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Ολο τον Μάρτιο μιλάμε ελληνικά

O
χι ότι ο Μάικ Ζαφειρόπουλος 
υπήρχε περίπτωση να το ξεχά-
σει, αλλά -άνθρωποι είμαστε- 
μια υπενθύμιση στο κινητό δεν 

έβλαψε ποτέ κανέναν. Από προχθές, 
1η Μαρτίου και έως το τέλος του μήνα, 
στην οθόνη του θα εμφανίζεται καθημε-
ρινά το μήνυμα «σήμερα μιλάμε ελληνι-
κά». Φυσικά, έχει συντονίσει και τα κι-
νητά των τριών του παιδιών, που όπως 
και να το κάνουμε έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να ξεχαστούν. «Ο παραδο-
σιακός τρόπος διδασκαλίας των ελλη-
νικών στη διασπορά φαίνεται ότι δεν 
λειτουργεί στις μέρες μας. Οι νέες τε-
χνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα μάς 
δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουν 
τα παιδιά τα ελληνικά στη ζωή τους» το-
νίζει στην εφημερίδα «Καθημερινή» από 
τη Μελβούρνη.
Ο κ. Ζαφειρόπουλος, με το εντυπωσιακό 
βιογραφικό (υπήρξε πρώην πρόεδρος 
της Ελληνικής Εβδομάδας, πρώην δή-
μαρχος του Φίτζροϊ, πρώην διευθυντής 
του υπουργείου Μετανάστευσης, πρώην 
διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεο-
πτικής υπηρεσίας SBS και σήμερα είναι 
πρόεδρος της μονάδας φροντίδας ηλικι-
ωμένων «Φροντίδα»), είναι ο άνθρωπος 

πίσω από το «Speak Greek in March». 
Το «Μιλήστε ελληνικά τον Μάρτιο» εί-
ναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία με στό-
χο την ενθάρρυνση της εκμάθησης των 
ελληνικών στην ελληνική διασπορά. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα -που δεν 
επιλέχθηκε τυχαία, καθώς εκτός από 
την εθνική επέτειο, τον Μάρτιο διορ-
γανώνονται μεγάλα ελληνικά φεστιβάλ 
σε όλη την Αυστραλία-, καλούνται όσοι 
έχουν ελληνική καταγωγή να χρησιμο-
ποιήσουν όσο το δυνατόν τα ελληνικά 
στις καθημερινές τους δραστηριότητες, 
στη δουλειά, το σχολείο, το σπίτι.
«Περισσότερο απ’ όλα καλούμε την 
πρώτη γενιά της ομογένειας να μιλή-
σουν ελληνικά στην τρίτη γενιά» λέει ο 
ίδιος. «Βλέπουμε πολύ συχνά παππού-
δες και γιαγιάδες που ενώ δεν μπορούν 
να μιλήσουν καλά αγγλικά, εντούτοις να 
τα χρησιμοποιούν για να μιλήσουν με τα 
εγγόνια τους. Δυστυχώς, όσο περνούν 
τα χρόνια, η γλώσσα εγκαταλείπεται. Το 
βλέπω από τα δικά μου παιδιά. Ενώ πη-
γαίνουν το απόγευμα για λίγες ώρες στο 
ελληνικό σχολείο, δεν νιώθουν άνετα 
με τα ελληνικά. Κι εμείς, ενώ θα έπρε-
πε να τους μιλάμε ελληνικά στο σπίτι, 
συχνά για ευκολία καταφεύγουμε στα 

