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Με την παρουσία της τοπικής πολιτει-
ακής βουλευτή Νέας Νότιας Ουα-
λίας στην εκλογική περιφέρεια του 

Μάρικβιλ, Carmel Tebbutt, πραγµατοποιή-
θηκαν τα επίσηµα εγκαίνια της νέας µαθη-
τικής καφετέριας στο Εξατάξιο Γυµνάσιο του 
Μάρικβιλ (Marrickville High School) και 
συγκεκριµένα στο ΚΤΕΑ (Κέντρο Ταχύρρυθ-
µης Εκµάθησης Αγγλικών) του Μάρικβιλ 
(Marrickville Intensive English Centre) την 
περασµένη Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2012 στις 
12:30. Στην σεµνή ωριαία εκδήλωση παρέ-
στησαν ο προϊστάµενος του ΚΤΕΑ, ∆ηµήτρι-
ος Καµετόπουλος, η ελληνικής καταγωγής 
και στέλεχος και σύµβουλος από το Κέντρο 
Βοήθειας Μεταναστευτικών Υπηρεσιών 
του Μάρικβιλ (Marrickville Metro Migrant 
Resource Centre) Λίτσα Νόσσαρ, η ελληνι-
κής καταγωγής δηµοτική σύµβουλος της πε-
ριφέρειας του Κάντερµπερι και στέλεχος του 
Κέντρου Βοήθειας Μεταναστευτικών Υπηρε-
σιών του Κέµπσι (Campsie Metro Migrant 
Resource Centre) Γεσθηµανή Χειλά-Πασχα-
λίδη, η Γυµνασιάρχης του Μάρρικβιλ Diane 
Fetherston, η ελληνικής καταγωγής προϊστα-
µένη του Τµήµατος Αγγλικών του Εξαταξίου 
Γυµνασίου  Σοφία Schweibert-Kώτση, η κα-
θηγήτρια του ΚΤΕΑ του µαθήµατος επιλογής 
Barrista κα Joanne D’Antonio, η καθηγήτρια 
από το Πολυπολιτισµικό Τµήµα του Τεχνι-
κού Κολλεγίου (TAFE) του Petersham Cathy 
Bahari, η ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια 
του Τµήµατος Αγγλικών του Μάρρικβιλλ 
Βασιλική Καρµόγιαννη, τοπικοί παράγοντες 
από διάφορους κοινωνικούς φορείς, άλλοι 
καθηγητές, γονείς και φυσικά µαθητές εκ των 
οποίων και αρκετά νεοφερµένα Ελληνόπου-
λα από την Ελλάδα...

Ο ∆ηµήτριος Καµετόπουλος καλωσόρι-
σε τους επίσηµους και ιδιαίτερα την τοπι-
κή βουλευτή η οποία παρά το πολυάσχολο 
πρόγραµµά της, µπόρεσε να «ξεκλέψει» λίγο 
χρόνο να πραγµατοποιήσει τα εγκαίνια της εν 
λόγω µαθητικής καφετέριας µε την ονοµασία 
«Cafe Diversity» («Καφέ Ποικιλοµορφίας») 
αντικατοπτρίζοντας έτσι και τις διαφορετικές 
και ποικίλες καταγωγές των νεοφερµένων 
παιδιών-µαθητών στο ΚΤΕΑ του Μάρικβιλ. 
Ο κ. Καµετόπουλος εστίασε την οµιλία του 
στους µαθητές που επιλέχτηκαν την τρέχου-
σα σχολική χρονιά κι έκαναν µε επιτυχία 
ειδικό εξάωρο µάθηµα χρήσης επαγγελµατι-
κής καφετιέρας και εξυπηρέτησης κοινού µε 
αποτέλεσµα να τους δοθεί δίπλωµα barrister, 
ανοίγοντας έτσι περαιτέρω τις προοπτικές 
απασχόλησής τους σε χώρους εστίασης του 
Σίδνεϊ, υπόθεση όµως που διήρκησε σχε-
δόν ενάµιση χρόνο µε αρκετό προγραµµα-
τισµό και συντονισµό πολλών φορέων για 
την επίτευξη του στόχου, όπως σηµείωσε. Ο 
άλλος σκοπός, όπως τόνισε στην συνέχεια ο 
ίδιος, ήταν και είναι να δοθεί η ευκαιρία στα 
παιδιά να εξασκήσουν τα σγγλικά σε έναν 
πραγµατικό χώρο στην πλήρη εξυπηρέτηση 
των άλλων µαθητών και εκπαιδευτικών του 
σχολείου αλλά και γονιών του σχολείου. Ο 
προϊστάµενος του ΚΤΕΑ Μάρικβιλ ανέφε-
ρε επίσης και την οικονοµική χορηγία που 
προσέφερε η ∆ηµαρχία του Μάρικβιλ µέσω 
των επιχορηγήσεων κατά διαστήµατα για την 

