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Ο καθηγητής Γλωσσολογίας και λεξι-
κογράφος, Γεώργιος Μπαµπινιώτης 
θα επισκεφθεί την Αυστραλία από τις 

16 έως τις 28 Νοεµβρίου ως επισκέπτης κα-
θηγητής του Ελληνικού Μουσείου Ναυσικά 
Σταµούλη και του Αυστραλιανού Ινστιτούτου 
Μακεδονικών Σπουδών. Ο κ. Μπαµπινι-
ώτης, που διατέλεσε Πρύτανης του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, υπουργός Παιδείας & 
Πολιτισµού της Ελλάδας και πρόεδρος του 
Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού θα δώσει 
δηµόσιες διαλέξεις και σεµινάρια στο Σίδνεϊ, 
το Περθ και τη Μελβούρνη. Ο κ. Μπαµπι-
νιώτης θα επισκεφτεί πρώτα το Σίδνεϊ (15-
19 Νοεµβρίου) και θα δώσει δύο δηµόσιες 
διαλέξεις, µία στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο του 
Σίδνεϊ που διευθύνει το Πολιτιστικό Κέντρο 
της ΑΧΕΠΑ «Κωστής Παλαµάς», και µία δεύ-
τερη στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ µε ακρο-
ατήριο του, τους καθηγητές των Ελληνικών 
στα κρατικά και οµογενειακά σχολεία. 

Ο κ. Μπαµπινιώτης θα έχει συνεργασία 
εκεί µε τους υπεύθυνους του Πολιτιστικού 
Κέντρου «Κωστής Παλαµάς» και τους κα-
θηγητές κ.κ. Βρασίδα Καραλή και Αντώνη 
∆ρακόπουλο. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί 
το Περθ, προσκεκληµένος του Τµήµατος Ελ-
ληνικών Σπουδών του University of Notre 
Dame και του συντονιστή του, κ. Σάββα Πα-
πασάββα. Ο κ. Μπαµπινιώτης θα επισκεφτεί 
την Ελληνική Κοινότητα, το Κολλέγιο του 
Αγίου Ανδρέα και το Πανεπιστήµιο και θα 
δώσει σεµινάρια και διαλέξεις. Την Τετάρτη, 

21 Νοεµβρίου και µέχρι και την Τετάρτη 28 
Νοεµβρίου θα βρίσκεται στη Μελβούρνη, 
όπου θα δώσει δύο διαλέξεις, θα επισκεφτεί 
σχολεία και θα έχει συναντήσεις µε κυβερ-
νητικούς παράγοντες, εκπαιδευτικούς και 
λειτουργούς πολιτιστικών φορέων. 

Την Πέµπτη, 22 Νοεµβρίου στις 19:00 ο 
κ. Μπαµπινιώτης θα επισκεφτεί το Ελληνικό 
Μουσείο και θα δώσει την πρώτη του διάλε-
ξη µε κύριους ακροατές του τους εκπαιδευτι-
κούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα 
στα κρατικά και τα οµογενειακά σχολεία. Το 
θέµα της διάλεξής του είναι «∆ιατηρώντας τη 
γλώσσα προέλευσης σε ένα µεταναστευτικό 
περιβάλλον: Η περίπτωση της Ελληνικής 
Γλώσσας». Τη διάλεξη συνδιοργανώνει το 
Γραφείο του Συµβούλου Εκπαίδευσης και 
ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Ελληνικής 
Γλώσσας µε οµογενειακούς φορείς εκπαί-
δευσης. Ο κ. Μπαµπινιώτης θα συµµετά-
σχει και στις εκδηλώσεις που οργανώνει 
το Ελληνικό Μουσείο εορτάζοντας τα 60 
χρόνια από την υπογραφή της διακρατικής 
συµφωνίας Ελλάδας-Αυστραλίας, µε βάση 
την οποία 270.000 Έλληνες µετανάστευσαν 
στην Αυστραλία. Το πρωί της ίδιας ηµέρας 
θα επισκεφτεί το Alphington Grammar και 
στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε γεύµα που 
οργανώνει ο πρόεδρος του Σχολικού Συµ-
βουλίου, κ. Νίκος Κουκουβιτάκης. 

