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Πρόσκληση συµµετοχής 
στις εξετάσεις 
Ελληνοµάθειας 2020
Με αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής 
Γλώσσας» στις 9 Φεβρουαρίου το Γενικό Προ-
ξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ προσκαλεί υπο-
ψήφιους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρ-
κειας της Ελληνοµάθειας Μαΐου 2020. 
Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγµατοποι-
ούνται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος στην 
ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/
certification/application/index.html
Υπενθυµίζεται ότι το Πιστοποιητικό Ελληνοµά-
θειας, είναι ο µοναδικός κρατικός τίτλος πιστο-
ποίησης ελληνοµάθειας, επίσηµα αναγνωρισµέ-
νος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων της Ελλάδος, που επιβεβαιώνει 
τη γνώση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 
γλώσσας σε 6 επίπεδα:
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ 
συγχαίρει επίσης όλους τους µαθητές για την 
επιτυχία τους στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού 
Ελληνοµάθειας 2019. Τα θερµά µας συγχαρη-
τήρια στις οικογένειες των υποψηφίων αλλά 
και στους εκπαιδευτικούς για το έργο και την 
προσφορά τους στην εκµάθηση της Ελληνικής 
γλώσσας. Χωρίς τη δική τους αγάπη και αφο-
σίωση δε θα είχαµε αυτό το εντυπωσιακό απο-
τέλεσµα!

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντας των εξετάσε-
ων του 2019:
Επίπεδο Α1 (για παιδιά 8 – 12): ALEXOPOULOS 
ANTONIA, ANAGNOSTOU HARRIS, APOSTOLOU 
PROKOPIS, ΒΕΝΕΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, DAMIANOS 
NAOMI-NOMIKI, DINORIS ALLANA, GERASSIS 
DIMITRA, GOUNARA IRIS, HARA LUCAS, 
HARILAOU NIKOLAS-LOUCIANO, KARAGIANNIS 
ANASTASIOS, KATRINAKIS DIMITRIOS 
PANAYIOTIS, LAHANA CHRISANTHY, 
LOUCA NATASHA, MARAGIANNIS GEORGIA, 
MARGIANKAKOS MICHAELA, MOISIDIS 
GEORGE, ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, MOUTOPOULOS 
FAYE ATHENA, PONIROU MIHAELLA-STYLIANI, 
SENTAS TIANA, THEOULI LOUISE, VARVARESSOS 
PANAGIOTA, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους): DRESS DIMITRI, 
HARA LEO, KOUNAS ANTHEA, KOUTSOUKIS 
HARRY, LERANTGES PAMELA, THEODOROU 
MATINA, THEODOROU CHRIS, VLAHOGIANNIS 
BYRON, ZOGRAPHAKIS ANASTASIA
Α2 - Βασική γνώση: ANGELIS GRIGORIOS, 
ARGYROPOULOS NICHOLAS, DAMOULAKIS  
DIMITRI, EPSIMARIS MIKAYLA, GARDELIS 
SPYRIDON, GEORGAKOPOULOU IOANNA, 
GLEKAS MARY, GREGORIADES NATHAN, 
KASTELLORIOU KONSTANTINOS, KATSIKAS 
AYVA MAY, KEHAGIAS DIMITRIOS του ΗΛΙΑ, 
KEHAGIAS DIMITRIOS του NICK, KOINARIS 
ELENI, LAZARO CHRISSIE, MALAMAS PERICLES, 
MARAGKOS STYLIANOS, MAROUDAS ALEXIA, 
MILTIADOU  ANGELINA, MOUTOPOULOS MARIA 
ALYSA, MOYSIADIS PRODROMOS, NICOLIS 
CHRISTOS, PARASCHOS CHRISTOS, PLAKIAS 
ANTHONY, ROUSSOS ANTONIOS, SARANTIDIS 
MICHAIL-ANGELOS, TROPOULOS SOTIRIANA
Β1 - Μέτρια γνώση: GATSI ELENI ANNA, ΚΑΚΑ-
ΛΗ ΜΑΡΙΑ, PONIROS FOTIOS 
Β2 - Καλή γνώση: DAMOULAKIS NICHOLAS-
ANTHONY, MARAGKOS KRYSTALLIS
Γ2 - Άριστη γνώση: GEORGAKOPOULOU 
ANGELIKI, GEORGAKOPOULOU MARIA

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (9 Φεβρουαρίου 2020)

Η γλώσσα µας δεν είναι απλά ένα µέσο επικοινω-
νίας. Είναι ο φορέας, ο οποίος συµπυκνώνει 
τα ιδανικά και τις αξίες του έθνους µας. Είναι 
το µεγάλο συνεκτικό και συνάµα αποδεικτικό 

