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Learn Greek through the texts of Ancient Greek theatrical works
Νέος Κύκλος εκμάθησης Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Θα θέλατε ποτέ να βελτιώσετε τα Ελληνικά μέσα από τη μελέτη και την σπουδή των έργων των μεγάλων τραγικών ποιητών μας 
όπως του Ευρυπίδη ή του Σοφοκλή ή και άλλων; Θα θέλατε να μπείτε στο μαγικό κόσμο του θεάτρου και να πάρετε τις απαντή-

σεις σε πολλά από τα θέματα που σας απασχολούν, απελευθερώνοντας τον συναισθηματικό σας κόσμο;
Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία να ανακαλύψετε το έργο των Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων της αρχαιότητας 

αλλά και σύγχρονων σε μικρές ομάδες διδασκαλίας.
Θέσεις περιορισμένες. Διάρκεια μαθημάτων: Μία ώρα την εβδομάδα 

Εναρξη Μαθημάτων: 14 Νοεμβρίου 2017 στις 7:30 μμ | Τοποθεσία : 837 New Canterbury Rd Dulwich Hill NSW 2131
Κόστος κάθε μαθήματος: $ 25 για κάθε άτομο.

Διάρκεια πρώτης περιόδου μαθημάτων περίπου 28 εβδομάδες.
Διδασκαλία: Γιώργος Αθανασιάδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Call now 0400436079 or 0421969172 
Εγγραφές και παρακολουθήσεις μαθημάτων και μετά την έναρξη. Αναγκαίες περιοδικές επαναλήψεις της διδασκομένης ύλης. 

Θα δίδονται εργασίες και τέστ για όλους τους μαθητές.

Σπεύδει ο κόσμος να διασώσει 
το μιλκ μπαρ Olympia στο Σίδνεϊ
Ο ιδιοκτήτης του παλαιότερου, 

αυθεντικού μιλκ μπαρ της 
Αυστραλίας έχει κατακλυστεί 
από προσφορές, αφού το δη-

μοτικό συμβούλιο έκρινε τις παλαιές 
εγκαταστάσεις του καταστήματος ως 
«μη ασφαλείς» και το έκλεισε.
Ο κ. Νικόλαος Φωτίου, που έχει 
κλείσει πια τα 80, λειτουργεί το 
ιστορικό μιλκ μπαρ Olympia (άνοιξε 
το 1939) στο Stanmore, στα δυτικά 
προάστια του Σίδνεϊ, και έχει δεχτεί 
τηλεφωνήματα από οικοδόμους, αρ-
χιτέκτονες, υδραυλικούς, ξυλουρ-
γούς και ηλεκτρολόγους, οι οποίοι 
ελπίζουν πως θα τον βοηθήσουν να 
ανακαινίσει το κατάστημα ώστε να 
πληροί τις προδιαγραφές και να το 
ξανανοίξει.
«Δεν δέχεται όμως βοήθεια και δεν 
θέλει δημοσιότητα, παρόλο που του 
είπα για την τεράστια υποστήριξη 
που υπάρχει» δήλωσε η φίλη του 
Effy Alexakis. «Κάνει ό,τι μπορεί, 
με τους ρυθμούς του. Οι άνθρωποι 
ξεχνούν ότι έχει ήδη κλείσει τα 80 
και ότι πάντα κρατούσε τις αποστά-
σεις του».
Κάποιοι πρότειναν μάλιστα να ξεκι-
νήσουν μια εκστρατεία χρηματοδό-
τησης για τη συγκέντρωση χρημά-
των για τις απαραίτητες επισκευές, 
καθώς το παλιό ελληνικό μιλκ μπαρ, 
που διατηρεί ακόμα ανέπαφα κά-
ποια από τα αρχικά του χαρακτηρι-
στικά της δεκαετίας του ’30, είναι 
ένα πολύ αγαπημένο χαρακτηριστι-
κό τοπικό έμβλημα.
Στο Facebook ανέβηκε η σελίδα 
«Olympia Milk Bar Fan Club», με 
τον κόσμο να στέλνει πολλές καλές 
ευχές στον κ. Φωτίου, ο οποίος αγό-
ρασε το κατάστημα το 1959 με τον 
αδελφό του, που πέθανε το 1981.
Δυστυχώς, όμως, το μιλκ μπαρ στην 
Parramatta Road είναι πλέον σχε-
δόν ακατοίκητο, αφού το μπροστινό 
μέρος του ταβανιού κατέρρευσε λί-
γες μέρες μετά το κλείσιμο του μα-

