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Γράφει  ο  ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Τ ο Σαββατιανό Σχολείο Κοι-
νοτικών Γλωσσών (Saturday 
School of Community 
Languages) του πολιτειακού 

Υπουργείου Παιδείας Νέας Νό-
τιας Ουαλίας (New South Wales 
Department of Education) τίµησε 
το Σάββατο 1η ∆εκεµβρίου 2018 
τα....40 χρόνια ζωής του, από τότε 
δηλαδή που συστάθηκε το 1978 µε 
σκοπό την παροχή της διδασκαλί-
ας κοινοτικών γλωσσών σε µαθητές 
Εξαταξίων Γυµνασίων που κατά-
γονται από διάφορες εθνικότητες. 
Το Σαββατιανό Σχολείο Κοινοτι-
κών Γλωσσών (ΣΣΚΓ) δηµιουργή-
θηκε για να αναπληρώσει το κενό 
που υπήρχε και που ακόµα υπάρχει 
στα ηµερήσια σχολεία - κρατικά και 
ιδιωτικά – µε την διδασκαλία κοι-
νοτικών γλωσσών, για να έχουν οι 
µαθητές την ευκαιρία να µάθουν 
την µητρική τους γλώσσα, η οποία 
ενδεχοµένως να µην διδάσκεται στα 
ηµερήσια σχολεία τους. Με αυτό 
τον τρόπο, οι µαθητές µπορούν και 
παίρνουν την βαθµολογία που επι-
θυµούν στην τελευταία τάξη του Εξα-
ταξίου Γυµνασίου για να συµψηφι-
στεί αυτή µε εκείνη του ηµερήσιου 
σχολείου τους, εκπληρώνοντας έτσι 
τους οποιουσδήποτε στόχους έχουν 
θέσει για τους εαυτούς τους µετά την 
συµπλήρωση της 6ης Γυµνασίου και 
την αποφοίτησή τους από αυτήν. 
Η πολυαίθουσα του Εξαταξίου Γυ-
µνασίου Θηλέων του Στράθφηλντ 
(Strathfield Girls High School) γέµι-
σε το απόγευµα της 1ης ∆εκεµβρίου 
µε εκατοντάδες καθηγητές και καθη-
γήτριες που δίδαξαν και είτε τώρα 
έχουν αφυπηρετήσει είτε ακόµα δι-
δάσκουν γλώσσες στα 15 κέντρα στο 

Σύδνεϋ και στην υπόλοιπη πολιτεία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ανάµεσα 
σε αυτούς και καθηγητές και καθη-
γήτριες νέας γενιάς που και εκεί-
νοι ανέλαβαν και συνεχίζουν την 
«φλόγα» της διδασκαλίας και εκµά-
θησης των γλωσσών στις νεώτερες 
αυστραλογεννηµένες γενιές. Μαζί 
µε τους εκπαιδευτικούς, παραβρέ-
θηκαν, όπως ήταν φυσικό, η εκτε-
λούσα χρέη Γενικής ∆ιευθύντριας 
(Acting Principal) του ΣΣΚΓ κα Κέιτ 
Τσάπελ (Cate Chapple), η πρώην 
∆ιευθύντρια κα Μάρτζορυ Έλλσµορ 
(Marjory Ellsmore) και ο πρώτος 
∆ιευθυντής του ΣΣΚΓ το 1978 κος 
Τόνι Στρονγκ (Tony Strong). Μά-
λιστα ο κος Στρονγκ ήταν εκείνος ο 
οποίος και ξεκίνησε το ειδικό αυτό 
εβδοµαδιαίο σχολείο προς εξυπηρέ-
τηση των γλωσσικών αναγκών των 
µαθητών από διάφορες πολιτισµικές 
καταγωγές µε τις τότε ευλογίες του 
πολιτειακού Υπουργείου Παιδείας 
ΝΝΟ. Παραβρέθηκαν επίσης και 
όλα τα διευθυντικά στελέχη δηλαδή 
∆ιευθυντές (Supervisors), Υποδιευ-
θυντές (Assistant Supervisors) και 
Συντονιστές Προγραµµάτων Ύλης 
(Curriculum Advisors) των 15 κέ-
ντρων καθώς και τα γραµµατειακά 
στέλεχη τους. Ανάµεσα στους εκπαι-
δευτικούς και τα διευθυντικά στελέ-
χη υπάρχουν δεκάδες άτοµα ελληνι-
κής καταγωγής όπως η κα Μιχαλίτσα 
Πίκουλα, διευθύντρια στο ΣΣΚΓ του 
Αθλητικού Γυµνασίου του Χιλλς στο 
Σέβεν Χιλλς, η κα Ευαγγελία Λυρή, 
διευθύντρια στο ΣΣΚΓ του Γυµνα-
σίου του Κόγκαρα, ο κος ∆ηµήτρης 
Τσάφης, διευθυντής στο ΣΣΚΓ του 
Γυµνασίου Αρρένων του Μπίρρογκ, 
η κα Αθηνά Γκλάβα, διευθύντρια στο 
ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του Ντάλγουϊτς 
Χιλλ, η κα Βούλα Χατζηδηµητρίου, 

