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Ιδρυµα Νεοελληνικών Σπουδών:
Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του πανεπιστηµίου  
του Σίδνεϊ προετοιµάζουν το µέλλον της παροικίας

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε ο χορός των φοιτητών και 
των αποφοίτων του πανεπιστηµί-
ου του Σίδνεϊ µε σκοπό τη συλλο-

γή χρηµάτων για την ενίσχυση του τµήµα-
τος Νεοελληνικών Σπουδών το περασµένο 
Σάββατο στο Venus Reception Centre. Την 
πρωτοβουλία πήρε το δραστήριο Ίδρυµα 
Ελληνικών Σπουδών. (Σε επόµενη έκδο-
ση της εφηµερίδας µας θα παρουσιάσουµε 
αναλυτικότερο ρεπορτάζ µε τις δραστηριό-
τητες των φοιτητών, του Ιδρύµατος Ελλη-
νικών Σπουδών και των ανθρώπων που 
στηρίζουν τηνς προσπάθεια). Να αναφέ-
ρουµε επιγραµµατικά ότι το ποσό που συ-
γκεντρώθηκε στο χορό ξεπέρασε τις 25 
χιλιάδες δολάρια. ∆ίπλα στους φοιτητές η 
Θεοδώρα Μηνά Γιαννιώτη (ιδιαίτερη ήταν 
η συµβολή της στην επιτυχηµένη βραδιά 
και της αξίζουν ξεχωριστά συγχαρητήρια 
), ο καθηγητής του πανεπιστηµίου του Σίδ-
νεϊ, Βρασίδας Καραλής, η καθηγήτρια Πα-
ναγιώτα Νάζου, και ο καθηγητής Αντώνης 
∆ρακόπουλος, ο Άλεξ Πετράκης, ο Βασίλης 
Μηνάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και όλα 
τα µέλη του συµβουλίου. Όπως δήλωσε 
αποκλειστικά στον Κόσµο ο Βρασίδας Κα-
ραλής, έχει ήδη πάρει την πρωτοβουλία για 
την πραγµατοποίηση στο Σίδνεϊ διεθνούς 
συνεδρίου µε εκπροσώπους από όλες τις 
έδρες Νεοελληνικών Σπουδών στα σηµα-
ντικότερα πανεπιστήµια του κόσµου όπου 
θα συζητηθεί το µέλλον των νεοελληνικών 
σπουδών. Ανάµεσα στους παρευρισκοµέ-
νους ήταν και ο Κοσµήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών 
και καθηγητής της πολιτικής φιλοσοφίας 
Duncan Ivison, και η διευθύντρια του τµή-
µατος των γλωσσών. Στην οµιλία του ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερως επαινετικά για το τµήµα 
των Νεοελληνικών Σπουδών, την διατήρη-
ση του και την ενίσχυση του ενώ συµµετείχε 
ενεργά και στο ψυχαγωγικό πρόγραµµα της 
βραδιάς. Μάλιστα όπως αποκάλυψε στην 
εφηµερίδα ο Κόσµος, έχει στενές σχέσεις 
µε την Ελλάδα και πρόσφατα επισκέφτηκε 
την Κρήτη, καθώς ο πατέρας της συζύγου 
του σκοτώθηκε εκεί κατά τη διάρκεια του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Πολλοί 
και οι παροικιακοί οργανισµοί και σύλλο-
γοι που έδωσαν το παρόν µεταξύ των οποί-
ων η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα που 
στηρίζει την έδρα εδώ και χρόνια σε ετήσια 
βάση, η ΑΧΕΠΑ µε τον πρόεδρο της Γιάννη 
Καλλιµάνη, ο συντονιστής του ΣΑΕ, Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος και πλήθος άλλων.


