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Διάλεξη για τον Σαμιώτη βασιλιά της Μολδαβίας 

«O
Ιάκωβος Βασιλικός, ο Σαμιώτης 
βασιλιάς της Μολδαβίας» είναι το 
θέμα της διάλεξης που θα παρου-
σιάσει ο Κωνσταντίνος Καλυμνιού, 

την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, στο Ελληνικό Κέντρο, 
ως μέρος των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού, που προσφέρει για έκτη συνεχή χρο-
νιά η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.

Παρά την παραδοσιακή ιστοριογραφία που θεωρεί 
τον Ελληνισμό ως εντελώς αποκομμένο από τον δυ-
τικό κόσμο κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατί-
ας, ένας αριθμός διακεκριμένων Ελλήνων έπαιξαν 
μεγάλο ρόλο στην ιστορία της Δυτικής Ευρώπης και 
ήταν καλά ενταγμένοι στην κοινωνία της κατά την 
περίοδο αυτή.

Ένας εξ’ αυτών ήταν ο Ιάκωβος Βασιλικός, επίσης 
γνωστός ως Ιωάννης Ιάκωβος Ηρακλείδης, λόγι-
ος, θεολόγος, ιππότης, διπλωμάτης και δικαστικός. 
Σχεδόν μόνος του, θα συλλάβει ένα σχέδιο για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας, στο οποίο  εμπλέκο-
νται και περιλαμβάνονται οι περισσότεροι βασιλι-
κοί της Ευρώπης και κορυφώθηκε με αυτόν να κα-
ταστεί όχι μόνο βασιλιάς της Μολδαβίας, αλλά και 
ο πρώτος επίσημος Προτεστάντης μονάρχης στην 
Ευρώπη.

Σχεδόν δυόμισι αιώνες αργότερα, στοιχεία του σχε-
δίου του θα αναπαραχθούν από την «Φιλική Εται-
ρεία», η οποία διακήρυξε την απελευθέρωση της 
Ελλάδας από την ίδια ακριβώς γεωγραφική τοπο-
θεσία.

Ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός είναι  διευθυντής του 

δικηγορικού γραφείου «Toorak Law», ποιητής και 
διηγηματογράφος. Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές 
συλλογές: Κήπος Εσώκλειστος (2003), Αλεξιπύρι-
να  (2004), Απτέρου Νίκης  (2008), Aνησυχασμός 
(2010), Πλεκτάνη και Κελυφοσπάστης (2013). 

Επίσης διατηρεί την εβδομαδιαία στήλη «Διατριβή» 
στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος». Άρθρα του έχουν 
δημοσιευτεί σε διάφορα αυστραλιανά και ελληνικά 
μέσα ενημέρωσης και την περίοδο αυτή εργάζεται 
σε σενάριο του Ελληνο-Αυστραλού σκηνοθέτη Πί-
τερ Στεφανίδη.

When: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, 7:00μμ
Where: Ελληνικό Κέντρο (Mezzanine, 168 Lonsdale 
St, Μελβούρνη)

Η Ενωση Ελλήνων  
Λογοτεχνών και  
Καλλιτεχνών Αυστραλίας 
(Ε.Ε.Λ.Κ.Α.)
Ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο είναι:

Πρόεδρος: Πόπη Αναστασιάδη-Μαλλιάνου
Αντιπρόεδροι: Φάνης Νικολαρέας, Ελένη Αντριου
Γενική Γραμματέας: Λίτσα Διακοβασίλη     
Βοηθός Γραμματέας : Δήμητρα Μιλάτου
Ταμίας: Βασιλική Σκλιμπόσιος
Βοηθός Ταμίας : Γιάννης Φώσκολος       
Συντονίστρια: Μαίρη Τσιγκρή
Υπεύθυνη Μ.Μ.Ε: Αριστέα Αυγουλούπη
Υπεύθυνοι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων: 
Κική Μπέττι, Ηρακλής Στυλιανού.
Σύμβουλοι: Τζένη Ιακώβου, Πολύκαρπος Αγαθο-
κλέους.
Εποπτική Επιτροπή: Φίλιππος Θεοδωράτος 
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ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.
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íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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