γαζιού από το δημοτικό συμβούλιο, 
πριν από δύο εβδομάδες.
Αρχικά θεωρήθηκε ότι μπορεί να 
χρειαστούν κάποιες μικρές επισκευ-
ές, αλλά μια πιο προσεκτική επιθεώ-
ρηση του κτιρίου κατέληξε στο ότι η 
κατάστασή του είναι πολύ χειρότερη 
από την αναμενόμενη.
Ο απόμακρος κύριος Φωτίου πι-
στεύεται ότι δεν κοιμάται πλέον στον 
επάνω όροφο, καθώς τα δάπεδα εί-
ναι πάρα πολύ εύθραυστα, και τον 
έχουν δει να κοιμάται σε μια καρέ-
κλα πίσω από τον πάγκο. Εξακολου-
θεί όμως να προτιμά να περνά τις 
μέρες του στο κατάστημα, απρόθυ-
μος να αποχωριστεί αυτό που ήταν 
το πάθος ολόκληρης της ζωής του.
Ένας εκπρόσωπος του δημοτικού 
συμβουλίου δήλωσε ότι το συμβού-
λιο συνεχίζει να συνεργάζεται με τον 
κ. Φωτίου και με ένα μέλος της οικο-
γένειας για να βρουν μια αποδεκτή 
μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλη-
μα.
Η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος 

Pauline Lockie δήλωσε ότι όλοι θα 
ήθελαν να διατηρήσουν ένα τόσο 
σημαντικό έμβλημα πολιτιστικής 
κληρονομιάς.
«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η πο-
λιτιστική του αξία προέρχεται κατά 
πολύ από τον τρόπο που χρησιμο-
ποιείται ως μιλκ μπαρ και γι’ αυτό 
πρέπει να υπάρχει κάποιος να το 
λειτουργεί» είπε.
«Είναι ένα περίπλοκο, ευαίσθητο ζή-
τημα και δεν αρκεί απλώς και μόνο 
να το επισκευάσεις και να διευθε-
τήσεις τα θέματα ασφαλείας για να 
είναι έτοιμο να ξανανοίξει. Αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της υπό εξαφάνι-
ση κληρονομιάς μας στο Σίδνεϊ». 
Αλλά η δυσκολία είναι ότι ο κ. Φω-
τίου είναι ένας πολύ περήφανος 
άνθρωπος και δεν δέχεται εύκολα 
βοήθεια, είπε ένας άλλος από τους 
φίλους του, ο Leonard Janiszewski, 
ακαδημαϊκός ιστορικός του Πανε-
πιστημίου του Macquarie και συ-
ν-συγγραφέας του βιβλίου Greek 
Cafes and Milk Bars of Australia.

«Θέλει να διορθώσει τα πράγματα 
με τους δικούς του όρους» είπε. «Θέ-
λει στ’ αλήθεια να φτιάξει τα πάντα 
και να ξανανοίξει. Θέλει τη ζωή του 
πίσω, και αυτή είναι δεμένη με το 
μιλκ μπαρ Olympia». 
Ο κ. Janiszewski δήλωσε ότι η επα-
ναλειτουργία της επιχείρησης θα 
ήταν ιδιαίτερα σημαντική, δεδομέ-
νου ότι έχουν περάσει 85 χρόνια 
από τότε που άνοιξε το πρώτο μιλκ 
μπαρ στην Αυστραλία – το Black and 
White 4d Milk Bar στο Martin Place 
του Σίδνεϊ, ένα κατάστημα του 1932 
που τώρα κατέχει η ANZ Bank. Επί 
του παρόντος γίνεται μια εκστρατεία 
για να τοποθετηθεί εκεί μια αναμνη-
στική πλάκα προς τιμήν του αρχικού 
κτιρίου, που συγκέντρωσε 5.000 αν-
θρώπους την πρώτη ημέρα της λει-
τουργίας του και στη συνέχεια έβλε-
πε 27.000 άτομα κάθε εβδομάδα να 
περνούν την πόρτα του κατά τα πρώ-
τα πέντε χρόνια.
Μέχρι το 1937 υπήρχαν 4.000 μιλκ 
μπαρ σε ολόκληρη την Αυστραλία, 
με το Olympia να είναι πλέον το 
παλαιότερο από αυτά που εξακολου-
θεί να στέκεται. Το κτίριο του 1912 
μετατράπηκε σε μιλκ μπαρ το 1939, 
εποχή ακμής των γαλακτοπωλείων.
«Τα μιλκ μπαρ διαδραμάτισαν 
τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυ-
ξη της Αυστραλίας» δήλωσε ο κ. 
Janiszewski. «Σε αυτά χρωστάμε, για 
παράδειγμα, την ιδέα του take-away 
σε αυτή τη χώρα».
Τώρα τα μιλκ μπαρ είναι και πάλι 
στη μόδα, με νέα καταστήματα να 
ανοίγουν στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρ-
νη και άλλες μεγάλες πόλεις αλλά 
και σε επαρχιακές κωμοπόλεις, κα-
θώς επικρατεί η νοσταλγία για το 
ρετρό.
Οι πολυάριθμοι υποστηρικτές του 
Olympia εύχονται να καταφέρει να 
επιβιώσει, ώστε να μπορέσει να 
επωφεληθεί από αυτό το νέο κύμα 
δημοτικότητας.


