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Το Λύκειο Ελληνίδων Σίδνεϊ 
αποφάσισε την αγορά κτηρίου
Π ρόταση για την αγορά κτηρίου 

ψήφισαν τα µέλη τού Λυκείου 
Ελληνίδων  Σίδνεϊ  στη Γε-
νική Συνέλευση που κάλεσε 

η πρόεδρος κα Κάθυ Στογιάνοβιτς, 
το περασµένο Σάββατο, 8 Ιουλίου, 
στις 2 µ.µ. στο Abraham Mott hall at 
Miller’s Point.
Η κα Στογιάνοβιτς ανακοίνωσε στα 
µέλη την ανάγκη να µεταφερθούν τα 
γραφεία τού Λυκείου που τώρα στε-
γάζονται στην Ελληνική Λέσχη, επί 
τής Elizabeth Street.
Η µεταφορά των γραφείων θα πρέ-
πει να γίνει µέχρι τον Ιούνιο 2018 
και έχουν γίνει προτάσεις από άλλες 
οργανώσεις για προσωρινή λύση του 
προβλήµατος. Το Λύκειο ευγνωµονεί 
τις οργανώσεις, αλλά µοναδική λύση 
θεωρεί την αγορά κτηρίου, το οποίο 
θα ενοικιάζεται για να εξοφληθεί το 
δάνειο.   
Τα µέλη συζήτησαν την πρόταση για 
αγορά ιδιοκτησίας µε τραπεζικό δά-
νειο που έχει ήδη εγκριθεί από την 
Bank of Sydney. Το Λύκειο Ελληνί-
δων θα πληρώσει την προκαταβολή 
και µε το δάνειο θα αγοραστεί ένα 
κτήριο που θα χρησιµοποιείται σαν 
γραφείο και µουσείο.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό τού 
Λυκείου, την αγορά τού κτηρίου µε 

δάνειο πρέπει να εγκρίνουν τα µέλη 
όπως και έγινε το περασµένο Σάββα-
το.
Ο δικηγόρος τού Λυκείου, κ. Κώστας 
Βερτζάγιας και ο λογιστής κ. Ηλίας 
Μπόλος παρακολούθησαν τις διαδι-
κασίες για να εξασφαλιστεί πως ήταν 
έγκυρη η ψηφοφορία. Με την έγκρι-
ση των µελών του το Λύκειο θα προ-
χωρήσει στην αγορά κτηρίου µε τους 
καλύτερους δυνατούς όρους για να 
στεγάσει  τα πολύτιµα κειµήλιά του.
Στην Γενική Συνέλευση έδωσε οµι-
λία σαν προσκεκληµένη επίτιµο µέ-
λος τού Λυκείου Ελληνίδων Σίδνεϊ 
η κα Ντέµπι Παπαδάκη, η οποία 

ενηµέρωσε τα µέλη σαν Concepts 
Organizer of Projects, που συνεργά-
ζεται µε την Αυστραλιανή πρεσβεία 
στην Αθήνα και άλλες οργανώσεις 
στην Ελλάδα και Αυστραλία.
Ενα από αυτά τα πρόζεκτ της σαν 
ιστορικός ερευνήτρια  είναι το «Μνη-
µείο Αnzac στην  Ελλάδα», που θα 
υπογραµµίζει την  σηµασία του ρό-
λου των Anzac και Ελλήνων στους 
δύο Παγκόσµιους Πολέµους, που 
δεν αναφέρεται στην Ιστορία.    
Η κα Παπαδάκη επισκέπτεται την  
Αυστραλία για να ενηµερώσει την 
παροικία για την δουλειά που γίνεται 
στην Ελλάδα στις Εκδηλώσεις Μνή-

µης για τους Anzacs.
Επίσης επεδιωξε να συναντήσει άτο-
µα επιρροής για πολιτιστικά και εκ-
παιδευτικά πρότζεκτ που θα φέρουν 
πιο κοντά την Αυστραλία στην Ελλά-
δα µέσω προγραµµάτων ανταλλαγής.

Συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλο, τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και αρχηγούς κοµµά-
των όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βασίλη 
Λεβέντη, καθώς και µε εκπροσώπους διαφόρων πο-
λιτισµικών φορέων, είχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης 
και ο Γενικός Γραµµατέας Κώστας Μάρκος, που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα για την προώθηση θεµάτων 
που αφορούν τον ιστορικό οργανισµό και συµφωνίες 
συνεργασίας τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης επαγγελµατιών όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.
Στις επαφές αυτές ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα εκ-
παιδευτικά και πολιτιστικά θέµατα, στην ψήφο τοων 
οµογενών, στο δορυφορικό σήµα της ΕΡΤ που έχει 
διακοπεί από το 2012, αλλά και στην εφαρµογή της 
συµφωνίας µεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας για τη 
βίζα διακοπών µε δικαίωµα εργασίας για νέους ως 
31 ετών.
Σε συνέντευξή του στη δηµοσιογράφο ∆ιαλεκτή Αγγε-
λή και στην εφηµερίδα “Εφηµερίδα των Συντακτών”, 
ο κ. Παπαστεργιάδης τόνισε ότι «το θέµα της εκπαί-
δευσης τόσο των νεοφερµένων όσο και των παιδιών 
δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών στην Αυστρα-
λία είναι εξαιρετικά σηµαντικό για εµάς. Θέλουµε ο 
κόσµος να διατηρήσει επαφή µε την ελληνική γλώσ-
σα και τον πολιτισµό».
Σηµιεώνεται ότι στη Μελβούρνη, η Ελληνική Κοινό-
τητα λειτουργεί 10 σχολεία, µε τις εγγραφές να ξε-
περνούν τις 2.000 κάθε χρόνο, ενώ πρόσφατα ιδρύ-

θηκαν τρία επιπλέον σχολεία όπου φοιτούν περίπου 
500 παιδιά νεοφερµένων. Παράλληλα, η Κοινότητα 
δίνει βάση στην περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευ-
τικών που διδάσκουν σε αυτά, µε συνεχείς εκπαιδεύ-
σεις σε συνεργασία και µε το υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδας.
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαστεργιάδη, η λειτουργία κα-
λοκαιρινής παιδικής κατασκήνωσης µε εκπαιδευτικές 
δράσεις είναι µείζονος σηµασίας και αναµένεται να 
τεθεί σε εφαρµογή από το καλοκαίρι του ερχόµενου 
έτους.
Μιλώντας για το δορυφορικό σήµα της ΕΡΤ το οποίο 
εδώ και χρόνια έχει σταµατήσει να εκπέµπει στην 
Αυστραλία, είπε: «Ο κόσµος το ζητά. Τα προγράµ-
µατα της ΕΡΤ κρατούσαν συντροφιά τα βράδια στους 
µεγαλύτερους σε ηλικία µετανάστες πρώτης γενιάς, 
αλλά και σε όλους εµάς που αποζητούµε να ακούµε 

τη γλώσσα και να µαθαίνουµε νέα από την Ελλάδα. 
Παρά τις κρούσεις που έχουµε κάνει κατά καιρούς 
για την επαναφορά του σήµατος, η ΕΡΤ δυστυχώς δεν 
ανταποκρίνεται.».
Αναφερόµενος στο αίτηµα των οµογενών για δικαί-
ωµα ψήφου, τόνισε ότι «οι περισσότεροι οµογενείς 
έχουν ελληνική υπηκοότητα και πληρώνουν φόρους 
στο ελληνικό κράτος. Είναι απαραίτητο να «ακούγεται 
η φωνή» τους».
Ο κ. Παπαστεργιάδης επισήµανε επίσης ότι οι δρά-
σεις της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης είναι συ-
νεχείς και πολύπλευρες, µε τη διοργάνωση µουσικών 
φεστιβάλ και φεστιβάλ κινηµατογράφου, υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά και ενήλι-
κους, αλλά και γαστρονοµικά φεστιβάλ γεύσεων µε-
ταξύ άλλων.
Υπενθυµίζεται ότι το τελευταίο µεγάλο έργο που υλο-
ποιήθηκε από την κοινότητα είναι το Ελληνικό Πο-
λιτιστικό Κέντρο, συνολικού κόστους 22 εκατ. δο-
λαρίων, χρήµατα τα οποία συγκεντρώθηκαν κυρίως 
από χορηγίες µελών της κοινότητας αλλά και µε µια 
µικρή συµµετοχή (20% των συνολικών εξόδων) από 
την οµοσπονδιακή και την πολιτειακή κυβέρνηση της 
Αυστραλίας.
Επόµενος στόχος η δηµιουργία του νέου Ελληνικού 
Κέντρου, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα λειτουρ-
γήσουν αίθουσα εκθέσεων και αρχείου, γήπεδα για 
αθλητικές δραστηριότητες αλλά και εγκαταστάσεις για 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και για τη φρο-
ντίδα ηλικιωµένων.

Επαφές της Κοινότητας Μελβούρνης για θέµατα της οµογένειας




