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Μ ε Θεία Λειτουρ-
γεία στον Ι.Ν. 
Αγίου Ιωάννη 
Παρραµάττα και 

κοπή της παραδοσιακής 

βασιλόπιττας, παρουσία 

του Θεοφιλέστατου Επι-

σκόπου Απολλωνιάδος 

κ. Σεραφείµ και του Γενι-
κού Προξένου κ. Χρήστου 
Καρρά, ο Σύλλογος Ελ-
ληνο-Αυστραλών Εκπαι-
δευτικών τίµησε την εορ-
τή των Τριών Ιεραρχών 
(30 Ιανουαρίου) και την 
έναρξη του νέου σχολικού 

έτους την Κυριακή 3 Φε-
βρουαρίου.

Στο τέλος της Θείας Λει-
τουργίας, ο Θεοφιλέστα-
τος (ο οποίος χοροστάτη-
σε στην Θεία Λειτουργία) 
έδωσε τα συγχαρητήριά 
του «στον Σύλλογο Ελ-

ληνο-Αυστραλών Εκπαι-
δευτικών για την πρωτο-
βουλία τους να έρθουν να 
εκκλησιαστούν την ηµέρα 
που τιµώνται οι Τρεις Ιε-
ράρχες, που είναι η γιορ-
τή των εκπαιδευτικών. Ο 
Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος και 
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυ-
σόστοµος, αυτοί οι οποίοι 
ένωσαν τα αρχαία ελληνι-
κά γράµµατα µε την Ορθό-
δοξη Χριστιανική πνευµα-
τική σκέψη, αυτό που λέµε 
σήµερα ελληνικό ορθόδο-
ξο πολιτισµό.»

«Τη στιγµή που ο Υπουρ-
γός Παιδείας στην Ελ-
λάδα µας έκανε την εορ-
τή των Τριών Ιεραρχών 
«αργία», οι εκπαιδευτικοί 
εδώ τιµούν την εορτή µε 
εκκλησιασµό και κοπή βα-
σιλόπιττας. Αξίζουν συγ-
χαρητήρια.»

Ο Θεοφιλέστατος επίσης 
τίµησε τον µοναδικό συλ-
λογικό φορέα εκπαιδευτι-
κών ελληνικής καταγωγής 
της ανατολικής Αυστραλί-
ας (Νέα Νοτίου Ουαλία, 
Περιοχή Αυστραλιανής 
Πρωτευούσης και Κουην-
σλάνδης), κόβοντας την 
βασιλόπιττα µε την ευχή 
να έχουµε όλοι µία Καλή 
Χρονιά.

Στη συνέχεια, κατά τον 
χαιρετισµό του ο κ. Γενι-
κός Πρόξενος ευχαρίστη-
σε την Ενορία Παρραµάττα 
και τον Σύλλογο Ελληνο-
Αυστραλών Εκπαιδευτι-
κών για το έργο τους στην 
υπηρεσία του ελληνισµού 
της Αυστραλίας και ευχή-
θηκε σε όλους Καλή Χρο-
νιά.

Το παρών έδωσαν ο πρόε-
δρος της Ενορίας και πρό-
εδρος της ∆ιακοινοτικής 
Επιτροπής της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής, Κοσµάς ∆ηµη-
τρίου, µαζί µε στελέχοι του 
Συµβουλίου της Ενορίας

Αφού ευχαρίστησε τον Θε-
οφιλέστατο για τις ευχές 
του και τον πατέρα ∆η-
µήτρη και την Ενορία του 
Αγίου Ιωάννου για την φι-
λοξενία τους, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου ∆ρ Πανα-
γιώτης ∆ιαµάντης δήλωσε 
ότι ο Σύλλογος έχει κάνει 
θεσµό να τιµά την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών κάθε 
χρόνο.

«Οι εκπαιδευτικοί στην 
Αυστραλία έχουν ρόλο 
εθνικό,» δήλωσε ο ∆ρ 
∆ιαµάντης. «Να καλλιερ-
γούµε την ελληνοψυχία 
στους µαθητές µας - είτε 
είναι ελληνικής καταγω-
γής είτε όχι. Να καλλιερ-
γούµε την αγάπη για τον 
ελληνικό πολιτισµό στους 
Αντίποδες.»

