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Η επικεφαλής των Μαθηµατικών κα Φρίντα ∆ιάκου, η Εβελίνα και η Σαβίνα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Μ
πορεί κάποια από τα δη-
µόσια ή κρατικά σχολεία 
της πολιτείας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας (ΝΝΟ), 

κυρίως εξατάξια Γυµνάσια, να έχουν 
τις δικές τους προκλήσεις ή ακόµα 
και τα δικά τους προβλήµατα στην 
λειτουργία τους από οικονοµικής 
πλευράς ή από πλευράς ανεπάρκει-
ας κανονικού αριθµού διδακτικού 
προσωπικού σε µόνιµη βάση, όµως 
αυτό που δεν µπορεί κανείς να αρ-
νηθεί, είναι ότι τα δηµόσια σχολεία 
διαθέτουν «ψυχή», πρόνοια, στοργή 
και αγάπη για τους µαθητές τους που 
προέρχονται από πολλές γωνιές του 
κόσµου, είτε ως απλοί µετανάστες ή 
µετανάστριες µε τις οικογένειές τους, 
είτε έχοντας µια προσφυγική σφρα-
γίδα που τους επιτρέπει να παρα-
µείνουν στην Αυστραλία σε µόνιµη 
βάση, είτε ως διεθνείς µαθητές και 
µαθήτριες µε καταβολή διδάκτρων 
στο Υπουργείο Παιδείας της ΝΝΟ . 
Ένα κρατικό Εξατάξιο Γυµνάσιο το 
οποίο έχει αποδείξει πως βοηθάει 
τα νεοφερµένα παιδιά να ενταχτούν 
στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, είναι χωρίς κα-
µιά αµφιβολία το Εξατάξιο Γυµνάσιο 
Θηλέων Μόρφηλντ (Moorefield Girls 
High School) που βρίσκεται στο πο-
λυπληθές από  Έλληνες οµογενείς 
αλλά και πολυπολιτιστικό προάστιο 
του Κόγκαρα (Kogarah) στο νότιο 
Σύδνεϋ. Το σχολικό συγκρότηµα βρί-
σκεται πολύ κοντά στην αγορά του 
Κόγκαρα, στον τρισυπόστατο Ελλη-
νορθόδοξο Ναό της Αναστάσεως του 
Χριστού, Αγίας Μυρτιδιώτισσας και 

Αγίας Ελέσης καθώς και κοντά στον 
σιδηροδροµικό σταθµό του προαστί-
ου. Συγκεκριµένα βρίσκεται πάνω 
στο µεγάλο σταυροδρόµι µεταξύ των 
λεωφόρων Princes Highway και 
Rocky Point Road και είναι προσβά-
σιµο από πολλές πλευρές. Το αντί-
στοιχο ή το «αδελφό» του Εξατάξιο 
Γυµνάσιο Αρρένων είναι ακριβώς 
δίπλα και αυτό είναι το Γυµνάσιο του 
Τζέιµς Κουκ (James Cook Technology 

High School). Το Εξατάξιο Γυµνάσιο 
Θηλέων του Μόρφηλντ είναι χτισµέ-
νο πάνω σε έναν παλιό ιππόδροµο 
που υπήρχε πριν από πολλές δεκα-
ετίες-ο περίγυρος είναι τεράστιος µε 
γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ και 
τένις. ∆ιαθέτει πολλές αίθουσες µε 
αρκετή σύγχρονη τεχνολογία ενσω-
µατωµένη σε αυτές όπως διαδραστι-
κοί πίνακες ενώ η δανειστική σχολι-
κή βιβλιοθήκη του αποτελεί κέντρο 
συγκέντρωσης των µαθητριών για να 
διαβάζουν βιβλία αλλά και να µελε-
τούν µόνες ή οµαδικά αποτελώντας 
ταυτόχρονα και χώρο διοργάνωσης 
διάφορων σχολικών εκδηλώσεων. Η 
δε αίθουσα τελετών που χρησιµοποι-
είται και ως γυµναστήριο είναι µεγά-
λη και έχει πολλαπλή χρήση. Τα δύο 
στοιχεία όµως που κάνουν το Εξατά-
ξιο Γυµνάσιο Θηλέων Μόρφηλντ να 
ξεχωρίζει ανάµεσα σε αντίστοιχά του 
σχολεία είναι το γεγονός ότι αφενός 
πολλά µέλη του διδακτικού προσω-
πικού είναι Έλληνες και Ελληνίδες 
οµογενείς εκπαιδευτικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων και ευθυνών που µι-
λούν αρκετά καλά την ελληνική 
γλώσσα π.χ. µαθηµατικοί, φιλόλογοι 
αγγλικών, φυσικοχηµικοί, βιβλιοθη-
κάριοι και άλλοι και αφετέρου, το ότι 
υπάρχει διάχυτη πρόνοια και στορ-

γή σε συλλογικό και σε µεµονωµένο 
επίπεδο προς όλες τις µαθήτριες και 
ιδιαίτερα σε εκείνες που είναι νεο-
φερµένες, σε εκείνες που το πρώτο 
σχολείο τους, το πρώτο τους Γυµνά-
σιο είναι αυτό το συγκεκριµένο. 
Η ∆ιευθύντρια, η Γυµνασιάρχης δη-
λαδή κα Τζούλιαν Μπηκ (Julianne 
Beek) αλλά και η ιταλικής καταγωγής 
Υποδιευθύντρια (η Αναπληρώτρια 
Γυµνασιάρχης) κα Ρόουζ Ντάνιελς 
(Rose Daniels) µαζί µε το υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό καλωσορί-
ζουν και υποδέχονται από την πρώτη 
ηµέρα όλα τα κορίτσια µε διάφορα 
προγράµµατα ενώ σκοπός τους είναι 
πάντα η οµαλή ένταξή τους στις απαι-
τήσεις του σχολικού συστήµατος και 
φυσικά η επιτυχία τους στην επίτευξη 
των προσωπικών τους στόχων από 
την µία σχολική χρονιά στην άλλη. 
Όσον αναφορά το ελληνικής καταγω-
γής προσωπικό, αυτό είναι το ακό-
λουθο: 
• η κα Φρίντα ∆ιάκου (Frida 
Diakos)-Επικεφαλής του Τµήµατος 
Μαθηµατικών, 
• ο κος Σταύρος Κακουλίδης 
(Steve Kakoulidis)-Επικεφαλής του 
Τµήµατος Ανθρωπιστικών Σπουδών 
(Γεωγραφία, Ιστορία, Οικονοµικά, 
Νοµικές Μελέτες), 

TO ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗΛΝΤ
(MOOREFIELD GIRLS HIGH SCHOOL) ΣΤΟ ΚΟΓΚΑΡΑ (KOGARAH) 
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΣΥ∆ΝΕΫ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΝΕΟΦΕΡΜΕΝΕΣ
(ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ) ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ!
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