχειλου, από το Ελληνι-

κό Κέντρο Πρόνοιας της Ελληνορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ενηµέρωσε 
τους παραβρισκόµενους για τις υπηρεσίες 
που µπορεί να παρέχει το κέντρο του φο-
ρέα της, σε νεοφερµένους Έλληνες  και στις 
οικογένειές τους, κάτοχους αυστραλιανών 
διαβατηρίων ή όχι (δηλ. κάτοχοι τουριστι-
κής βίζας). Οι υπηρεσίες του Ελληνικού 
Κέντρου Πρόνοιας βοηθούν, όπως είπε, 
όλους µε ειδική µέριµνα όµως τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, τους Έλληνες τρίτης 
ηλικίας και άλλους. Η κα Πετρόχειλου δέ-
χτηκε αρκετά ερωτήµατα σε θέµατα εγκα-
τάστασης και προσανατολισµού ενώ η ίδια 
επισήµανε ότι η υπηρεσία της δεν ορίζει την 
µεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Στην 2η δικτύωση µε τους νεοαφιχθέντες 

Ελλαδίτες, παραβρέθηκε και ο καθηγητής 
Ιστορίας και πρόεδρος του Συλλόγου Ελ-
ληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ, 
∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης ο οποίος κατα-
τόπισε τα παιδιά σε θέµατα επιλογής του 
µαθήµατος της Ιστορίας και όχι µόνο. Η Συ-
ντονίστρια των Ελληνικών Απογευµατινών 
Σχολείων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας Σίδνεϊ και ΝΝΟ και µέλος του ΣΕΑΕ, 
κα Κατερίνα Βέτσικα, απάντησε σε κάποια 
ερωτήµατα που τέθηκαν όσον αναφορά σε 
θέµατα µετανάστευσης. Έντονη ήταν η πα-
ρουσία Ελλήνων νέων ηλικίας 25-30 ετών 
που παρακολουθούν µαθήµατα αγγλικής 
γλώσσας σε Ιδιωτικά Κολλέγια Ενηλίκων 
έχοντας µετατρέψει την βίζα τους σε φοιτητι-
κή ενώ οι ίδιοι είχαν να προβάλλουν και τα 
δικά τους προβλήµατα και θέµατα για τους 
περιορισµούς γύρω από την βίζα τους.

Στο τέλος της 2ης συγκέντρωσης προσφέρ-
θηκαν καφές και κεράσµατα, στον προαύλιο 
χώρο του σχολείου, δίνοντας την ευκαιρία 
για περαιτέρω δικτύωση και πληροφόρηση 
ενώ ο ΣΕΑΕ θα επιχειρήσει να προγραµµα-
τίσει και µια 3η συγκέντρωση κατά την διάρ-
κεια της άνοιξης αλλά και µια 4η καλοκαιρινή 
συγκέντρωση των νεοφερµένων Ελλήνων 
προς τέλος ∆εκεµβρίου ή αρχές Ιανουαρί-
ου σε παραθαλάσσια περιοχή του Σίδνεϊ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όσοι ενδιαφέρονται να συγκαταλεχθούν 

στην εν λόγω δικτύωση των νεοαφιχθει-
σών ελληνικών οικογενειών, µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το κινητό τηλέφωνο: 
0414 714 807 ή ηλεκτρονικώς στην δι-
εύθυνση: jkametopoulos@ yahoo.com.
au και nswmgta@ yahoo.com.au αλλά και 
να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα 
του ΚΤΕΑ Μάρρικβιλ:  www.marrickvil-i.
schools.nsw.edu.au

Η «Οδύσσεια» συνεχίζεται
για τους νεοφερµένους Έλληνες
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Άποψη κάποιων 
νεοαφιχθέντων Ελλήνων.

Η κα Μαρία Φαλέτα παρουσιάζει 
το µάθηµα των Νέων Ελληνικών.

Κάποιοι νεοφερµένοι Έλληνες 
µε την κα Κατερίνα Βέτσικα.


