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Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Παρουσιάζει       

Macquarie University Art Gallery, Building E11A, North Ryde 
Είσοδος ελεύθερη. Ανοιχτή 10 π.μ.– 5 μ.μ. καθημερινές και ορισμένα Σάββατα.  
Για πληροφορίες πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.artgallery.mq.edu.au 
Επικοινωνία:  Leonard Janiszewski, Modern History/Art Gallery,  
Macquarie University τηλ.: 9850 6886/7437, κινητό: 0448 876 626 

Γλώσσα : αγγλικά 

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ:  
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Έκθεση 

Τετάρτη 20 Μαρτίου - Τετάρτη 1η Μαΐου  
Τα ελληνικά καφέ της Αυστραλίας παρουσιάζονται ως ένα παγκόσμιο  
φαινόμενο, προκαλώντας άνευ προηγουμένου αλλαγές στη λαϊκή  κουλ-
τούρα της Αυστραλίας. 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Θυμόμαστε τα Ελληνικά καφέ της Αυστραλίας 

Παρουσιαστές: Έφη Αλεξάκη και Leonard Janiszewski 

Τετάρτη 17 Απριλίου  6 μ.μ. για έναρξη στις 6.30  
Προσκαλούνται να προσέλθουν όσοι έχουν αναμνήσεις ή και αντικείμενα από τα 
ελληνικά καφέ, και να μοιραστούν με το ακροατήριο τις εμπειρίες τους.  

Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba Street, Lakemba 

Είσοδος ελεύθερη 
Επικοινωνία:  Leonard Janiszewski, Modern History/Art Gallery, Faculty of Arts,  

Macquarie University,  τηλ. 9850 6886 ή 9850 7437, κινητό: 0448 876 62  
ή στην Κοινότητα, τηλ. 9740 6022 

Γλώσσες: αγγλικά/ελληνικά 

Επιτυχία της οµογένειας, χαρακτή-
ρισε ο οµοσπονδιακός υπουργός Παι-
δείας, Πίτερ Γκάρετ, την απόφαση της 
Επιτροπής ∆ιαµόρφωσης του Εθνικού 
Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας Γλωσσών 
της Αυστραλίας (ACARA), να συµπερι-
λάβει την ελληνική γλώσσα στο Εθνικό 
Πρόγραµµα ως δεύτερη γλώσσα και όχι 
ως διδασκόµενη, µόνο σε µαθητές και 
µαθήτριες ελληνικής καταγωγής, όπως 
αρχικά είχε αποφασιστεί.

Ο κ. Γκάρετ υπογράµµισε ότι «πρόκει-
ται για επιτυχία που οφείλεται και στην 
κινητοποίηση της οµογένειας, αλλά η 
ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο ενι-
αίο πρόγραµµα είναι η µισή προσπά-
θεια».

Επισήµανε, όµως, ότι «για να ανα-
πτυχθεί η γλώσσα και για να διδάσκε-
ται στα αυστραλιανά δηµόσια σχολεία 
θα πρέπει να υπάρχει και ζήτηση» και 

πρόσθεσε: «πρέπει τώρα οι Έλληνες 
της Αυστραλίας να ζητάνε µε επιµονή 
να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στα 
σχολεία. Αν η γλώσσα διδάσκεται σε 
πολλά σχολεία δεν θα την µαθαίνουν 
µόνο παιδιά ελληνικής καταγωγής, αλλά 
πολλοί Αυστραλοί µαθητές και αυτό εί-
ναι που επιδιώκουµε».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την 
διάρκεια δεξίωσης που παρέθεσε η 
Πρωθυπουργός, Τζούλια Γκίλαρντ, σε 
εκδότες µεταναστευτικών εφηµερίδων 
στην αυλή της πρωθυπουργικής κατοι-
κίας του Κιριµπίλι στο Σίδνεϊ παρουσία 
πολλών υπουργών της όπως ο Θησαυ-
ροφύλακας, Γουέϊν Σουάν, ο υπουργός 
Μετανάστευσης Μπρένταν Οκόνορ, η 
υπουργός Πολυπολιτισµού Κέϊτ Λάντι, 
η υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων 
Τζένη Μακλίν κ.α.

