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H ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» με 
τον Γιώργο Γιακουμίδη, κάθε 
Κυριακή 8-9μμ στο 2NBC FM 
(90.1FM)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» 
με την Λίτσα Διακοβασίλη, κάθε 
Τετάρτη 12-1μμ στο 1683ΑΜ
«ΠΝΕΥΜΑ, ΦΩΣ, ΑΓΑΠΗ» 
με τον Κώστα Καποδίστρια, 
κάθε Πέμπτη 6-8μμ στον Ράδιο 
Γαλαξία (Channel 151.850 / 
galaxias.com.au)
«ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ» του 
Ιδρύματος Κωστής Παλαμάς 
της ΑΧΕΠΑ, κάθε Σάββα-
το 1-2μμ στο 2ΜΜ (Σύδνεϋ 
1665ΑΜ, Wollongong 99.3FM 
και Darwin 1656ΑΜ).  
Διαδύκτιο: www.2mm.com.au

Ημερολόγιο της ΑΧΕΠΑ
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου: Εκδρομή - επιστροφή στις ρίζες 
του Συνδέσμου - στους Αγίους Αποστόλους Newcastle. Mε-
σημεριανό με εκδήλωση στην διπλανή αίθουσα της Ενορί-
ας. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από το σπίτι της ΑΧΕΠΑ 
(Princes’ Highway, Rockdale) στις 7:30πμ. Το εισιτήριο ($50) 
συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά και το μεσημεριανό δείνο. 
Για να εξασφαλίσετε την θέση σας σε αυτή την ιστορική εκ-
δήλωση, τηλεφωνήστε στον Γιώργο στο 0422 956 982 ή στην 
Λίτσα στο 8509 5274.

Sunday 7 February: Excursion – return to the origins of our 
Association – to Holy Apostles Church, Newcastle. Includes 
lunch with a special event in the community centre next 
door. The bus will depart AHEPA Hall (Princes’ Highway, 
Rockdale) at 7:30am. Tickets are $50 and includes bus fare 
and lunch. To secure your place at this historic event, call 
George on 0422 956 982 or Litsa on 8509 5274.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση του νέου κινητού 
τηλεφώνου ‘Greeks’ Phone’ στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ, Rockdale. 
5μμ. ‘Έξυπνο τηλέφωνο αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους 
Έλληνες της Αυστραλίας και όσους ‘φοβούνται’ την τεχνολο-
γία. Με μαθήματα στα Ελληνικά.

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου: Τμήμα Ανατολή. Τιμητική Βρα-
διά Πρώην Προέδρου Άγγελου Μανδάτη καθώς και για τον 

πρώην Πολιτειακό πρόεδρο Γιάννη Θεοδωρίδη στο σπίτι της 
ΑΧΕΠΑ, Rockdale.

Σάββατο 5 Mαρτίου: Εκδήλωση για τη Διεθνείς Ημέρα της 
Γυναίκας στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ, Rockdale

Saturday 5 March: International Womens’ Day event @ 
AHEPA Hall, Rockdale

Κυριακή 6 Μαρτίου: Τμήμα Ανατολή. Κούλουμα.

Κυριακή 13 Μαρτίου: Φεστιβάλ ‘Αλεξανδρινά’ της ΑΧΕΠΑ 
στο Bondi Pavilion, Bondi Beach από τις 11πμ μέχρι τις 7μμ.

Sunday 13 March: AHEPA NSW Alexandrina Festival @ 
Bondi Pavilion, Bondi Beach. 11am to 7pm.

Παρασκευή 18 Μαρτίου: Τμήμα Οδυσσέας Ελύτης. Εκδή-
λωση για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή Οδ.Ελύτη.

Friday 18 March Ch. Odysseas Elytis event to mark the 
20th anniversary of the death of Nobel Laureate Odysseas 
Elytis.

Παρασκευή 25 Μαρτίου: Εκδήλωση για την Εθνική Παλιγγε-
νεσία στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ, Rockdale. 7μμ

Friday 25 March: Hellenic Independence Day at AHEPA 
Hall, Rockdale. 7pm

ΕΠΟΝΑ: Αναμένουμε από  
το Υπουργείο να επιδείξει  
την ίδια ευαισθησία  
ενημέρωσης των μαθητών
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016:

Η
Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Ατ-
τικής χαιρετίζει την πρωτοβου-
λία του Υπουργείου Παιδείας για 
την έκδοση ειδικής εγκυκλίου με 

αφορμή την «Ημέρα Μνήμης των Ελλή-
νων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του 
Ολοκαυτώματος», σχετικά με την διοργά-
νωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων σε όλες 
τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και μαθητριών της χώρας για 
την Γενοκτονία, το σημαντικότερο έγκλη-
μα κατά της Ανθρωπότητας, με «διαλογι-
κές συζητήσεις, εκθέσεις, προβολή ται-
νιών ή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού, 
και ανάγνωση κειμένων και εργασιών», 
οφείλει να εντάσσεται στο εκπαιδευτικό 
σύστημα κάθε πολιτισμένου κράτους.

Ειδικότερα, με αφορμή την προτεινόμενη 
από το Υπουργείο θεματολογία εργασίας, 
ήτοι «χριστιανοί που διακινδυνεύοντας 
την ίδια τους τη ζωή, έκρυψαν, φυγά-
δευσαν και έσωσαν από βέβαιο θάνατο, 
εκατοντάδες Έλληνες Εβραίους στις πό-

λεις και τα χωριά της Πατρίδας μας», γνω-
στοποιούμε ότι πολλοί Έλληνες Πόντιοι, 
έχοντας οι ίδιοι επιβιώσει από την φρίκη 
της σε βάρος τους γενοκτονίας, έδειξαν 
έμπρακτα την αλληλεγγύη και τον αν-
θρωπισμό τους προς του Εβραίους, όταν 
το έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας επα-
ναλαμβανόταν μπροστά στα μάτια τους.  
Μάλιστα, για την αρωγή τους αυτή έχουν 
βραβευθεί από το κράτος του Ισραήλ.

Αναμένουμε από το Υπουργείο να επιδεί-
ξει την ίδια ευαισθησία ενημέρωσης των 
μαθητών, αναφορικά και με τις υπόλοιπες 
αναγνωρισμένες από την Βουλή των Ελ-
λήνων Γενοκτονίες, ήτοι τις Γενοκτονίες 
των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς 
Ασίας και των Αρμενίων, όπως άλλωστε 
ειδικά ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 
υπ’ αριθμό 99/1994 (ΦΕΚ 78 Α”) «…
ομιλίες στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όλων των βαθμίδων.». Με άλλα 
λόγια, υπενθυμίζουμε στον κ. Υπουργό ότι 
ο θεσμικός του ρόλος επιβάλει να εφαρ-
μόζει πρωτίστως τους νόμους του κράτους 
κρατώντας αποστάσεις από τις προσωπι-
κές του απόψεις.