Τη ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου ο κ. Μπαµπι-
νιώτης θα δώσει δεύτερη δηµόσια διάλεξη 
στο Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης µε θέµα 

«Οι Αρχαίες Ελληνικές ∆ιάλεκτοι» µε ιδι-
αίτερη έµφαση στην Αρχαία Μακεδονική, 
αντλώντας πληροφορίες από τα νέα στοιχεία 
που έφερε στην επιφάνεια η αρχαιολογική 
σκαπάνη. Τη διάλεξη αυτή οργανώνει το Αυ-
στραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπου-
δών σε συνεργασία µε την Παµµακεδονική 
Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας µέσα στα 
πλαίσια των ∆ηµητρίων 2012 και των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση 
Εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας από τους Οθωµανούς. Στη δι-
άρκεια της παραµονής του στη Μελβούρνη 
ο κ. Μπαµπινιώτης αναµένεται να µιλήσει 
σε συγκέντρωση των γονέων των οποίων τα 
παιδιά ενδιατρίβουν στην ελληνικής γλώσ-
σα που οργανώνει η Κοινότητα Μελβούρ-
νης και Βικτώριας δια του διευθυντή της κ. 
Γιάννη Μηλίδη. Θα επισκεφτεί επίσης άλλα 
σχολεία και θα έχει συναντήσεις µε εκπρο-
σώπους φορέων εκπαίδευσης καθώς και µε 
το Σύλλογο ∆ασκάλων Ελληνικής Γλώσσας. 

Θα έχει ιδιαίτερες συνοµιλίες µε τον ∆ιευ-
θυντή κ. Ιωάννη Τατούλη και το ∆. Σ. του 
Ελληνικού Μουσείου µε στόχο τον εµπλου-
τισµό του Μουσείου στα χρόνια που θα έρ-
θουν. Αναµένεται επίσης να έχει συνάντηση 
και µε τον υπουργό και ανώτατα στελέχη του 
υπουργείου Παιδείας της Βικτώριας για να 
τονιστεί η ανάγκη εναργέστερης και αρτιό-
τερης πολιτικής στήριξης της ελληνοµάθει-
ας στα κρατικά σχολεία. Τέλος, αναµένεται 
να έχει συνάντηση και µε τους φορείς των 

ανεξαρτήτων σχολείων της Βικτώριας.  Ο 
κ. Μπαµπινιώτης θα ενηµερωθεί σε θέµα-
τα εκπαίδευσης και ελληνοµάθειας από τον 
Σύµβουλο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην 
Αυστραλία, κ. Βασίλειο Γκόγκα, και από τα 
στελέχη της Επιτροπής Εργασίας του Προ-
γράµµατος Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, 
την ευθύνη της οποίας έχει το Πανεπιστήµιο 
Κρήτης. Ιδιαίτερες συνοµιλίες θα έχει ο κ. 
Μπαµπινιώτης µε τα στελέχη της Παµµακε-
δονικής Ένωσης και του Αυστραλιανού Ιν-
στιτούτου Μακεδονικών Σπουδών. 

Το συνολικό πρόγραµµα του κ. Μπαµπι-
νιώτη συντονίζει ο Καθηγητής κ. Αναστάσι-
ος Μ. Τάµης τόσο για λογαριασµό του Ελ-
ληνικού Μουσείου όσον και του ΑΙΜΣ: «Η 
επίσκεψη του Καθηγητή κ. Γ. Μπαµπινιώτη 
είναι ιστορική διότι έρχεται σε µια εποχή 
που οι λειτουργοί της ελληνόγλωσσης εκ-
παίδευσης στην Αυστραλία και οι φορείς της 
χρειάζονται τη σοφία του όσο ποτέ. 

Ως γλωσσολόγος αλλά και ως µύστης και 
κοινωνός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
τα τελευταία 50 χρόνια γνωρίζει τα προβλή-
µατα που έχουν οι µειονοτικές γλώσσες σε 
ένα κυρίαρχο µονόγλωσσο καθεστώς, τις 
δυνάµεις που επενεργούν στη γλωσσική 
απόκλιση αλλά και σύγκλιση, τις κοινωνι-
κο-γλωσσικές επικράτειες που ενισχύουν τις 
γλώσσες προέλευσης και βέβαια τις µεταβλη-
τές που καθορίζουν τη γλωσσική αφοσίωση 
µιας µειονότητας, όπως η ελληνική» διευκρί-
νισε ο κ. Τάµης. 

Ο  γνωστός για την δράση του 
στην παροικία, καθηγητής 
∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, 

ανακυρήχθηκε Συν-Νικητής του 
Αριστείου Ιστορίας Ron Rathbone 
για το 2012. Η αποµονή του µε-
γάλου βραβείου έγινε για την 
έρευνα του συµπάροικου µε τίτ-
λο «Η ελληνική παρουσία στον 
∆ήµο του Rockdale». Η έρευνα 
αυτή είναι η πρώτη πανοραµική 
ανασκόπηση για την ελληνική 
παρουσία στον ∆ήµο Rockdale.

Η τελετή απονοµής έγινε το πε-
ρασµένο Σάββατο. Ο νεοεκλεγείς 
∆ήµαρχος, Councillor Shane O’ 
Brien, έκανε την ανακοίνωση και 
απένειµε στον ∆ρ ∆ιαµάντη το 
Αριστείο. 