Η κ. Γκίλαρντ, που µόλις είχε επιστρέ-

ψει από το πετυχηµένο ταξίδι της στην 
Κίνα, σηµείωσε πως η κυβέρνησή της 
αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του µε-
ταναστευτικού τύπου της Αυστραλίας 
και επιδιώκει να έχει άψογη συνεργασία 
µαζί του.

«Ξέρουµε πως σε κάποιες περιπτώσεις 
οι ξενόγλωσσες εφηµερίδες φτάνουν σε 
ένα κοινό που δεν φτάνουν οι µεγάλες 
εφηµερίδες και έχουν µεγάλη απήχη-
ση», είπε η Πρωθυπουργός.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γκάρετ, υπο-
γράµµισε πως είναι πολύ σηµαντικό 
που δίνεται η δυνατότητα, η ελληνική 
γλώσσα να διδάσκεται σε όλους τους 
µαθητές των αυστραλιανών σχολείων 
και όχι µόνο σε αυτούς που είναι ελλη-
νικής καταγωγής, ενώ απέδωσε τη νέα 
βαθµολόγηση στην αποτελεσµατική κι-
νητοποίηση της οµογένειας και των εκ-
παιδευτικών της φορέων.

Θλίψη προκάλεσε στην οµογένεια της Αυστραλίας ο θά-
νατος του Ντίνου Μελιδώνη, ενός ανθρώπου που έγραψε 
ιστορία στο παροικιακό θέατρο αλλά και στο ραδιόφωνο και 
έφυγε την περασµένη Παρασκευή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Ντίνος Μελιδώνης, µε καταγωγή από την Αλεξάνδρεια 
της Αίγυπτου, υπήρξε δραστήριο µέλος της Ένωσης Ελλή-
νων Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής (ΕΕΑΜΑ) και διέπρεψε 
ως σκηνοθέτης και ηθοποιός του θιάσου της.

∆ιακρίθηκε επίσης ως πρώτος συντονιστής και εκφωνητής 
του ελληνόφωνου προγράµµατος του κρατικού ραδιοφώνου 
της SBS (τότε 3ΕΑ) και παλαιότερα ως εκφωνητής του ραδι-
οφωνικού σταθµού 3ΚΖ. Για πολλά χρόνια ήταν διευθυντής 
µεγάλης αυστραλιανής τραπέζης και εξυπηρέτησε χιλιάδες 
οµογενείς. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη από τον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Όκλι της Μελβούρνης.

Θλίψη στην οµογένεια 
για το θάνατο ηθοποιού 

Ο υπουργός 
Παιδείας καλεί 
τους Έλληνες 
να αγωνιστούν για 
την προώθηση της 
ελληνικής γλώσσας 

O οµογενής ανεξάρτητος Οµοσπονδιακός Γερουσιαστής, 
Νίκος Ξενοφών, κατέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Μα-
λαισίας ζητώντας να αρθεί η απόφαση µε την οποία απαγο-
ρεύεται η είσοδός του στη χώρα. Ο Γερουσιαστής Ξενοφών 
υποστηρίζει πως η απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να 
τον απελάσει στις 16 Φεβρουαρίου του 2013 στηρίχθηκε σε 
ψευδή στοιχεία. «Με απέλασαν, γιατί µίλησα για την ανάγκη 
να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη χώρα αυτή 
και ο λαός να ψηφίζει ελεύθερα στις εκλογές», είπε ο Γερου-
σιαστής Νίκος Ξενοφών και χαρακτήρισε αστείο τον ισχυρι-
σµό ότι απελάθηκε επειδή είναι «εθνικός κίνδυνος για την 
ασφάλεια της Μαλαισίας». Πρόσθεσε ότι προφανώς, ίσως, 
να ήταν επικίνδυνος για την κυβέρνηση της χώρας.

Πάντως, οι αρχές της Μαλαισίας υπερασπίστηκαν την 
απόφασή τους λέγοντας πως ο γερουσιαστής έκανε δηλώ-
σεις που «γελοιοποιούσαν τον λαό της χώρας».

Στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Μαλαισίας κατέφυγε 
ο γερουσιαστής Νίκος Ξενοφών 


