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• η κα ∆ήµητρα Μαυρίκουn 
(Dimitra Mavrikos)-Συντονίστρια 
Πρόνοιας και Ευεξίας και καθηγή-
τρια Αρχαίας Ιστορίας και Νοµικών 
Μελετών, 
• η κα Γεωργία ∆ελλή (Georgina 
Dellis)-καθηγήτρια Νεοελληνικών 
και Ιταλικών, 
• η κα Ελένη Φραγκιουδάκη 
(Helen Fragkoudiakis)-καθηγήτρια 
Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφί-
ας, 
• ο κος Ευστάθιος Μαγκού-
λιας (Efstathios Magoulias) και η κα 
Κέρυ Ζαννεττίδη (Kerri Zannettides)-
καθηγητές φυσικής αγωγής, υγείας 
και προσωπικής ανάπτυξης, 
• η κα Άντζελα Πυργιώτη 
(Angela Pyrgiotis)-καθηγήτρια οικο-
νοµικών και επιχειρησιακών µελε-
τών 
• και οι κυρίες Σούζαν Ευαγ-
γελάτου (Susan Evangelatos), ∆ιο-
νυσία Καγιάσση (Denise Kagiassis) 
και Ειρήνη Παναγιωτέλη (Irene 
Panagiotelis) οι οποίες βρίσκονται 
στο γραφείο υποδοχής του κοινού, 
στην διοίκηση και στην βιβλιοθήκη 
του σχολείου.

Το σχολείο έχει να καυχηθεί και για 
το γεγονός ότι το 87% των µαθητρι-
ών που επέλεξαν να λάβουν τον ει-
σαγωγικό βαθµό στα πανεπιστήµια 
συµµετέχοντας στις απολυτήριες εξε-
τάσεις της 6ης Γυµνασίου (του 12ου 

έτους ή της 3ης λυκείου), κατάφεραν 
να εισαχθούν στα πανεπιστήµια. Το 
83% των µαθητριών που απλά ολο-
κλήρωσαν τις σπουδές της τελευταίας 
τάξης, συνέχισαν µε σπουδές σε άλ-
λες σχολές, όπως σε τεχνικά κολλέγια 
και αλλού. Το σχολείο πιστεύει στην 
επιτυχία των κοριτσιών και στην επί-
τευξη των στόχων τους πάντα για την 
υπόλοιπη ζωή τους δίνοντάς τες τα 
απαραίτητα εφόδια. Για περισσότερες 
πληροφορίες, αυτοί που ενδιαφέρο-
νται να µάθουν περαιτέρω µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε το πολυπο-
λιτιστικό και πολυγλωσσικό σχολείο 
στο τηλέφωνο: 9567 5008 ή να επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολεί-
ου: www.moorefielg-h.schools.nsw.
edu.au. Παρατίθενται κείµενα µε τις 
εντυπώσεις δύο Ελληνοπούλων που 
γράφτηκαν φέτος στο Εξατάξιο Γυ-
µνάσιο Θηλέων προερχόµενες από 
την Ελλάδα. Στις προσωπικές κατα-
θέσεις των κοριτσιών διαφαίνονται 
οι προκλήσεις της µετανάστευσης, η 
αγωνία να επιτύχει κανείς, η αγωνία 
της ένταξης αλλά και η αγάπη που 
δέχτηκαν από τους καθηγητές του 
σχολείου που αποτελεί υπόδειγµα. 
Το Εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων του 
Μόρφηλντ στο Κόγκαρα αποτελεί 
έναν φάρο προσέλκυσης µαθητριών 
που επιθυµούν να διαπρέψουν µε 
την βοήθεια των ελληνόφωνων και 
αλλόγλωσσων καθηγητών και καθη-
γητριών του. 

Ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος, ο πολιτειακός βουλευτής Νέας Νότιας Ουαλίας της έδρας του Ρόκντεϊλ Σταύρος Καµπερογιάννης (Steve Kamper), η ∆ιευθύντρια του σχολείου Τζούλιαν Μπηκ (Julienne 
Beek), η Εβελίνα και η Σαβίνα και η µετεωρολόγος Άντζυ Άσιµους (Angie Asimus)  από το Κανάλι 7 σε φετινή επίσκεψη στο σχολείο προσκεκληµένη για οµιλία στις µαθήτριες

Μαθήτριες εν δράσει σε µάθηµα Μαγειρικής στο Τµήµα Τροφής και Τεχνολογίας

Μαθήτριες στο µάθηµα Εικαστικών Τεχνών µε την κα Ελένη Φραγκιουδάκη