τοπική κοινωνία. Η σύµβουλος κα Νόσσαρ 
µίλησε και εκείνη για την επιτυχία του εγχει-
ρήµατος και ευχαρίστησε το ΚΤΕΑ και την 
∆ηµαρχία του Μάρικβιλ για την µεταξύ τους 
συνεργασία αλλά και όλων των εµπλεκόµε-
νων µερών στην προσπάθεια του καλύτερου 
επαγγελµατικού προσνατολισµού των νεο-
φερµένων µεταναστών. Στόχος του Κέντρου 
Βοήθειας Μεταναστευτικών Υπηρεσιών του 
Μάρρικβιλλ (Marrickville Metro Migrant 
Resource Centre), όπως ανέφερε η ίδια, είναι 
να δίνει την απαιτούµενη βοήθεια σε νεοα-
φιχθένετες οικογένειες στην Αυστραλία, είτε 
αυτές έρχονται µε σκοπό την διαµονή στην 
χώρα και µέσω της νόµιµης µεταναστευτικής 
οδού, είτε πρόκειται για προσφυγόπουλα από 
χώρες εµπόλεµες, να µπορέσουν να ορθοπο-
δήσουν στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις 
της νέας χώρας, της Αυστραλίας δηλαδή, γι’ 
αυτούς τους ανθρώπους. Ανάµεσά στα άτοµα 
αυτά είναι και νεοφερµένες ελληνικές οικο-
γένειες που γράφουν τα παιδιά τους στο εν 
λόγω ΚΤΕΑ για να µπορέσουν να ενισχύ-
σουν περαιτέρω τα αγγλικά τους για ένα χρο-
νικό διάστηµα και µετά να εγγραφούν στο 
Εξατάξιο Γυµνάσιο του Μάρικβιλ ή στα άλλα 
τοπικά Γυµνάσια. Η Υπηρεσία της κα Νόσ-
σαρ, σηµειώνεται πως παρέχει κάθε Τρίτη 
ειδικά προγράµµατα βοήθειας στους µαθητές 
του ΚΤΕΑ του Μάρικβιλ στην συµπλήρωηση 
της σχολικής εργασίας. Οµιλία έκανε και η 
Γυµνασιάρχης κα Fetherston η οποία εγκωµί-
ασε όλους τους παράγοντες - σχολείο, Κέντρο 
Βοήθειας, Τεχνικό Κολλέγιο και ∆ηµαρχία - 
στην εγκαθίδρυση της εβδοµαδιαίας µαθητι-
κής καφετέριας, που λειτουργεί εδώ και λίγο 
καιρό τις Πέµπτες για 40 λεπτά στο διάλειµ-
µα του σχολείου. Μετά τις επισηµότητες, το 
κοινό και οι µαθητές απόλαυσαν µεζεδάκια, 
λιβανέζικα και ελληνικά γλυκά, ινδικές πίτες 
και αρκετό... καπουτσίνο και λάτε, παραγω-
γής των µαθητών, δίνοντας έτσι και µια... 
ποικιλοµορφία στα εδέσµατα!

Το Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκµάθησης Αγ-
γλικών του Μάρικβιλ (Marrickville Intensive 
English Centre) είναι ένα από 14 ειδικά 
κρατικά εξατάξια Γυµνάσια υποδοχής νέο-
µεταναστών και διεθνών µαθητών, µε κύριο 
σκοπό την ταχύρρυθµη εκµάθηση της Αγγλι-
κής γλώσσας για την µετέπειτα εγγραφή των 
µαθητών στο κανονικό Εξατάξιο Γυµνάσιο. 
Αυτή τη στιγµή, στο εν  λόγω ΚΤΕΑ, φοιτούν 
αρκετά παιδιά κυρίως από την Ελλάδα, την 
Κίνα, το Βιετνάµ, την Ισπανία, την Πορτογα-
λία και µερικά παιδιά από την Νότια Αµερική, 
την Τουρκία, την Συρία, το Λίβανο και από 
άλλες γωνιές του πλανήτη. Για πληροφορίες, 
όσοι επιθυµούν µπορούν να τηλεφωνήσουν 
στο τηλέφωνο 9550 0251 ∆ευτέρα-Παρα-
σκευή ώρες γραφείου ή να επισκεφτούν την 
ιστοσελίδα του σχολείου: www.marrickvil-i.
schools.nsw.edu.au και µε εµαϊλ: marrickvil-i.
school@det.nsw.edu.au  Στις φωτογραφίες 
παρατίθονται στιγµιότυπα από την ηµέρα των 
εγκαινίων του «Cafe Diversity» («Καφέ Ποικι-
λοµορφίας») µε την συµµετοχή Ελληνόπου-
λων. ∆ιακρίνονται ανάµεσα στα άλλα παιδιά 
και τα νεοφερµένα Ελληνόπουλα Άγγελος 
Στελέτος, Χρήστος Στελέτος, Κατερίνα Κού-
τουλα και Ελένη Στελέτου.

Με έντονη ελληνική συµµετοχή
τα εγκαίνια σχολικής καφετέριας
στο Γυµνάσιο του Μάρικβιλ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ CARMEL TEBBUTT

Μαθητές του ΚΤΕΑ Μάρικβιλ στην νέα σχολική καφετέρια του Γυµνασίου τους - ανάµεσά τους και 
νέα παιδιά από την Ελλάδα. Πίσω αριστερά ο Άγγελος Στελέτος, πίσω δεξιά ο Χρήστος Στελέτος, 
µπροστά αριστερά η Κατερίνα Κούτουλα.

Η τοπική βουλευτής της εκλογικής 
περιφέρειας του Μάρικβιλ, 
κα Carmel Tebbutt.

Η καθηγήτρια στο Τµήµα Αγγλικών του Γυµνασίου του Μάρικβιλ κα Βασιλική Καρµόγιαννη 
µε τον Άγγελο Στελέτο µετά την προσφορά ενός καπουτσίνου στην εκπαιδευτικό.


