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πολιτισµού µας».
Η Μαρία απευθύνθηκε τότε στην ελληνική κοινότητα 
της Μελβούρνης. «Μου είπαν: “Εµείς θα καλύψουµε 
τα έξοδα, εσύ ανάλαβε τα υπόλοιπα”». Σήµερα το ελ-
ληνικό σχολείο, στο οποίο είναι διευθύντρια, διαθέ-
τει δύο σχολικές µονάδες και έχει 200 παιδιά - από 
νηπιαγωγείο µέχρι λύκειο. «Εχουµε πολλούς καθη-
γητές και διδάσκουµε τα βιβλία της Ελλάδας. Τα δί-
δακτρά µας είναι σχετικά χαµηλά για τα δεδοµένα της 
Αυστραλίας (490 δολ. το χρόνο). Είχα µια ιδέα και 
πραγµατοποιήθηκε. ∆εν νοµίζω ότι αυτό θα συνέβαι-
νε έτσι απλά στην Ελλάδα...»
Πώς θα περιέγραφε το εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυ-
στραλίας; «Η εκπαίδευση εδώ δεν επενδύει τόσο στη 
γνώση όσο στην ψυχική υγεία των παιδιών και την 
οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Μπορεί η Μελ-
βούρνη να µην έχει τον πολιτισµό της Ελλάδας, είναι 
όµως µια πόλη πολυπολιτισµική. Τα παιδιά µου, µε 
τόσες διαφορετικές κουλτούρες γύρω τους, µεγαλώ-
νουν µαθαίνοντας να µην είναι ρατσιστές».

Μαρία-Ειρήνη Λοµβάρδου: 

«Σ’ αυτήν τη χώρα, αν είσαι καλός, 
σου δίνονται ευκαιρίες»

Η Μαριρένα είναι µαθήτρια της Β΄ Λυκείου και κα-
τάγεται από την Ιθάκη. Ζει ήδη ένα χρόνο στην Μελ-
βούρνη. «Οι γονείς µου το σκέφτονταν χρόνια να έρ-
θουν. Ζουν εδώ τα αδέρφια τους και επίσης ήθελαν 
να προσφέρουν σε εµάς, τα παιδιά τους, ένα καλύτε-
ρο µέλλον». Εκείνη ήθελε να φύγει από την Ελλάδα; 
«Ναι, πάντα µου άρεσε η ιδέα του εξωτερικού. Ηθελα 
να γνωρίσω άλλες κουλτούρες. Στο νησί ζούσα απο-
µονωµένη».
Ποιες ήταν οι πρώτες της εντυπώσεις; «Προσγειώ-
θηκα βράδυ - δεν µπορούσα να καταλάβω πού βρί-
σκοµαι. Το πρωί που ξύπνησα, είδα πόσο όµορφα 
είναι, πόσο ήσυχα. Βγήκα βόλτα µόνη µου στο πάρκο. 
Ολοι µε χαιρετούσαν χωρίς να µε ξέρουν. Μου έκανε 
εντύπωση αυτή η καλοσύνη. Ενιωθα ευπρόσδεκτη». 
Σιγά-σιγά η Μαριρένα άρχισε να πηγαίνει και στο κέ-
ντρο. «Κάθε µέρα ανακάλυπτα κάτι καινούργιο. ∆εν 
βαριέσαι ποτέ σ’ αυτή την πόλη. Η Ιθάκη είναι κλει-
στή κοινωνία, ενώ εδώ είσαι ελεύθερος, κανείς δεν 
ασχολείται µε το τι κάνεις».
Η 16χρονη µετανάστρια φοιτά σε δηµόσιο σχολείο, 
από τις 9 το πρωί µέχρι τις 3 το µεσηµέρι. «Είναι 
πολύ µεγαλύτερο από το παλιό µου σχολείο. Είναι 
περιποιηµένο. Οι τοίχοι δεν είναι γραµµένοι, ενώ 
τα θρανία είναι πεντακάθαρα. Εχουµε γήπεδο ποδο-
σφαίρου και µπάσκετ, γυµναστήριο, βιβλιοθήκη, θέ-
ατρο, ωδείο, εργαστήρια... ∆ηλαδή ό,τι παρέχει ένα 

