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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

206-210 LAKEMBA ST, LAKEMBA

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΑΡ
Η Ελληνική Κοινοτική Λέσχη ζητάει άτομο με ανάλογη πείρα, 

για να εργαστεί στο Lakemba.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

τηλεφωνείστε στον αριθμό (02) 9740 6022 ή (02) 9759 4014

Παρακαλούμε αποστείλατε σημειώματα στην διεύθυνση:
Greek Community Club, 206-210 Lakemba Street, Lakemba NSW 2195 

ή στο Fax: (02) 9740 6362 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  manager@goc.com.au

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πεπειραμένοι υπάλληλοι

για μερική και ολική απασχόληση
για να εργασθούν σε take away shop 

(Souvlaki Bar) στο Brighton Le Sands.
Για περισσότερες πληροφορίες

τηλεφωνήστε 0418 675 848
και ζητήστε τον Γιάννη.

Προώθηση του ιατρικού τουρισμού 
από την Αυστραλία στην Ελλάδα
Με τη συνεργασία της Eλληνικής Κοινότητας Μελβούρνης θα γίνει μεγάλο συνέδριο στο τέλος του έτους

Τ η διοργάνωση συνεδρίου στη 
Μελβούρνη με σκοπό την προ-
ώθηση του ιατρικού τουρισμού 
στην Ελλάδα, συζήτησε ο διευ-

θυντής της Κλινικής «Γένεσις» Αθη-
νών, Δρ Κωνσταντίνος Πάντος, κατά 
τη διάρκεια συνάντησης που είχε με 
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης.
Συγκεκριμένα, ο Δρ Πάντος επισκέ-
φθηκε την Παρασκευή, 30 Δεκεμ-
βρίου, το Ελληνικό Κέντρο και συ-
ναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινότητας, όπου, 
αφενός, ενημερώθηκε για τις δραστη-
ριότητες του ιστορικού οργανισμού 
και, αφετέρου, εξετάσθηκε εκτενώς 
πρόταση για την από κοινού διοργά-
νωση συνεδρίου στη Μελβούρνη με 
στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων της 
ομογένειας με την Ελλάδα και την 
προώθηση του ιατρικού τουρισμού 
στην Ελλάδα. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν από την 
πλευρά της Κοινότητας ο πρόεδρος κ. 
Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο αντιπρό-
εδρος κ. Νίκος Κουκουβιτάκης, ο γε-

νικός γραμματέας κ. Κώστας Μάρκος, 
ο ταμίας Δρ Μαρίνης Πυρπυρής και 
τα μέλη Δ. Σ. κ.κ. Χρήστος Σικαβίτσας 
και Μιχάλης Καραμίτος, καθώς και ο 
διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου 
κ. Γιώργος Μενίδης και η ερευνήτρια 
υπάλληλος της Κοινότητας κ. Γεωρ-
γία Χαρπαντίδου.
Οι συζητήσεις του Δρ Πάντου για το 
συνέδριο στη Μελβούρνη ακολούθη-
σαν το επιτυχημένο διήμερο συνέ-
δριο που διοργανώθηκε το Νοέμβριο 
στη Νέα Υόρκη με τη συνεργασία της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων 
Μείζονος Νέας Υόρκης, καθώς και 
του Iατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας, των οποίων προεδρεύει ο Δρ 
Γιώργος Πατούλης. 
Της κίνησης για την προώθηση του 
ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα 
ηγούνται ο Δρ Πάντος και ο Δρ Πα-
τούλης.
«Οι συζητήσεις μας με την Κοινότητα, 
ακολούθησαν το συνέδριο που είχα-
με στη Νέα Υόρκη και τις επαφές με 
την εκεί ομογένεια για την ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισμού της Ελλάδας, 

όπως με την εξωσωματική γονιμο-
ποίηση και τον ιαματικό τουρισμό» 
λέει ο Δρ Πάντος, προσθέτοντας ότι 
νέα συνέδρια προγραμματίζονται 
μέσα στο 2017 στην Αμερική και την 
Ιθάκη.
«Στη συνάντηση με την Κοινότητα 
εξετάσαμε τις πιθανότητες που υπάρ-
χουν να οργανώσουμε κάτι ανάλογο 
στη Μελβούρνη προς το τέλος του 
έτους» πρόσθεσε. «Δηλαδή, μια συνά-
ντηση με παράγοντες της ομογένειας 
εδώ, των Ελλήνων επιστημόνων που 
έχουν σχέση με διάφορες ειδικότητες 
που αυτή τη στιγμή ανθούν στην Ελ-
λάδα. Να δούμε τα πανεπιστήμια πώς 
μπορούν να συνεργαστούν από πλευ-
ράς εκπαίδευσης και να βοηθήσουν 
τους Έλληνες. Πώς να έρχονται πιο 
εύκολα εδώ ή και ενδεχομένως από 
εδώ να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Για 
τούτο θα ζητήσουμε τη συμμετοχή με-
γάλων πανεπιστημίων της Ελλάδας, 
αλλά και της Μελβούρνης στο συνέ-
δριο εδώ, έτσι ώστε να προκύψει από 
αυτό κάτι θετικό και καλό και για την 
ομογένεια, αλλά και για τους Έλλη-
νες». 