διευθύντρια στο ΣΣΚΓ του Γυµνα-
σίου Αρρένων του Λίβερπουλ από 
το 2019, ο ∆ηµήτρης Καµετόπου-
λος, υποδιευθυντής στο ΣΣΚΓ του 
Κέντρου του Γυµνασίου Αρρένων 
του Λίβερπουλ, η κα Αικατερίνη 
Αποστολοπούλου, υποδιευθύντρια 
στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου Θηλέων 
του Σεντ Τζωρτζ στο Κόγκαρα, η κα 
Άννα Χαµπούρη, υποδιευθύντρια 
στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου Θηλέων 
του Στράθφηλντ, η κα Ελένη Βλά-
χου, υποδιευθύντρια στο ΣΣΚΓ του 
Γυµνασίου του Τσάτσγουντ, η κα 
Μαρία Παρµαξίδου, υποδιευθύντρια 
στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου Αρρένων 
του Μπίρρογκ, η κα Ιωάννα Ζώρα, 
συντονίστρια προγραµµάτων ύλης 
στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου Αρρένων 
του Άσφηλντ, η κα Χαρούλα Θεµι-
στοκλέους, συντονίστρια προγραµ-
µάτων ύλης στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου 
του Κόγκαρα και η κα Έβια Κυριά-
κου, συντονίστρια προγραµµάτων 
ύλης στο ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του 
Σµιθς Χιλλ-Γούλλογκονγκ. 
Η τρίωρη εκδήλωση διανθίστηκε 
µε χορούς και µουσική από διάφο-
ρες καταγωγές των µαθητών, όπως 
κορεάτικα τύµπανα, ινδικό χορό 
και σλαβοµακεδονικό παραδοσιακό 
σκοπό. Τελετάρχες της εκδήλωσης 
ήταν οι µαθητές ∆ηµήτριος Καλλός, 
µαθητής των Νεολληνικών της 6ης 
Γυµνασίου στο ΣΣΚΓ του Γυµνασί-
ου Αρρένων του Άσφηλντ και Έµιλυ 
Κασόβσκα, µαθήτρια των Σλαβοµα-
κεδονικών της 6ης Γυµνασίου στο 
ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του Κόγκαρα. 
Και τα δύο παιδιά καταχειροκροτή-
θηκαν για την άψογη παρουσίαση 
του προγράµµατος. Βοηθός των µα-
θητών-τελεταρχών ήταν ο ∆ηµήτρης 
Καµετόπουλος ο οποίος εκφώνησε 
και τα ονόµατα των εκπαιδευτικών 

και άλλων στελεχών που τιµήθηκαν 
για τις διάφορες πολύχρονες υπηρε-
σίες τους στα Κέντρα των Σαββατια-
νών Σχολείων. 
Τα άτοµα που τιµήθηκαν στην εκδή-
λωση της 1ης ∆εκεµβρίου µε ανα-
µνηστικό δίπλωµα από το πολιτεια-
κό Υπουργείο Παιδείας ΝΝΟ για 35 
- 40 χρόνια υπηρεσίας, από τότε που 
ξεκίνησε δηλαδή να υπάρχει το Σαβ-
βατιανό Σχολείο, ήταν τα κάτωθι: η 
κα Μαριάνα Λάτσεκ-καθηγήτρια πο-
λωνικών, ο κος Ίρφαν Γίγκιτ-πρώην 
καθηγητής τουρκικών και νυν υπο-
διευθυντής κέντρου, η κα Νάζµιγιε 
Ιγιντίλι-καθηγήτρια τουρκικών, ο 
κος Στήβεν Παντς-διευθυντής κέ-
ντρου και η κα Ισαµπέλ Πένα- πρώ-
ην καθηγήτρια ισπανικών και νυν 
συντονίστρια προγραµµάτων ύλης 
κέντρου. 
Για τις υπηρεσίες τους προς το ΣΣΚΓ 
για 25 - 34 χρόνια τιµήθηκαν τα 
εξής ελληνικής καταγωγής άτοµα: κα 
Ευαγγελία Λυρή, κα Ελένη Βλάχου, 
κος ∆ηµήτρης Τσάφης και κα Βούλα 
Χατζηδηµητρίου. Για 20 - 24 χρόνια 
οι κος Παναγιώτης Βαρβαρέσσος, 
κα Μιχαλίτσα Πίκουλα, κα Χαρού-
λα Θεµιστοκλέους και κος ∆ηµήτρης 
Καµετόπουλος. Για 15 - 19 χρόνια οι 
κάτωθι: κα Άννα Χαµπούρη, κα Εβάν 
Χατζηαντωνίου, κα Έβια Κυριάκου 
και κα Μαρία Παρµαξίδου. Για 10 
-14 χρόνια υπηρεσίας η κα Μαρία 
Σµάλλιου. Ταυτόχρονα, δόθηκε µία 
τιµητική πλακέτα ως δείγµα ευχαρι-
στίας προς τους ∆ιευθυντές και το 
δικό τους προσωπικό στο κάθε ηµε-
ρήσιο Γυµνάσιο που φιλοξενεί κάθε 
Σάββατο πρωί σε αίθουσες ένα από 
τα κέντρα του ΣΣΚΓ. 
Την εκδήλωση τίµησαν από επίση-
µης πολιτικής πλευράς ο πολιτεια-
κός Υπουργός Πολυπολιτισµού και 

40 χρόνια ύπαρξης και προσφοράς 
του Σαββατιανού Σχολείου Κοινοτικών Γλωσσών 

Εκπαιδευτικοί από το ΣΣΚΓ-Γυµνάσιο Αρρένων του ΛίβερπουλΗ Γενική ∆ιευθύντρια Κέιτ Τσάπελ στην µέση, και οι εκπαιδευτικοί Σούζαν Σάφι (αριστερά), Χα-
ρούλα Θεµιστοκλέους (δεξιά), ∆ηµήτρης Καµετόπουλο και Μπριτζ Κάνα

Στελέχη διάφορων Σαββατιανών κέντρων σε ένα χαρούµενο στιγµιότυπο




