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KOSMOS REPORT ON WILEY PARK GIRLS HIGH SCHOOL WORKING WITH THE 
COMMUNITY BREAKFAST

∆όση και γεύση…Ελλάδας και Ελληνικού πολιτισµού στο 
Εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων του Γουάλι Παρκ στο Πάντσµπολ
Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Π οιος είπε ότι για να χο-
ρέψει κανείς ελληνικούς 
χορούς καλά ή ακόµα και 
άριστα, πρέπει οι χορευτές 

ή οι χορεύτριες να είναι µόνο... 
ελληνικής καταγωγής; Στην περί-
πτωση του Εξαταξίου Γυµνασίου 
Θηλέων του Γουάλι Παρκ (Wiley 
Park Girls High School) στο προά-
στιο Παντσµπολ (Punchbowl) στα 
νοτιοδυτικά προάστια του Σύδνεϋ 
η κατάσταση δεν ήταν έτσι αφού 
στο «Κοινοτικό Πρωϊνό Εργασίας» 
(Community Morning Breakfast) 
που διοργάνωσε το σχολείο την 
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου από τις 
7.45πµ ως τις 9.30πµ, µαθήτριες 
µη-ελληνικής καταγωγής χόρεψαν 
επάξια τον ξακουστό «Ζορµπά» 
µπροστά σε πολλούς επίσηµους 
προσκεκληµένους, δασκάλους και 
καθηγητές καθώς και κοινοτικούς 
και εκπαιδευτκούς παράγοντες, σαν 
να ήταν οι ίδιες...ελληνοπούλες. 
Ανάµεσα στους επίσηµους προσκε-
κληµένους ήταν και ο πολιτειακός 
βουλευτής του Εργατικού κόµµα-
τος, κος Τζίχαντ Ντιµπ (Jihad Dib) 
ο οποίος, ως γνωστόν, εκλέγεται 
στην έδρα του Λακέµπα (Lakemba). 
Το Εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων του 
Γουάλι Παρκ επιχειρεί εδώ και αρ-
κετά χρόνια να κάνει ανοίγµατα 
στην τοπική κοινωνία του και πέ-
ραν αυτής για να γιορτάσει την πο-
λυπολιτισµικότητα των µαθητριών 
του, τα επιτεύγµατα τους, τα πολύ 
καλά αποτελέσµατα που επιτυγχά-
νει στις απολυτήριες εξετάσεις της 
6ης Γυµνασίου και τις σχέσεις του 
σχολείου µε άλλους φορείς και 

ιδρύµατα τηε ευρύτερης περιοχής. 
Ένα από αυτά τα ιδρύµατα µάλιστα 
είναι το Ίδρυµα Ευγηρίας της «Βα-
σιλειάδας» της Ιεράς Ελληνορθόδο-
ξης Αρχιεπισκοπής της Αυστραλίας 
που βρίσκεται κοντά στο εν λόγω 
Γυµνάσιο και στο οποίο µαθήτριες 
του σχολείου πραγµατοποιούν τα-
κτικές επισκέψεις στο πλαίσιο σχο-
λικών προγραµµάτων προσφοράς 
προς την τοπική κοινωνία. 

Το «Κοινοτικό Πρωϊνό Εργασίας» 
της 26ης Φεβρουαρίου συµπερι-
λάµβανε ένα καλωσόρισµα από τον 
∆ιευθυντή κο Γκράχαµ Στάιγκλ-Πή-
τερς (Grahame Steigler Peters) και 
από την ελληνικής καταγωγής Υπο-
διευθύντρια κα ∆έσποινα Αγαπητού 
(Debbie Agapitos) καθώς και οµιλί-
ες από τον πολιτειακό βουλευτή κο 
Ντιµπ, εκπροσώπους της εκπαιδευ-

τικής περιφέρειας του Μπάνκσταουν 
και άλλους. Στην εκδήλωση αυτή πα-
ραβρέθηκε και ο πατέρας Απόστολος 
Τριφύλλης από την Ελληνική Ορθό-
δοξη Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 
Μπέλµορ αλλά και άλλοι θρησκευτι-
κοί ηγέτες της περιοχής Κάντερµπε-
ρυ-Μπάνκσταουν και περιχώρων. 

Το δίωρο, εκτός από το πλουσιότατα 
εδέσµατα που ετοίµασαν µαθήτριες 
του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφών 
και Φιλοξενίας (Faculty of Food 
Technology and Hospitality) του 
σχολείου, διανθίστηκε µε αραβικούς 
χορούς και τραγούδια, µουσική από 
την Πολυνησία και την Σαµόα, αυ-
στραλιανά τραγούδια ενώ έκλει-
σε µε τον...ελληνικότατο χορό του 
«Ζορµπά» στον οποίο, να τονιστεί,  
πως εκπαιδεύτηκαν και χόρεψαν 
µαθήτριες λιβανέζικης, φιτζιανής, 

ινδικής, πολυνησιακής και ασιατι-
κής καταγωγής! Η «ψυχή» της µε-
τάδοσης του Ελληνικού πολιτισµού 
ήταν η καθηγήτρια Αγγλικής φιλο-
λογίας και ελληνικής καταγωγής 
κα Παναγιώτα Στεφανίδη (Patricia 
Stefanidis) η οποία και ανέλαβε το...
ελληνικό κοµµάτι του πολιτιστικού 
και καλλιτεχνικού προγράµµατος 
του πρωϊνού. Η ίδια µάλιστα προ-
σπαθεί να προωθήσει τον ελληνικό 
πολιτισµό στον µαθητικό πληθυσµό 
µέσω διάφορων εκδηλώσεων και 
της διδαχής της ελληνικής γλώσσας 
σε ξένους µαθητές. Πάντως αυτήν, 
ακριβώς, την µείξη των πολιτισµών 
στην Αυστραλία επισήµανε και ο 
πολιτειακός βουλευτής στην δική 
του οµιλία ο οποίος συνεχάρηκε το 
σχολείο που «σπάει» τον ρατσισµό 
µέσω της γνωριµίας άλλων πολιτι-
σµών, κοινοτήτων/εθνικοτήτων και 
εθνών µεταξύ των µαθητριών του. 

Συµπληρωµατικά να προστεθεί πως 
στο Εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων του 
Γουάλι Παρκ εργάζονται και αρκε-
τοί καθηγητές και καθηγήτριες ελ-
ληνικής καταγωγής. Εκτός από τους 
προαναφεθέντες κα Αγαπητού και 
κα Στεφανίδη στο σχολείο εργάζο-
νται και η κα Κατερίνα Γεµίση, η κα 
Ελένη Γεµίση, η κα Ντίµι Σαϊσανά, 
η κα Κρίσση Χατζίδη, η κα Πατρί-
σια Πάµπαλη και άλλοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το σχολείο, τα εκπαιδευτικά και µα-
θητικά προγράµµατά του και άλλα 
σχετικά θέµατα το τηλέφωνο του 
Εξαταξίου Γυµνασίου Θηλέων του 
Γουάλι Παρκ είναι: 9759 5849 ενώ 
η ιστοσελίδα του είναι: https://
wileyparkg-h.schools.nsw.gov.au




