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∆ΙΕΘΝHΣ ΗΜEΡΑ ΕΛΛΗΝΙKHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

24α ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ ε τον καλύτερο τρόπο τί-

µησε ο Σύλλογος Ελλη-
νοαυστραλών Εκπαιδευ-
τικών την ∆ιεθνή Ηµέρα 

Ελληνικής Γλώσσας, µε την τελετή 
απονοµής των 24ων Αριστείων 
Ελληνικών Σπουδών στο Πολιτει-
ακό Κοινοβούλιο της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας την Τρίτη, 12 Φεβρουα-
ρίου. Υπό την αιγίδα του Γενικού 
Προξενείου και παρόντος του Γε-
νικού Προξένου κ. Χρήστου Καρ-
ρά, τιµήθηκαν εκπαιδευτικοί για 
την προσφορά τους στα ελληνικά 
γράµµατα και µαθητές και φοιτη-
τές για τις επιδόσεις τους.

Η 9η Φεβρουαρίου, η ηµέρα 
που έχει καθιερωθεί να τιµάται 
ο εθνικός ποιητή της Ελλάδος, 
∆ιονύσιος Σολωµός, έχει οριστεί 
ως Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής 
Γλώσσας. Μαζί µε τον εκκλησι-
ασµό για την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), η 
τελετή Απονοµής των Αριστείων 
αποτελεί το αποκορύφωµα των 
εκδηλώσεων του Συλλόγου Εκ-

παιδευτικών. 

Όπως δήλωσε ο Γενικός Πρόξε-
νος, «Η θεσµοθέτηση της Παγκό-
σµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσ-
σας αποτελεί πράξη αναγνώρισης 
της προσφοράς της ελληνικής 
γλώσσας στον παγκόσµιο πολιτι-
σµό και υπενθυµίζει ότι η γλώσ-
σα των Ελλήνων οδήγησε στην 
γέννηση των οικουµενικών αξι-
ών που νοηµατοδοτούν τον σύγ-
χρονο πολιτισµένο κόσµο.»

Η εκδήλωση γίνεται παρουσία 
βουλευτών, εκπαιδευτικών, µα-
θητών, γονέων και φίλων και 
είναι η µεγαλύτερη εορτή ελληνι-
κών γραµµάτων στην Αυστραλία. 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος ∆ρ 
Παναγιώτης ∆ιαµάντης: «Ο Σύλ-
λογος των Εκπαιδευτικών είναι 
ο µόνος φορέας της οµογένειας 
ο οποίος διοργανώνει εκδήλωση 
για να τιµήσει ταυτόχρονα τους 
εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές 
και µαθητές.»
«Αποτελεί ευθύνη όλων µας – 

µαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών 
και συγγενών – να συνεχίσουµε 
και να επεκτείνουµε την διδα-
σκαλία των ελληνικών γραµµά-
των στους Αντίποδες.»

Η πολιτειακή γερουσιαστής κ. 
Courtney Χούσσου MLC, µιλώ-
ντας και στα ελληνικά, ευχαρίστη-
σε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών 
για το έργο του, τόσο όσο αφορά 
τη διδασκαλία όσο και για τις εκ-
δηλώσεις ειδικού χαρακτήρα.

Την παράσταση έκλεψε η φοιτή-
τρια (πλέον) Χρυσάνθη ∆ιασι-
νού, Α’ στην πολιτεία στο µάθη-
µα Νεοελληνικά για αρχαρίους. 
∆είχνοντας το ευρύ φάσµα των 
ελληνικών σπουδών, µίλησε για 
την έρευνα (Personal Interest 
Project - PIP) την οποία ολοκλή-
ρωσε για το µάθηµα HSC Society 
and Culture µε θέµα «Η συνέχεια 
ταυτότητας και πολιτισµού στη 
∆ιασπορά ύστερα από την Γενο-
κτονία». Αντλώντας έµπνευση 
από την ποντιακή της καταγωγή, 




