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αγγλικά οφείλεται στο ότι «έπεσαν με 
τα μούτρα» στην σκληρή δουλειά και 
στην προσήλωσή τους στο νέο περι-
βάλλον για να μπορέσουν να ορθοπο-
δήσουν σε αυτό, να συνηθίσουν μία 
νέα κουλτούρα, να ενσωματωθούν 
στην καινούρια κοινωνία. Παρά την 
προσήλωση στο νέο περιβάλλον, το 
ευτύχημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί 
προσπάθησαν παράλληλα να μην απε-
μπολίσουν την γλώσσα τους, την μη-
τρική τους γλώσσα ή την πολιτιστική 
ταυτότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί 
εδώ ότι και εμείς οι Έλληνες το γνωρί-
ζουμε καλά αυτό και για αυτό τον λόγο 
οφείλουμε πάντα να ενθαρρύνουμε τα 
παιδιά μας, σαν απόγονοι μεταναστών 
που είναι, να διατηρούν την Ελληνική 
μας γλώσσα, μέσα από την συχνή «τρι-
βή» μαζί της, μέσα από την επικοινω-
νία ή την επαφή με τα ελληνικά δρώ-
μενα της Ομογένειας, την 
παρακολούθηση ντόπιων και δορυφο-
ρικών ή διαδικτυακών ελληνόφωνων 
προγραμμάτων, την ανάγνωση ελλη-
νόφωνων εφημερίδων, την παρακο-
λούθηση μαθημάτων Ελληνικής γλώσ-
σας στα ημερήσια, Σαββατιανά ή 
απογευματινά σχολεία κτλ. Επιστρέ-
φοντας και πάλι στο θέμα μας με αφορ-
μή την πρόσφατη «Εβδομάδα των 
Προσφύγων», θα πρέπει να τονιστεί 
πως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 
δεν αποτελούν βάρος σε μία κοινωνία 
και ειδικότερα σε αυτήν της πολυπολι-
τισμικής και πολυπολιτιστικής κοινω-
νίας της Αυστραλίας. Απεναντίας οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτε-
λούν ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανα-
γνωρίζεται και να προωθείται. Η συ-
νεισφορά τους σε πολλούς τομείς της 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτι-
κής ζωής σε όλα τα επίπεδα είναι αξι-
όλογη ως και πολύτιμη! Ο ρόλος της 
παιδείας και της ένταξης στην νέα κοι-
νωνία είναι ουσιαστικότατος. Ο λόγος 
για τα ειδικά σχολεία ένταξης, γνωστά 
ως Ταχύρρυθμα Κέντρα Εκμάθησης 
της Αγγλικής Γλώσσας (Intensive 
English Centres) του Πολιτειακού 
Υπουργείου Παιδείας της Νέας Νότιας 
Ουαλίας (New South Wales 
Department of Education) για τους νε-
οφερμένους μαθητές αλλά και για τα 
παιδιά-πρόσφυγες. Τα ειδικά σχολεία 
αυτά αποτελούν έναν θεσμό ανυπολό-
γιστης αξίας καθώς βοηθούν ανάμεσα 
στα άλλα στην καλύτερη εγκατάσταση 