ιδιωτικό στην Ελλάδα. Επίσης, δεν έχουµε διάβασµα 
για το σπίτι και δεν χρειαζόµαστε φροντιστήριο. Αν 
είσαι καλός σε κάτι, εδώ µπορείς να το αξιοποιήσεις. 
Σου δίνονται οι ευκαιρίες».
Τι της λείπει από την Ελλάδα; «Η θάλασσα και οι φί-
λοι µου. Λόγω της διαφοράς της ώρας, δεν µπορώ 
να επικοινωνήσω µαζί τους ανά πάσα στιγµή. Ετσι 
συνειδητοποιώ την απόσταση και αυτό µε τροµάζει».

Αργυρώ Κουτσουράδη: 

«Στην Αυστραλία αισθάνοµαι 
περισσότερο Ελληνίδα»

Η Αργυρώ, 32 ετών, δεν είναι η τυπική µετανά-
στρια. Είναι εκπαιδευτικός του ελληνικού ∆ηµοσί-
ου και έχει πάρει απόσπαση για τρία χρόνια στην 
Αυστραλία. Σε ένα χρόνο θα επιστρέψει στον τόπο 
της, τη Χίο. «Για µένα η Μελβούρνη είναι µεγά-
λη εµπειρία. Γνώρισα την αυστραλέζικη παιδεία», 
λέει. ∆ιδάσκει σε πέντε ελληνικά σχολεία - το ένα 
είναι εκείνο για τα νεοφερµένα Ελληνόπουλα που 
διευθύνει η Μαρία Μπακαλίδου (βλ. παραπάνω) 
και το άλλο ένα δίγλωσσο δηµόσιο, το Lalor North 
Primary School. «Είναι το µοναδικό που υπάρχει 
σ’ όλη τη Μελβούρνη. Οι ώρες διδασκαλίες είναι 
καθηµερινά έξι, εκ των οποίων οι τρεις γίνονται 
στα Ελληνικά».
Πώς συγκρίνει το εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυ-
στραλίας µε εκείνο της Ελλάδας; «Και το ελληνι-
κό είναι καλό, αλλά εφαρµόζεται µε λάθος τρόπο. 
Τρέχουµε να προλάβουµε την ύλη, έτσι όµως χά-
νουµε άλλα πράγµατα, όπως την επικοινωνία µε τα 
παιδιά και το παιχνίδι. Στην Αυστραλία τα παιδιά 
µεγαλώνουν πιο ελεύθερα και δεν έρχονται στο 
σχολείο κουβαλώντας τα βιβλία τους, όπως στην 
Ελλάδα. Εδώ δίνεται έµφαση σε κανόνες ευγένει-
ας. Από το νηπιαγωγείο κιόλας τα παιδιά µαθαί-
νουν να λένε “µπράβο” στους συµµαθητές τους. 
Επίσης, διδάσκονται να λένε την αλήθεια. Αλλω-
στε, γι’ αυτό δεν είναι υπέροχα τα µικρά; Γιατί λένε 
αυτό που νιώθουν χωρίς να ντρέπονται».
Τι θα θυµάται από τη Μελβούρνη; «Εχω λατρέψει 
τους παλιούς Ελληνες της Αυστραλίας. Εχουν αλ-
ληλεγγύη, είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν. Από το 
να σου δανείσουν έπιπλα µέχρι να σου προσφέ-
ρουν δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει 
πολύ πόνο. Κατ’ αρχάς, έφτασαν έως εδώ µε καρά-
βι. Ηρθαν χωρίς τίποτα, δούλεψαν όµως και τα κα-
τάφεραν. Εδώ έχω αισθανθεί περισσότερο Ελλη-
νίδα από οπουδήποτε αλλού. Οτιδήποτε ελληνικό 
οι παλιοί µετανάστες το εκτιµούν και το σέβονται»

. (Πηγή: Εφηµερίδα “Καθηµερινή”)