Το Αριστείο εγκαινιάστηκε το 
2006 προς τιµήν του πρώην δη-
µάρχου, δηµοτικού συµβούλου κι 
ιστορικού Ron Rathbone OAM. 
Στόχος του Αριστείου είναι η ανά-
πτυξη της έρευνας και της κατα-
γραφής της ιστορίας του ∆ήµου.

Υποφήφιοι για το Αριστείο 
υπέβαλαν αυθεντική (original) 
έρευνα γύρω από κάποια πτυχή 
του ∆ήµου Rockdale - ιστορική 
ανάπτυξη, κτίρια, οργανώσεις, 
πληθυσµός, δηµοτικοί κήποι, φυ-
σικές οµορφιές ή γεγονόντα.

Ερευνητής µε ισχυρό ενδιαφέ-
ρον για θέµατα ελληνοαυστραλι-
ανής ιστορίας, ο ∆ρ ∆ιαµάντης 
ανέπτυξε πραγµατικά εκπληκτική 

έρευνα για τους µεγάλους δε-
σµούς του Ελληνισµού µε την 
περιφέρεια αυτή. Η ανθρώπιη δι-
άσταση, η χειροπιαστή πτυχή των 
σχέσεων, συµπεριλαµβάνει τους 
χώρους που προσφέρουν ελλη-
νική κουζίνα, τα κτίρια τα οποία 
είναι ιδιοκτησία παροικιακών 
οργανώσεων ή που χρησιµοποι-

ούνται από αυτά, και τα µνηµεία 
που µας θυµίζουν τους ανθρώ-
πους, τα τοπία και τα γεγονόντα 
τα οποία συνδέουν το Rockdale 
µε τον Ελληνισµό.  Η έρευνα του 
∆ρ ∆ιαµάντη επίσης συµπεριλαµ-
βάνει τα ελληνικά τοπωνύµια του 
δήµου, καθώς και την παράδοση 
αθλητισµού, µία παράδοση που 

πρωτοαναπτύχθηκε από τους αρ-
χαίους Έλληνες πριν από χιλιά-
δες χρόνια.

Σύµφωνα µε την Απογραφή του 
2011, το 9,4% του πληθυσµού 
του ∆ήµου Rockdale (8.664 άτο-
µα) οµιλεί την ελληνική στην οι-
κία, σαν δεύτερη γλώσσα µετά την 
αγγλική. Στην ευρύτερη περιοχή 

του St George (∆ήµοι Rockdale, 
Kogarah και Hurstville) ζει ο πιο 
συµπαγής πληθυσµός ελληνικής 
καταγωγής σε όλη την Αυστραλία.

Η έρευνα «Η ελληνική παρου-
σία στον ∆ήµο του Rockdale» πα-
ρουσιάζει την σχέση του Ελληνι-
σµού µε τον ∆ήµο του Rockdale 
από τις πρώτες ηµέρες της εγκα-
τάστασης των Ευρωπαίων στην 
περιοχή. Παρουσιάζεται η εικόνα 
µιας ζωντανής κοινωνικής οµά-
δας, η οποία έχει προσφέρει στον 
∆ήµο πολύ περισσότερα από ότι 
παρουσιάζουν οι αριθµοί και τα 
ποσοστά.

Η έρευνα του ∆ρ ∆ιαµάντη 
ετοιµάζεται για δηµοσίευση στις 
αρχές του 2013.

«Η ΧΑΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1940-49»

Συνεχίζεται σήµερα, Τετάρτη 
24 Οκτωβρίου, το µάθηµα του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
µίου «Μια Σύντοµη Ιστορία της 
Μακεδονίας». Στο 7ο κατά σειρά 
µάθηµα, εξετάζεται η λεγόµενη 
«χαµένη» δεκαετία του 1940: η 
εποχή της ναζιστικής εισβολής 
και κατοχής και του εµφυλίου 
πολέµου. Το µάθηµα ξεκινά στις 
19:30 στο AHEPA Hall, 394 
Princes’ Highway, Rockdale.

Η παρουσίαση είναι δίγλωσ-
ση (αγγλικά κι ελληνικά) κι είναι 
όλοι ευπρόσδεκτοι.

Επίσκεψη Μπαµπινιώτη στην Αυστραλία 
ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΡΟΚΝΤΕΪΛ»

Αριστείο Ιστορίας σε συµπάροικο καθηγητή

Ο ∆ρ ∆ιαµάντης παραλαµβάνει το Αριστείο 
από τον ∆ήµαρχο Shane O’Brien 

και τον δηµοτικό σύµβουλο Joe Awada.


