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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
(Γ.Γ.Α.Ε.) διοργανώνει Πρόγραµµα Φιλοξενίας 
στην Ελλάδα διαρκείας 15 ηµερών από 15 Ιουλί-
ου µέχρι 30 Ιουλίου 2019 και το οποίο θα πραγ-
µατοποιηθεί σε κατασκήνωση εντός Αττικής.
Οι φιλοξενούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα, να επισκεφθούν 
αρχαιολογικούς χώρους, να παρακολουθήσουν 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και να συµµετέχουν σε 
εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές  δραστηριότητες.
Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε 20 (είκοσι) µαθη-
τές και µαθήτριες ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 
9 – 12 ετών µε την ακόλουθη κατανοµή:
Μελβούρνη (5), Σύδνεϋ (5), Αδελαϊδα (5), Πέρ-

θη (5) και τέσσερις συνοδούς (ένας από κάθε 
πόλη). Η δαπάνη µετακίνησης θα καλυφθεί από 
τους συµµετέχοντες, ενώ η ΓΓΑΕ αναλαµβάνει τη 
κάλυψη δαπάνης για την διαµονή, διατροφή και 
εσωτερικές µετακινήσεις.

Προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων:

•  Οπωσδήποτε ο ένας από τους γονείς να είναι 
ελληνικής καταγωγής.

•  Η παρακολούθηση µαθηµάτων της ελληνικής 
γλώσσας και 

•  κατά προτεραιότητα όσοι/ες έχουν επισκεφθεί 
την Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια,

•  Απαραίτητη είναι η ιατρική βεβαίωση Παιδιά-
τρου για την καλή σωµατική και ψυχική υγεία 
του παιδιού που θα επιτρέψει την εν γένει συµ-
µετοχή  του στο πρόγραµµα καθώς και σε ενδε-
χόµενες αθλητικές 

Η αίτηση συµµετοχής και τυχόν εξουσιοδότηση 
υπογράφονται και από τους δύο γονείς, ενώ σε 
περίπτωση διαζυγίου από τον/την έχοντα/ουσα 
την επιµέλεια.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να απο-
στείλουν τις αιτήσεις τους στο: grgencon.sid@
mfa.gr, έως τις 7 Ιουνίου 2019.

Πρέσβης της Αυστραλίας 
στην Ουάσιγκτον ο Συνοδινός

Σε θέση-κλειδί τοποθετεί ο Μόρισον 
τον «σοφό Νέστορα» της αυστραλιανής 
πολιτικής, ενώ τη θέση του πρέσβη της 
Αυστραλίας στα Ηνωµένα Έθνη αναλαµ-
βάνει ο Mitch Fifield.

Το νέο κυβερνητικό σχήµα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το 
Σάββατο το πρωί, τιµώντας µε ιδιαίτερο τρόπο τον ελληνικής 
καταγωγής Γερουσιαστή  Αθανάσιο Συνοδινό αφού του ανέθε-
σε την νευραλγικής σηµασίας θέση του πρέσβη της Αυστραλίας 
στην Ουάσιγκτον. Την επιλογή του πρωθυπουργού επαίνεσε 
και ο αντιπολιτευτικός τύπος χαρακτηρίζοντας τον Συνοδινό ως 
τον ιδανικότερο εκπρόσωπο της Αυστραλίας στην υπερδύνα-
µη και µάλιστα σε µια ιδιαίτερα ταραγµένη εποχή. Λόγω της 
αντιπαράθεσης των ΗΠΑ µε την Κίνα και των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζει η αµερικανική παρουσία στην Ασία «είναι πολύ 
σηµαντικό να ακούγεται η φωνή της Αυστραλίας στην πρωτεύ-
ουσα των ΗΠΑ, όπου ολόκληρος ο κόσµος αγωνίζεται να απο-
σπάσει την προσοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων της 
υπερδύναµης», έγραψε ο δηµοσιογράφος David Wroe προσθέ-
τοντας ότι ο  Συνοδινός συγκεντρώνει πολλές αρετές που τον 
κάνουν ιδανικό για αυτή τη θέση: τεράστια εµπειρία, διασυν-
δέσεις και µεγάλο σεβασµό προς το πρόσωπο του… ∆εδοµένου 
µάλιστα ότι ήταν ο επικεφαλής του γραφείου του Τζων Χάου-
αρντ, ο οποίος δεν δίστασε να στηρίξει τον Τζορτζ Μπους µετά 
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου και την εισβολή στο Ιράκ - ο 
Συνοδινός θεωρείται από πολλούς ανώτατους αξιωµατούχους 
της Ουάσιγκτον ότι είναι ο άνθρωπος που θα υπηρετήσει καλύ-
τερα από κάθε άλλο τα συµφέροντα της Αυστραλίας.

KYΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Θρίαµβος του Συνδυασµού που 
υποστηρίχτηκε από Σωτήρη Τσουρή 
και Άλκη Καδη
Με µεγάλη αγωνία για το µέλλον της Κυπριακής Κοινότητας πραγµατοποιήθηκαν οι 
εκλογές για το ∆Σ του συλλόγου την περασµένη Κυριακή. Στις εκλογές σάρωσε το ψη-
φοδέλτιο το οποίο στήριξαν ο νυν πρόεδρος και ο πρώην πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής. 

«Τα µέλη του Συλλόγου εµπιστεύτηκαν ανθρώπους που προ-
σφέρουν επί 30 χρόνια στην κυπριακή κοινότητα και δεν πα-
ρασύρθηκαν από µεγάλα λόγια και υποσχέσεις», δήλωσε στον 
Κόσµο ο πρώην Πρόεδρος κ. Σωτήρης Τσουρής ο οποίος µας 
αποκάλυψε ότι θα προτείνει για την θέση του Προέδρου, τον 
κ. Άλκη Κάδη. 

Στις προτεραιότητες του νέου ∆Σ είναι η εξεύρεση τρόπων να βελτιωθούν τα οικονοµικά 
της Κυπριακής Κοινότητας αλλά και η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του νέου πολεο-
δοµικού σχεδίου της περιοχής (ριζόνινγκ). Να σηµειωθεί ότι ο Σωτήρης Τσουρής δεν 
µπόρεσε να κρύψει την συγκίνηση του από την επανεκλογή του συνδυασµού του, υπο-
σχέθηκε σκληρή δουλειά για το καλό του κυπριακού ελληνισµού και ευχαρίστησε όλους 
όσους τίµησαν τον συνδυασµό «Καινούργια οµάδα και καινούργιες ιδέες» για την εµπι-
στοσύνη τους επί σειρά ετών. Τα συγχαρητήρια της στον νικητή των εκλογών εξέφρασε 
και η Ύπατη Αρµοστής της Κύπρου, κα Μάρθα Μαυροµάτη. 

Το νέο ∆Σ αποτελείται από τους Andrew Antoniou, Harry 
Andoniou, Emilios Michael, Tony Siamas, Nicholas Kaperonis, 
Spiro Constantinou, Roula Christodoulides, Alkis Κadi και Soteris 
Tsouris.