Στα πλαίσια αυτού του 
Εθνικού έργου είναι και 
η ετήσια εκδήλωση πα-
ρουσίασης των Αριστείων 
Ελληνικών Σπουδών την 
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2019 στο πολιτειακό Κοι-
νοβούλιο. Μεταξύ άλλων, 
θα τιµηθούν αριστούχοι 
µαθητές Αρχαίας και Νε-
οελληνικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας καθώς και 
Ελληνικής Ιστορίας στο 
δηµοτικό, γυµνάσιο-λύ-
κειο και πανεπιστήµιο.

Η εκδήλωση διοργανώ-
νεται υπό την αιγίδα του 
Γενικού Προξένου κ. Χρή-
στου Καρρά, προς τιµή της 
∆ιεθνής Ηµέρας Ελληνι-
κής Γλώσσας – 9 Φεβρου-
αρίου – επέτειος του θα-
νάτου του εθνικού ποιητή 
∆ιονυσίου Σολωµού.

Καλούνται όλοι οι εκπαι-
δευτικοί να δώσουν το πα-
ρόν στην εκδήλωση στις 
12 Φεβρουαρίου, να τιµή-
σουµε αυτούς που διδά-
σκουν και µαθαίνουν την 
γλώσσα, των πολιτισµό 
και την ιστορία των Ελλή-
νων.
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Ομιλία 

Αλέκος Δούκας, ένας πρόσφυγας μετανάστης  
στην Αυστραλία στα χρόνια του μεσοπολέμου 

Στις μέρες μας, ο Αλέκος Δούκας είναι σχεδόν ένας ξεχασμένος συγγραφέας. Τα δυό του 
μυθιστορήματα Στην πάλη στα νειάτα (1953) και Κάτω από ξένους ουρανούς (1963) αντιπροσωπεύουν 
την προσπάθεια ενός προπολεμικού μετανάστη να ξανα-ερμηνεύσει τα βιώματά του μέσα από ένα 

είδος αυστραλιανής λογοτεχνίας σοσιαλι-
στικού ρεαλισμού. Η παρουσίαση ανα-
φέρεται στην μικρασιατική καταγωγή του 
Δούκα και την ταραχώδη εποχή στην 
οποία ενηλικιώθηκε. Πιάνουμε το νήμα 
της ζωής του ως στρατιώτη μέσα από την 
αλληλογραφία του από το Μικρασιατικό 
Μέτωπο το 1921 και τελειώνουμε στο 
Μπέντιγκο της Βικτώριας το 1936. Τα 
γράμματα αφηγούνται μια αγνοημένη 
ιστορία για την Αυστραλία που έχει την 
αφετηρία της σε μια γωνιά του κόσμου 
όπου διαδραματίστηκε η εκστρατεία της 
Καλλίπολης. Στην περίπτωση όμως του 

Δούκα, έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς πρωταγωνιστές που συνήθως δεν συνδέονται με την 
εθνική αφήγηση της Αυστραλίας. Τα γράμματα εκφράζουν με πολύ προσωπικό τρόπο τα ψυχολογικά 
τραύματα του πολέμου, την προσφυγική ζωή, το ρεύμα της μετανάστευσης και τη ζωή του περιθωριο-
ποιημένου  Έλληνα μετανάστη μέσα στη μεγάλη κρίση του μεσοπολέμου. Τα κείμενα της 
αλληλογραφίας του Δούκα μάς δείχνουν πως το άτομο μέσα στην ιστορία, παρότι ζει μέσα σε μεγάλα 
ιστορικά ρεύματα και πλαίσια ιδεών, χαράζει τη δική του μοναδική πορεία που βασίζεται στην 
προσωπική πείρα και δράση του. 
 
Ομιλητής: Δρ Πέτρος Αλεξίου 
Χώρος: AHEPA NSW Hall, 394-396 Princes Highway, Rockdale 
Ημερομηνία & ώρα: Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 5:00-7:00 μμ 
Γώσσα: Ομιλία στα Αγγλικά, συζήτηση και στις δύο γλώσσες 
Χορηγός επικοινωνίας: εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ 
Χορηγός οργάνωσης: Τμήμα Σύδνεϋ Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη  

Ο Σύλλογος 
Ελληνο-Αυστραλών 
Εκπαιδευτικών ΝΝΟ τίµησε 
τους Τρεις Ιεράρχες