Ο Δρ Πάντος δήλωσε ικανοποιημέ-
νος από την Κοινότητα και την ενθου-
σιώδη ανταπόκριση του Δ. Συμβουλί-
ου για τη διοργάνωση του συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι ο Δρ Πάντος έχει 
γεννηθεί και σπουδάσει στην Αυ-
στραλία.
Ο Δρ Μαρίνης Πυρπυρής που είναι 
και πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής 
Ένωσης Αυστραλίας, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του τις συζητήσεις όσον 
αφορά τη διοργάνωση του συνεδρί-
ου με τη συνεργασία της Κοινότητας, 
αλλά και της Ένωσης.
«Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσι-
ασμένοι να συνεργαστούμε για τη 
διοργάνωση του συνεδρίου» τόνισε. 
«Και τούτο γιατί στόχος είναι η προ-
βολή μιας θετικής εικόνας της Ελ-
λάδας, η βελτίωση των σχέσεων και 
της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αυστραλίας, αλλά και άλλων χωρών, 
σε διάφορους τομείς όπως της υγεί-
ας και του τουρισμού, καθώς και η 
συνεργασία μεγάλων ελληνικών και 
αυστραλιανών πανεπιστημίων».

(Πηγή: Νέος Κόσμος)

“Developing the resilience of students in times of economic  
  crisis: Teaching Interventions in primary school”
Ο Σύλλογος Ελληνο-αυστραλών Εκπαιδευτικών 
προσκαλεί όλους τους συναδέλφους τη Παρα-
σκευή το πρωί 13 Ιανουαρίου 2017, για μία 
ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού 
με θέμα τη καλλιέργεια ανθεκτικότητας στους 
μαθητές δημοτικού σχολείου σε περιόδους οι-
κονομικής κρίσης.
Κύριες ομιλήτριες η Δρ Αικατερίνη Δημητριά-
δου μαζί με τη δασκάλα Αγάπη Βραντσή (υπο-
ψήφια διδάκτωρ της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στη 
Φλώρινα). Η εκδήλωση θα γίνει στο Settlement 
Services International (Level 2, corner Queen 
Street and Liverpool Road, Ashfield) στις 10πμ.
Η Δρ Δμητριάδου είναι επίσης μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παρα-
τηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και 
Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ), το οποίο έχει ως επί-
κεντρο τον πολιτισμικό πλουραλισμό της ελ-
ληνικής κοινωνίας και φιλοδοξεί να συμβάλει 
στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, 
στη διεύρυνση της έρευνας στο πεδίο της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης και στην εισαγωγή 
και στήριξη καινοτομιών στο σχολείο.
Επίκεντρο της εκδήλωσης θα είναι η έρευνα 
της Δρ Δημητριάδου με την κα. Βραντσή για 
τους τρόπους με τους οποίους παιδιά σχολι-
κής ηλικίας μαθαίνουν σε κλίμα οικονομικής 
κρίσης. Πρόκειται για θέμα το οποίο έχει σχέση 
και με την Αυστραλία, με το νέο κύμα μετανά-

στευσης από Ελλάδα και Κύπρο τα τελευταία 
χρόνια.  Ενώ οι περισσότεροι μεταναστεύουν 
για να αποφύγουν τις επιπτώσεις της κρίσης 
στην Ελλάδα, πολλές από αυτές τις οικογένειες 
αντιμετωπίζουν οικονομικά κι άλλα προβλήμα-
τα σχετικά με την εγκατάσταση σε άλλη χώρα. 
Επομένως, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον 
γύρω από την έρευνα αυτή για τα μαθήματα 
τα οποία μπορούμε - σαν εκπαιδευτικοί – να 
αντλήσουμε για τη στήριξη της μόρφωσης των 
παιδιών εντός του εκπαιδευτικού συστήματος 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας.
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