αγγλικά. Ξεχνιόμαστε και μετά αισθα-
νόμαστε ένοχοι». Εχοντας κλείσει πάνω 
από σαράντα χρόνια στην Αυστραλία, 
όπου πήγε αρχικά για να σπουδάσει και 
τελικά ρίζωσε, ο κ. Ζαφειρόπουλος σκέ-
φτηκε ότι είναι ώρα να αναθεωρηθεί ο 
τρόπος που προσεγγίζει η ομογένεια το 
πρόβλημα. «Ενα από τα πολλά πράγματα 
που δεν έχουμε κάνει σωστά σαν κράτος 
είναι να καταφέρουμε να συντονίσουμε 
την τεράστια δύναμη της ελληνικής δια-
σποράς. Στο διάστημα που ασχολούμαι 
με την εκστρατεία, έχω διαπιστώσει ότι 
υπάρχουν προγραμματιστές ελληνικής 
καταγωγής σε όλο τον κόσμο που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά 
στον σκοπό». Οπως λέει, για παράδειγ-
μα, Ελληνας ομογενής από τη Γερμανία 
είναι ο δημιουργός της επιτυχημένης 
εφαρμογής Quizdom, που στηρίζει την 
εκστρατεία λανσάροντας για τους κα-
τοίκους Αυστραλίας ειδικό διαγωνι-
σμό γνώσεων που θα «τρέχει» όλο τον 
Μάρτιο. «Αντίστοιχα ήρθα σε επαφή με 
ομάδα Ελληνίδων που ζουν στο Τόκιο 
οι οποίες έχουν δημιουργήσει εφαρμο-
γή για την εκμάθηση των ελληνικών. 
Γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις 
εφαρμογές, αυτή τη γνώση για να πεί-

σουμε τους νέους να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα μας; Δεν χρειάζεται να ξαναα-
νακαλύψουμε τον τροχό. Θα πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα οικείο στα παιδιά 
περιβάλλον για να τα φέρουμε σε επαφή 
με τα ελληνικά».

Αμεση ανταπόκριση

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα υιοθε-
τήθηκε αμέσως από τον πρόεδρο της 
ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης κ. 
Βασίλη Παπαστεργιάδη, αλλά και τον 
διευθυντή των ελληνικών σχολείων κ. 
Μάνο Τζιμπράνο, ενώ την πρωτοβουλία 
έχουν αγκαλιάσει ομογενείς από όλο 
τον κόσμο. Ελληνες από την Αγγλία, την 
Ιταλία, την Αργεντινή πήραν το νήμα ξε-
κινώντας στις χώρες τους μήνα «μιλάμε 
ελληνικά». «Ολα δείχνουν ότι από του 
χρόνου θα πρόκειται για παγκόσμια εκ-
στρατεία» λέει με ενθουσιασμό ο κ. Ζα-
φειρόπουλος. «Ισως τα ελληνικά στην 
Αυστραλία κάποια στιγμή χαθούν», κα-
ταλήγει. «Αλλά εμείς με τις προσπάθειές 
μας μπορούμε να διπλασιάσουμε τη ζωή 
τους. Το μόνο που πρέπει να καταφέ-
ρουμε είναι να κάνουμε την τρίτη γενιά 
περήφανη για τη γλώσσα μας».

Οι Ελληνες της διασποράς, καθ’ όλο τον Μάρτιο, θα μιλούν ελληνικά, σε μια 
προσπάθεια να διατηρηθεί η γλώσσα ζωντανή.
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ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα σας προσκαλεί

στις 15 Μαρτίου 2015 από ώρα 1-4 μμ

στο κτίριο της Αδελφότητας
όπου θα διεξαχθούν οι 

ΕΚΛΟΓΕΣ για ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα απλά μέλη εάν δεν έχουν ανανεώσει 
τη συνδρομή τους δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η συνδρομή είναι $10.
Από σήμερα έως την ημέρα των εκλογών μπορείτε να 

έλθετε να πληρώσετε και να ψηφίσετε.
Μπορείτε να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας 

έως την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015, και ώρα 5.00 μ.μ.

Ανδρέας Τσούνης 
(γραμματέας): 

0401 268 888

Απόστολος Τσιμνάδης 
(Ταμίας): 

9550 9252

Εορτάζει την επέτειο της Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, 78 Gardeners Rd, Kingsford

ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ
το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Από 7.00μμ έως 1.00 το πρωί
στο Venus Reception Centre

20 Belgrave Street Kogarah

Είσοδος για μεγάλους $65 
και για παιδιά κάτω των 12 ετών $30 

μετά φαγητού και ποτών

Θα διασκεδάσετε με την Ορχήστρα The Diamonds 
σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χορούς.

Το Χορευτικό συγκρότημα της κα Σοφίας Χάσκα
θα παρουσιάσει δωδεκανησιακό πρόγραμμα.

-Όλοι ευπρόσδεκτοι-
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως στα κάτωθι τηλέφωνα

Σοφία Χάσκα 9661 6903, 
Χρήστος Κόντου: 9349 2170, Φανή Πίκουλα 9698 3336.

ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΝΟ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»