στοιχείο αυτού που ονοµάζουµε ελληνικότητα, που 
υπάρχει και ζει αδιάλειπτα από τον Όµηρο µέχρι σήµε-
ρα. Ο Οδυσσέας Ελύτης έλεγε ότι η γλώσσα είναι εργα-
λείο µαγείας και φορέας αξιών, το οποίο στο βάθος των 
αιώνων προσκτάται ένα ορισµένος ήθος. Και το ήθος 
αυτό γεννά υποχρεώσεις.
Η ελληνική γλώσσα διαθέτει κάτι το µοναδικό. Ο πλού-
τος, η πλαστικότητα και η ακριβολογία της επιτρέπουν 
στον οµιλητή να εκφράζει µε απλότητα και σαφήνεια 
υψηλές έννοιες, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο τον Άν-
θρωπο, τη δίψα του για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τον 
αγώνα του για ηθική τελείωση και λύτρωση. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι η γλώσσα ορισµένων εκ των σπουδαιότερων 
δηµιουργηµάτων του ανθρώπινου πνεύµατος είναι η 
ελληνική. Η γλώσσα των Ευαγγελίων είναι η ελληνική. 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο ο Ελληνισµός είναι οικουµε-
νικός, υπόθεση πανανθρώπινη και διαχρονικό σηµείο 
αναφοράς.

Την οικουµενική αυτή διάσταση του ελληνικού πνεύ-
µατος, όπως διαδόθηκε µέσω της ελληνικής γλώσσας, 
υπενθυµίζει η σηµερινή ηµέρα, ηµέρα µνήµης του 
εθνικού µας ποιητή ∆ιονυσίου Σολωµού. Έµπνευση 
του Απόδηµου Ελληνισµού και συγκεκριµένα της Οµο-
σπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων 
Ιταλίας, η Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας είναι 
ένα ταξίδι στο χρόνο σε µια συνεχή πορεία δυόµισι 
και πλέον χιλιάδων ετών, για την οποία είµαστε υπε-
ρήφανοι και έχουµε το χρέος να συνεχίσουµε. Χρέος 
να συνεχίσουµε γιατί ο Ελληνισµός είναι στοιχείο ζω-
ντανό, δυναµικό, και διαρκώς εξελισσόµενο. Ανανεώ-
νεται συνεχώς, αναπροσαρµόζεται σε νέες περιστάσεις, 
αφοµοιώνει καινούριες επιδράσεις, ανακαλύπτει νέους 
δρόµους, βαίνει διαρκώς προς την πρόοδο.
Ένας σπουδαίος Έλληνας διανοητής, ο Γεώργιος Θεοτο-
κάς, αναρωτήθηκε κάποτε τί τελικά είναι ελληνικό. Θα 
κλείσω αυτό το µήνυµα µε τα δικά του λόγια: Ο µόνος 
κανόνας της ελληνικότητας, που σηκώνει η δική µου 
τουλάχιστο συνείδηση, είναι τούτος: Ελληνικό είναι 
κάθε έργο που βγαίνει µε ειλικρίνεια από τη ζωή, την 
καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους µας.

Οµάδες Προσχολικής Ηλικίας του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας (Playgroups)
“ Γύρω-γύρω όλοι στην µέση ο Μανώλης…”

Ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο 
ήταν το νόηµα των στίχων αυτού 
του τραγουδιού... Αυτό όµως που 
µου έχει µείνει χαραγµένο στην µνή-
µη µου, ακόµη και σήµερα, είναι το 
περιβάλλον που το τραγούδησα για 
πρώτη µου φορά. Κοιµήσου τώρα 
και αύριο η γιαγιά θα σε πάει στο 
Playgroup, ήταν η υπόσχεση της µη-
τέρας µου.
Εκεί θα τραγουδήσεις, θα παίξεις, 
θα ζωγραφίσεις και θα ακούσεις 
µία ακόµη ιστοριούλα στα ελληνι-
κά, συνέχιζε. Κάθε ∆ευτέρα πήγαινα 
στο Playgroup, “τα Αστεράκια” στο 
Βelmore, που συντόνιζε το Ελληνικό 
Κέντρο Προνοίας. Την θυµάµαι µέχρι 
και σήµερα αυτή την εικόνα. Η ίδια η 
ζωή άλλωστε φροντίζει να …αναµο-
χλεύει αυτές τις µνήµες µου, καθώς 
είναι η σειρά µου τώρα, να συνοδεύ-
σω την µικρή µου κόρη σε ένα αντί-
στοιχο Playgroup της “ Πρόνοιας”. 
Αναµφίβολα κάνω συγκρίσεις.
Με υποδέχεται µία νεαρή κοπέλα 
γεννηµένη στην Ελλάδα µε πτυχίο 
νηπιαγωγού και πολύχρονη εµπειρία 
στον παιδαγωγικό τοµέα.
Μου εξηγεί σε άψογα Αγγλικά τους 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που 
ακολουθεί η Οµάδα, εστιάζοντας πα-
ράλληλα στα όρια που καθορίζουν τις 
σχέσεις µεταξύ παιδιού - φροντιστή- 
συνοδού. Μου τονίζει ότι οι Οµάδες 
είναι πλήρως εναρµονσµένες µε τους 
κανόνες του Υπουργείου Υγείας της 
Πολιτείας της Νέας Νοτίου Ουαλίας.
“Επιθυµούµε και προτρέπουµε τα 
παιδιά να έχουν κάνει όλα τα απαραί-
τητα εµβόλια για τις παιδικές αρρώ-
στειες” συνεχίζει. Με ενηµερώνει για 
την συχνότητά και την διάρκειά τους. 
Μία φορά την εβδοµάδα για δύο 
ώρες, συνήθως 10-12 το µεσηµέρι. 
∆ιαβάζετε µικρές ιστορίες στα Ελλη-
νικά; ρωτάω µε µία παιδική αφέλεια. 

Βεβαίως, µου απαντά
Το πρόγραµµα που ακολουθούµε χω-
ρίζεται σε δύο ενότητες στις οποίες 
µπορούν να συµµετέχουν γονείς, συ-
νοδοί και παιδιά.
Οι δραστηριότητες προβλέπουν επι-
τραπέζια παιχνίδια, χειροτεχνία, ελ-
ληνικά τραγούδια και χορούς ενώ τα 
στελέχη του Κέντρου διαβάζουν στα 
παιδιά παραµυθάκια κάνοντας χρήση 
όχι µόνο της ελληνικής αλλά και της 
αγγλικής γλώσσας.
Κατά την διάρκεια του προγράµµα-
τος προβλέπεται διακοπή για πρό-
γευµα που δεν παρέχεται όµως από 
τα στελέχη του Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας. Το περιβάλλον των οµά-
δων προσχολικής ηλικίας µπορεί να 
αποτελέσει τον πρώτο βήµα για µία 
υγιή και ισορροπηµένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε παιδιού στην 
τρυφερή ηλικία εώς των πέντε ετών.
Μαθαίνουν µέσα από το παιχνίδι, 
καταλήγει Ενστικτωδώς γυρίζω και 
κοιτάω την κόρη µου.
Συνειδητοποιώ ότι η έκφραση των 
µατιών της, πρέπει να ήταν ακριβώς 
η ίδια µε την δικιά µου 30 χρόνια 
πριν. Πολλά βελτιώθηκαν στις Οµά-
δες Προσχολικής Ηλικίας της Πρό-
νοιας …αλλά η αθωώτητα των παιδι-

κών µατιών και ή όρεξη για παιχνίδι, 
παραµένει πάντα η ίδια. 
“Γύρω-γύρω όλοι στην µέση ο Μα-

νώλης…”
Οι οµάδες Προσχολικής Ηλικίας 
του Ελληνικού Κέντρου Προνοί-
ας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής θα 
ξεκινήσουν την λειτουργίας τους 
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του 
Φεβρουαρίου για την φετινή χρο-
νιά. Η “Πρόνοια” συντονίζει την 
λειτουργία δεκατεσσάρων Οµά-
δων Προσχολικής Ηλικίας, τα λε-
γόµενα Playgroups, σε αντίστοιχο 
αριθµό περιοχών του Σίδνεϊ, για 
περισσότερο από σαράντα χρόνια.
Oι αίθουσες που φιλοξενούν τις 
οµάδες αυτές στα προάστια του 
Burwood, Kingsford, Blacktown, 
Parramatta, Belmore, Liverpool, 
Rosebay, Crows Nest, Bankstown, 
Gymea, Earlwood, Mascot και 
Brighton. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπο-
ρείτε να καλέσετε στο νούµερο 95 
67 20 21 του Ελληνικού Κέντρου 
Προνοίας υπεύθυνου για τις Οµάδες 
Προσχολικής Ηλικίας ή να επικοινω-
νήσετε διαδυκτιακά στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση Childrenservices@
gwccs.org.au

Κείµενο-Φωτογραφία:Τµήµα προβολής και προώθησης του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας




