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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Περισσότερα από $40.000 για το Ελληνικό 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Macquarie

Ε κδήλωση υπέρ της οικονοµικής ενίσχυσης του Προγράµµατος Νεοελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρου-
αρίου από τον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Macquarie 
(MUGA) σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-

µίου διοργάνωσαν. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών περίπου 300 οµογενείς και 
εκπρόσωποι του Πανεπιστηµίου. Παρά το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε ένα µικρό 
βήµα για την διασφάλιση του µέλλοντος των Ελληνικών Σπουδών στο Μακόρι ο 
κίνδυνος παραµένει. Στην εκδήλωση µίλησε για πρώτη φορά η νέα επικεφαλής 
του Προγράµµατος, ∆ρ Πατρίσια Κοροµβόκη, η οποία τόνισε την µεγάλη σηµασία 
επέκτασης και συνέχισης του Προγράµµατος µε ειδικά µαθήµατα ελληνικών για 
γιατρούς και µάθηµα «εισαγωγής» στην ελληνική γλώσσα για το προσωπικό του 
συγκροτήµατος «Βασιλειάδα». Κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος του 
Ιδρύµατος, κ. Θεόφιλος Πρεµέτης τόνισε την ανάγκη δηµιουργίας ενός ταµείου για 
την ενίσχυση των ελληνικών γραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες – δηµοτικό, γυµνάσιο, 
πανεπιστήµιο.  «Το µέλλον εξαρτάται από εµάς. Απαραίτητη η ενοποίηση των ση-
µερινών τριών πανεπιστηµιακών ταµείων.  Έτσι µπορούµε να γίνουµε πιο αποτελε-
σµατικοί, να πιάνουν καλύτερο τόπο τα χρήµατα της Οµογένειας.» Ο κ. Πρεµέτης στη 
συνέχεια κάλεσε τον «συνέταιρο του Ιδρύµατος», όπως τον αποκάλεσε, πρόεδρο της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Βασίλης Σκανδαλάκης να προσφέρει τιµητικό δώρο στην τέως επι-
κεφαλής του προγράµµατος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Macquarie, ∆ρ 
Ελισάβετ Κεφαλληνού. Χαιρετισµούς απηύθυναν ο εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, Αρχιµαδρίτης Χριστόδουλος, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Χρήστος Καρράς, η Πολιτειακή Βουλευτής 
Σοφία Κώτση, η αντιπρόσωπος του Πανεπιστηµίου και ο πρόεδρος του MUGA, 
κ. Dean Ohtaras. Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο π. Αθανάσιος Γκιάτσιος της 
Ενορίας Αγίας Αικατερίνης Mascot (και απόφοιτος του Προγράµµατος), ο πρώτος 
πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου και πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Κέντρου της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής Παλαµάς» κ. Ιωάννης 
Θεοδωρίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και χορηγός της εκδή-
λωσης κ. Ιωάννης Καλλιµάνης, το µέλος του ∆Σ της Ελληνικής Κοινότητας 
Σύδνεϋ κ. Χρήστος Γραβάνης κι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαυστρα-
λών Εκπαιδευτικών ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης. ∆υναµική παρουσία είχε 
η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, συνεχίζοντας της µακρόχρονη σχέση µε το πρόγραµµα, 
καθώς και ο Σύλλογος «Τα Μετέωρα», ανανεώνοντας µία σχέση η οποία 
άνθισε µε τα αδέλφια Μποµπότα την δεκαετία του 1990. Μεταξύ των δω-
ρητών ήταν η Παµµακεδονική Ένωση ΝΝΟ που έδωσε $2,000, η ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ $1,500 ($500 η Πολιτειακή ∆ιοίκηση, $500 Τµήµα Πλάτων και 
$500 Τµήµα Ιπποκράτης), η Ελληνική Κοινότητα Σύδνεϋ $1,000, ο κ. 
Γιώργος Αγγελόπουλος $150 και η κα. Μαίρη Φαλέτα, εκπαιδευτικός του 
Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνος.
Ο ΚΟΣΜΟΣ συγχαίρει τους φοιτητές και το Ίδρύµα για  το πρόγραµµα 
Ελληνικών Σπουδών που ξεκίνησε στο Πανεπιστήµιο Macquarie το 1988 
µε επικεφαλής τον αείµνηστο Βασίλη Γεωργίου. Είναι θέµα πλέον των 

συλλόγων να 
στηρίξουν, µε 
την σειρά τους, 




