
TUESDAY 8 JANUARY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ 25ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Υποθέσεων Αναπήρων της Νέας 
Νότιας Ουαλίας κος Ρέι Γουίλλιαµς 
(Ray Williams), ο πρώτος Γραµµατέ-
ας του Πολιτειακού Υπουργείου Παι-
δείας ΝΝΟ κος Μαρκ Σκοττ (Mark 
Scott), ο δεύτερος γραµµατέας κος 
Μούρατ Ντίζνταρ (Murad Dizdar) 
και ο ελληνικής καταγωγής ∆ιευθυ-
ντής του τµήµατος Προγραµµάτων 
Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
ΝΝΟ κος Νικόλαος Μαγκριπλής 
(Nick Magriplis). Να προστεθεί πως 
στον ίδιο χώρο παραβρέθηκε και 
ο ∆ιευθυντής του Ελληνικού Προ-
γράµµατος της Κρατικής Ραδιοφω-
νίας Αυστραλίας SBS, κος Ευθύµιος 
Καλλός. 
Οµιλίες έγιναν από αρκετά στελέχη 
που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε 
το ΣΣΚΓ. Η εκτελούσα χρέη Γενική 
∆ιευθύντρια κα Κέιτ Τσάπελ επικέ-
ντρωσε την οµιλία της στην σπου-
δαιότητα της ύπαρξης του ΣΣΚΓ, 
«το µεγαλύτερο σχολείο στην δευ-
τεροβάθµια εκπαίδευση της ΝΝΟ», 
όπως σηµείωσε, επηρεάζοντας θε-
τικά τις δεκάδες γενιές παιδιών που 
«γαλουχήθηκαν» µε την διδασκαλία 
της µητρικής τους γλώσσας από την 
1η Γυµνασίου ως και τις απολυτή-
ριες εξετάσεις της 6ης Γυµνασίου. 
«Ο θεσµός αυτός είναι κρίσιµος να 
συνεχιστεί για την πολυπολιτισµική 
και πολυγλωσσική Αυστραλία», είπε 
η κα Τσάπελ, ευχαριστώντας παράλ-
ληλα και τους εκπαιδευτικούς «που 
θυσιάζουν πολύ χρόνο, ακόµα και 
από την προσωπική τους ζωή, προ-
κειµένου να διδάξουν τα πρωϊνά του 
Σαββάτου την γλώσσα τους και τον 
πολιτισµό τους σε χιλιάδες µαθητές». 
Να σηµειωθεί πως µετά από 2 σχε-
δόν χρόνια στην ηγεσία του ΣΣΚΓ, η 
κα Τσάπελ αποχωρεί από την θέση 
αυτή. Από την νέα σχολική χρονιά 

του 2019, η διεύθυνση του µεγά-
λου αυτού σχολείου ανατέθηκε στην 
αραβικής (λιβανέζικης) καταγωγής 
κα Σάνα Ζρέικα (Sana Zreika), πρώ-
ην εκπαιδευτικός και νυν διοικητικό 
στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας. 
Από την δική του µεριά, ο πολιτει-
ακός Υπουργός Πολυπολιτισµού και 
Υποθέσεων Αναπήρων της ΝΝΟ κος 
Ρέι Γουίλλιαµς εξέφρασε την πλήρη 
στήριξη του υπουργείου του στην πο-
λυπολιτισµική εκπαίδευση εκφράζο-
ντας συγχρόνως τον θαυµασµό του 
για την σαραντάχρονη λειτουργία 
και πορεία του ΣΣΚΓ. 
Το τέλος της εκδήλωσης επισφρα-
γίστηκε µε παρουσίαση ενός 10λε-
πτου βίντεο το οποίο παρουσίαζε τις 
26 γλώσσες που διδάσκονται τώρα 
στα 15 κέντρα του ΣΣΚΓ µέσα από 
σύντοµες δηλώσεις από 26 µαθητές 
στην δική τους γλώσσα. Μετά από τις 
επισηµότητες όλοι µετέβησαν στον 
διπλανό κήπο του Γυµνασίου Θηλέ-
ων του Στράθφηλντ για να απολαύ-
σουν τα πλούσια και ζεστά εδέσµατα 
που είχε ετοιµάσει ο Ελληνοκύπριος 
συµπάροικος Περικλής Περικλέους 
από το Κέντρο ∆εξιώσεων του Φο-
ντάνα Αµαρόσα στο Λίβερπουλ. 
Ολοκληρώνοντας, ας υπενθυµίσου-
µε πως οι µαθητές µπορούν να εγ-
γραφούν δωρεάν στο ΣΣΚΓ µέσα από 
το ηµερήσιο Γυµνάσιό τους, εφόσον 
η γλώσσα που θέλουν να σπουδά-
σουν δεν διδάσκεται σε αυτό. Συνε-
πώς η βαθµολογία που παίρνουν οι 
µαθητές στο ΣΣΚΓ συµψηφίζεται µε 
εκείνες τις βαθµολογίες στο καθηµε-
ρινό σχολείο. 
Ανάµεσα στις 26 γλώσσες που δι-
δάσκονται στο ΣΣΚΓ τα Νεοελληνι-
κά παρέχονται τώρα πια σε 4 µόνο 
Κέντρα του ΣΣΚΓ και αυτά από την 
νέα σχολική χρονιά του 2019 εί-

ναι τα εξής: ΣΣΚΓ του Γυµνασίου 
Αρρένων του Άσφηλντ (Saturday 
School of Community Languages-
Ashfield Boys High School), ΣΣΚΓ 
του Γυµνασίου του Σεντ Τζωρτζ 
(Saturday School of Community 
Languages-St George Girls High 
School), ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του 
Χιλλς-Σέβεν Χιλλς (Saturday School 
of Community Languages-Hills 
Sports High School-Seven Hills) και 
ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του Σµιθς Χιλλ-
Γούλλογκογκ (Saturday School of 
Community Languages-Smiths Hill 
High School-Wollongong). 
Το µάθηµα των Νεοελληνικών 
(δυστυχώς) καταργήθηκε σταδια-
κά τα τελευταία χρόνια λόγω ανε-
παρκούς αριθµού µαθητών από το 
ΣΣΚΓ του Γυµνασίου του Άρθερ Φί-
λιπ-Παρραµάττα (Saturday School 
of Community Languages-Arthur 
Phillip High School-Parramatta), 
το ΣΣΚΓ του Γυµνασίου Αρρένων 
του Λίβερπουλ (Saturday School of 
Community Languages-Liverpool 
Boys High School), το ΣΣΚΓ του Γυ-
µνασίου Θηλέων του Μπάνκσταουν 
(Saturday School of Community 
Languages-Bankstown Girls High 
School) και το ΣΣΚΓ του Γυµνασίου 
του Τσάτσγουντ (Saturday School of 
Community Languages-Chatswood 
High School). Αν µια γλώσσα κα-
ταργηθεί από κάποιο Σαββατιανό 
κέντρο µπορεί να επανέλθει µόνο 
αν υπάρχει ζήτηση από τους ενδια-
φερόµενους γονείς ή κηδεµόνες και 
φυσικά αν υπάρχει επαρκής αριθµός 
µαθητών, ούτως ώστε να δικαιολο-
γηθεί η ανάγκη διδασκαλίας της ή 
επαναδιδασκαλίας της. 

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Σαββατιανό Σχολείο Κοινοτι-
κών Γλωσσών (Saturday School of 
Community Languages), όσοι ενδι-
αφέρονται µπορούν να επισκεφτούν 
την ανανεώµενη ιστοσελίδα του 
σχολείου στην διεύθυνση https://
saturdaycl-h.schools.nsw.gov.au . 
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες 
για τα 15 Σαββατιανά κέντρα, για τις 
γλώσσες που διδάσκουν τα διάφορα 
κέντρα αλλά και την σχετική αίτηση 
εγγραφής που µπορεί να εκτυπωθεί, 
να συµπληρωθεί από τους µαθητές 
και τις οικογένειές τους και εφόσον 
επικυρωθεί από το ηµερήσιο Γυµνά-
σιο να σταλεί στο Κεντρικό Γραφείο 
του ΣΣΚΓ στο Υπουργείο Παιδείας. 
Το κεντρικό τηλέφωνο για οποια-
δήποτε όµως άµεση πληροφόρηση 
(ακόµα και κατά των διάρκεια των 
καλοκαιρινών σχολικών διακοπών) 
είναι το 9244 5748. 
Η έναρξη του ΣΣΚΓ για τους εκ-
παιδευτικούς και τα στελέχη των 
κέντρων είναι το Σάββατο 2 Φε-
βρουαρίου 2019. Για τους µαθητές 
όλων των τάξεων που συνεχίζουν 
τις σπουδές τους στην γλώσσα τους, 
τα µαθήµατα ξεκινούν και πάλι 
το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 
στις 8.30πµ σε όλα τα κέντρα. Την 
ίδια µέρα όµως όπως και τα Σάββα-
τα που ακολουθούν εντός του Φε-
βρουαρίου, όλοι οι νεοεγγεγραµµέ-
νοι µαθητές που θα παρουσιαστούν 
στα Σαββατιανά κέντρα θα τύχουν 
της ενδεδειγµένης θερµής υποδοχής 
από τα διοικητικά στελέχη και τους 
εκπαιδευτικούς.

40 χρόνια ύπαρξης και προσφοράς 
του Σαββατιανού Σχολείου Κοινοτικών Γλωσσών 

Εκπαιδευτικοί από το ΣΣΚΓ-Γυµνάσιο Αρρένων του Λίβερπουλ

Οι µαθητές-τελετάρχες ∆ηµήτριος Καλλός και Έµιλυ Κασόβσκα µε τον ∆ηµήτρη Καµετόπουλο

Αριστερά: Ανάµεσα σε στελέχη των κέντρων ο ∆ηµήτρης Τσάφης και η Μαρία Παρµαξίδουµαθη-
τές-τελετάρχες ∆ηµήτριος Καλλός και Έµιλυ Κασόβσκα µε τον ∆ηµήτρη Καµετόπουλο. ∆εξιά: Η 
νεοδιορισθείσα Γενική ∆ιευθύντρια του ΣΣΚΓ από το 2019 Σάνα Ζρέικα




