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ΑΛΕΚΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ:ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ALANNA NOBBS 

«Το Βυζάντιο και η Ελληνική Ιστορία»

Ο 
∆ρ. Πέτρος Αλεξίου, Επίτιµος Υφηγητής 
(Ερευνητής) του προγράµµατος Ελλη-
νικών σπουδών του Πανεπιστηµίου της 
ΝΝΟ, παρουσίασε µια ενδιαφέρουσα και 

διαφωτιστική διάλεξη για τον συγγραφέα Αλέκο 
∆ούκα  στα πλαίσια του 34ου Ελληνικού Φεστι-
βάλ του Σύδνεϋ. Η οµιλία πραγµατοποιήθηκε το 
βράδυ της Τετάρτης, 23 Μαρτίου στη Κυπριακή 
Κοινότητα της ΝΝΟ µε εισηγήτρια την ∆ρ. Ευφρο-
σύνη ∆εληγιάννη, Υφηγήτρια του Πανεπιστήµιου 
της ΝΝΟ. Ο ∆ρ. Αλεξίου παρουσίασε µια ενδια-
φέρουσα οµιλία  που συνοδευόταν µε οπτική αφή-

γηση, δίνοντας µια ενδελεχή εξέταση της ζωής και 
των γραπτών του ∆ούκα µέσω επιστολών του και 
φωτογραφιών του. Ο συγγραφέας Αλέκος ∆ού-
κας(1900-1962), Έλληνας από τη Μικρά Ασία και 
παλαίµαχος  του Ελληνο-τουρκικού πολέµου του 
1919-1922, έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας 
και παρέµεινε εκεί µέχρι τη µετανάστευση του στην 
Αυστραλία το 1927. Τα ταραχώδη χρόνια της νε-
ότερης  ζωής του απεικονίζονται µέσα από τη µο-
ναδική συλλογή προσωπικών επιστολών του, που 
αρχίζουν από το 1921 στο µέτωπο της Μικράς 
Ασίας και καταλήγουν στο Bendigo το 1936. Τα 

γράµµατα καταγράφουν το τραύµα του πολέµου, 
τη ζωή των προσφύγων, τη µετανάστευση, και την 
αναζήτηση του ∆ούκα για µια νέα πατρίδα. Την δι-
άλεξη ακολούθησε µια συνεδρία µε ερωτήσεις και 
απαντήσεις  µε το ακροατήριο να συµµετέχει ενερ-
γά και µε ενθουσιασµό, µε εµφανή το ενδιαφέρον 
τους να µάθουν περισσότερα για τον ∆ούκα. Η δι-
άλεξη του ∆ρ. Αλεξίου εκτιµήθηκε από τους ακρο-
ατές για την εκτεταµένη έρευνα και ανάλυσή του. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό 
Φεστιβάλ του Σύδνεϋ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.greekfestivalofsydney.com.au

Το βράδυ της Τρίτης 22 Μαρτίου, η αίθουσα 
του  Macquarie στο Κοινοβούλιο της ΝΝΟ 
ήταν ασφυκτικά γεµάτη για την διάλεξη της 
διδάκτωρ Alanna Nobbs µε θέµα το Βυζάντιο 
και η ελληνική ιστορία του. Η διάλεξη αυτή 
ήταν µέσα στα πλαίσια του 34ου Ελληνικού 
Φεστιβάλ του Σύδνεϋ και φιλοξενήθηκε από 
την αξιότιµη Sophie Cotsis MP. Η διδάκτωρ 
Nobbs είναι  λέκτορας  του Πανεπιστηµίου 
Macquarie και οι τοµείς της έρευνας και της 
διδασκαλίας  της περιλαµβάνουν κλασι-
κές γλώσσες (Ελληνικά και Λατινικά), την 
αρχαία και νεότερη βυζαντινή ιστορία και 
ιστοριογραφία, και το ιστορικό υπόβαθρο  
της Καινής ∆ιαθήκης και του νεότερου Χρι-
στιανισµού. Ο ∆ρ Alfred Vincent παρουσία-
σε την διδάκτωρ Nobbs και διευκόλυνε την 
συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων, µετά 
το τέλος της διάλεξης. Η διδάκτωρ Nobbs 
µίλησε για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η 
οποία υπήρξε µία από τις µεγαλύτερες  αυ-
τοκρατορίες που έχει γνωρίσει ο κόσµος και 
ενθάρρυνε τους ακροατές να αναγνώσουν 
περισσότερα γύρω από αυτή την αυτοκρα-
τορία, προκειµένου να εκτιµήσουν πλήρως 
την βυζαντινή ιστορία. Για περισσότερες 
πληροφορίες για το Ελληνικό Φεστιβάλ του 
Σύδνεϋ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.greekfestivalofsydney.com.au