των μαθητών (αλλά και των οικογένει-
ών τους) στην Αυστραλία μέσα από 
την διδασκαλία και την εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας σε ένα δίγλωσσο ή 
τρίγλωσσο ενισχυτικό περιβάλλον και 
μέσα από κανονικά μαθήματα. Με το 
πέρας αυτής της προσωρινής φοίτη-
σης, οι μαθητές είναι καλά προετοιμα-
σμένοι και έτσι μπορούν να μετεγγρα-
φούν στο τοπικό τους εξατάξιο 
Γυμνάσιο. Στην μεγαλούπολη του Σύδ-
νεϋ λειτουργούν 14 τέτοια ειδικά σχο-
λεία (Intensive English Centres) στα 
οποία εγγράφονται (και φοιτούν) μα-
θητές από 12 ως 17 χρόνων από το 
βόρειο πρόαστιο του Τσάτσγουντ 
(Chatswood) ως το νότιο πράστιο του 
Κόγκαρα (Kogarah) και από το ανατο-
λικό προάστιο του Ρέντφερν  (Redfern) 
ως το δυτικό προάστιο του Μπλάκτα-
ουν (Blacktown). Υπάρχει όμως και το 
ειδικό σχολείο ένταξης για προσφυγό-
πουλα αλλά και για κανονικούς μαθη-
τές-μετανάστες που είναι όμως για με-
γαλύτερης ηλικίας μαθητές δηλαδή 
από 16 ως 26 χρόνων. Πρόκειται για 
το Κέντρο Ταχύρρυθμης Εκμάθησης 
των Αγγλικών του Μπάνκσταουν 
(Bankstown Intensive English Centre) 
το οποίο βρίσκεται ενσωματωμένο στο 
Κολλέγιο Ενηλίκων (Λύκειο) του 
Μπάνκσταουν (Bankstown Senior 
College), απέναντι από το Νοσοκομείο 
του Μπάνκσταουν. Το Κέντρο-σχολείο 
αυτό προσφέρει μεταξύ άλλων, μαθή-
ματα εξοικείωσης με την αγγλική 
γλώσσα από το επίπεδο αρχαρίων ως 
το επίπεδο των προχωρημένων και 
μαθήματα εγκατάστασης και εξοικείω-
σης με τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 
συστήματα της Αυστραλίας. Έτσι οι με-
γαλύτεροι αυτοί μαθητές «οπλίζονται» 
με τα κατάλληλα εφόδια για να μετεγ-
γραφούν στο τέλος της παρακολούθη-
σης των μαθημάτων, στο διπλανό Λύ-
κειο. Συγχρόνως μαθαίνουν τους 
τρόπους και τις διαδικασίες για να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα τις οποιεσ-
δήποτε προκλήσεις της Αυστραλιανής 
κοινωνίας, όπως είναι οι γραφειοκρα-
τικές υποχρεώσεις με το Υπουργείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουρ-
γείο Μετανάστευσης, τις Υγειονομει-
κές Αρχές ή με άλλες υπηρεσίες. Οι 
μαθητές συνεχίζοντας τις σπουδές τους 
περαιτέρω μπορούν συνεπώς και συ-
νεισφέρουν στην νέα τους χώρα θετι-
κά. Πολλοί θα μπορούσαν να πούνε 
ότι αυτή η πορεία των νεοφερμένων 
μαθητών και άλλων ατόμων αποτελεί 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με χορευτές από 
την Αφρικανική ήπειρο οι οποίοι παρουσίασαν 
τους χαρακτηριστικούς ήχους της Αφρικής με 
τύμπανα και ντραμς.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με μαθητές-πρόσφυγες από το Αφγανιστάν στην εκδήλωση της Παρα-
σκευής 22ης Ιουνίου φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές.

και την επιθυμητή, αν όχι αποστομω-
τική, απάντηση σε εκείνους που κα-
λούν για την επιστροφή των προσφύ-
γων και μεταναστών στις χώρες 
προέλευσής τους. Η συγκεκριμένη 
«Εβδομάδα των Προσφύγων» (αλλά 
και όλες οι άλλες ημέρες του έτους) ας 
είναι μία πυξίδα μέσα στο μυαλό των 
Ελλήνων της Ομογένειας για να κατα-
νοήσουν και να αναγνωρίσουν τους 
αγώνες και την επιβίωση που καταβά-
λουν κάποιοι συνανθρώποί μας οι 
οποίοι περνώντας από την «Σκύλλα 
και την Χάρυβδη» και τις «Συμπληγά-
δες Πέτρες» της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης, μπορούν και φτά-
νουν...κάποτε σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον, τουλάχιστον αυτοί που είναι 
τυχεροί, έχοντας καμιά φορά βοήθεια 

την βαθιά τους πίστη, την αφοσίωσή 
τους στον στόχο τους για επιβίωση και 
την ελπίδα. Κατά την «Εβδομάδα των 
Προσφύγων» αλλά και πέραν αυτής, 
ας στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας και 
ας τείνουμε το χέρι μας σε συνανθρώ-
πους μας που χρειάζονται την βοήθειά 
μας, είτε αυτή είναι ψυχολογική, είτε 
αυτή είναι πνευματική ή κοινωνική, 
είτε αυτή είναι μέσα από την διαδικα-
σία της παιδείας και της μόρφωσης. 
Αυτή ακριβώς η αρωγή θα είναι το 
ωραιότερο δώρο που θα μπορούσαμε 
να κάνουμε γιατί στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι εκτοπισμένοι συνάν-
θρωποί μας με τις οικογένειές τους δεν 
φταίνε σε τίποτα για τα πολιτικά και 
στρατιωτικά παιχνίδια και τις ορέξεις 
των ηγετών τους και εν τέλει, δεν φταί-
νε για τις εμπόλεμες καταστάσεις σε 
διάφορα μέρη της υφηλίου. Για περισ-
σότερες πληροφορίες γενικά για τα Κέ-
ντρα Ταχύρρυθμης Εκμάθησης Αγγλι-
κών στο Σύδνεϋ αλλά και για το Κέντρο 
αυτό του Μπάνκσταουν (Bankstown 
Intensive English Centre) που εγγρά-
φει νεοφερμένους μαθητές ηλικίας 16 
– 26 χρόνων από την Συρία, το Ιράκ, 
την Κίνα, τον Βιετνάμ, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Ισπανία, την τέως Γιουγκο-
σλαβία, την Ταϋλάνδη, την Βιρμανία 
και αλλού, όσοι επιθυμούν μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: 
9796 8138 Δευτέρα-Πέμπτη εργάσι-
μες ώρες ή να επισκεφτούν την ιστο-
σελίδα: 
www.bankstownc-i.schools.nsw.edu.au  


