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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 1/2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέλη του Συνδέσμου, 
 Αρκετοί από εσάς έχετε παρευρεθεί σε κάποιες από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις 
του Συνδέσμου μας το 2019. Με το πρώτο αυτό Ενημερωτικό μας Δελτίο του 2020 θέλουμε να 
σας πληροφορήσουμε εγκαίρως για τις προσεχείς εκδηλώσεις μας για να μπορέσετε να 
κανονίσετε το πρόγραμμά σας.  Θα δείτε σ΄αυτό ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων που προγραμματίζουμε για όλη τη χρονιά. Το 2020 συμπληρώνονται 50 χρόνια 
από την τελική επίσημη ίδρυση του Συνδέσμου. Για πολλές εκδηλώσεις θα έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες στα επόμενα Ενημερωτικά Δελτία, ωστόσο, θεωρήσαμε αναγκαίο να σας δώσουμε 
μια όσο δυνατό πληρέστερη εικόνα τώρα. 
 Επίσης, σας υπενθυμίζουμε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας αν δεν το έχετε κάμει ήδη. 
Πληροφορίες για την ανανέωση συνδρομής θα βρείτε στο τέλος του Δελτίου και στις δύο 
γλώσσες. Παρακαλούμε ειδοποιήστε μας με ιμαιλ στη διεύθυνση membershipgacl@gmail.com ή 
τηλεφωνικά (03 9885 8715 ή 0428 968 715) ότι έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας για να σας 
στείλουμε τη σχετική απόδειξη. 
 Η  ετήσια συνδρομή παραμένει στα $25.00 και συμπεριλαμβάνει το φετινό τεύχος 66 του 
περιοδικού μας Αντίποδες, με την προϋπόθεση ότι θα έρθετε στην παρουσίαση τον Οκτώβριο και 
να το πάρετε. Αν επιθυμείτε όμως να σας ταχυδρομήσουμε το περιοδικό, τότε η συνδρομή θα 
ανέλθει στα $30.00 για να καλύψουμε τα ταχυδρομικά έξοδα, που δυστυχώς έχουν αυξηθεί. 
 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 ADMINISTRATIVE COMMITTEE 
Ευχαριστούμε θερμά την Αθηνά Γκινάκη για την πολυετή συμβολή και αμέριστη 
συμπαράσταση της στο έργο του Συνδέσμου μας και την Στέλλα Παπά για την συμβολή της στη 
διοργάνωση των εκθέσεων εικαστικών τεχνών του Συνδέσμου στην περίοδο 2017-19. 

 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
1. ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤIΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

ANTIPODEAN PALETTE 2020 
                            

Φέτος η Ετήσια Ομαδική Έκθεση Antipodean Palette - που διοργανώνεται για δέκατη συνεχή 
χρονιά-  θα πραγματοποιηθεί στη Steps Gallery, 62 Lygon Street Carlton από τις 4 Ιουνίου ως 
τις 14 Ιουνίου 2020. Τα εγκαίνια της Έκθεσης  θα γίνουν  την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 2020, στις 
6: 30 μμ. Η γκαλερί θα είναι ανοικτή από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 πμ - 5:00 μμ και τα 
Σαββατοκύριακα 11:00 πμ - 5:00 μμ. 
 Το θέμα της φετινής Έκθεσης είναι ΣΥΝΔΕΣΗ και γίνεται με τη συνεργασία του Ελληνο-
Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου και των Κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών της Βικτώριας 
(Ιθαγενών). 
 Στα πλαίσια της Έκθεσης, προγραμματίζονται διάφορα εργαστήρια: περισσότερες 
πληροφορίες θα έχετε στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 Καλούμε τους καλλιτέχνες μας – και ιδιαίτερα ενθαρρύνουμε τους νέους καλλιτέχνες - 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην  Έκθεση μέχρι τις 24 
Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθήτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
www.gacl.com.au  ή επικοινωνήστε με εμέιλ στη διεύθυνση antipodeanpalette@gmail.com  
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2.  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 66, 2020 
Το τεύχος αυτό, που φέτος σημειώνει 47 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας, θα περιλαμβάνει 
έργα λογοτεχνών και καλλιτεχνών, μελών του Συνδέσμου μας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
όπως ποιήματα, διηγήματα, στοχασμούς, μελέτες, δοκίμια, βιβλιοκριτικές, κριτικές εκθέσεων, 
θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών, συνεντεύξεις  καθώς και έργα 
εικαστικών τεχνών. 

Το Τεύχος 66 θα είναι αφιερωμένο στο έργο των Ελληνο-Αυστραλών καλλιτεχνών 
εικαστικών τεχνών. 

 Η παρουσίαση του περιοδικού θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες 
πληροφορίες στα ελληνόφωνα ΜΜΕ και στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι αυθεντικά και να μην έχουν δημοσιευθεί ή 
προωθηθεί σε άλλους φορείς. Λογοτεχνικά έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθορισμένα 
όρια που είναι: ποιήματα 100 στίχοι (γραμμές), διηγήματα και δοκίμια 2000 λέξεις, στοχασμοί 
800 λέξεις, μελέτες 2000 λέξεις, βιβλιοκριτικές και άλλες κριτικές (εκθέσεων, μουσικών 
εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων ή κινηματογραφικών έργων) 1000 λέξεις.  

 Προθεσμία υποβολής έργων ορίστηκε η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2019.  Υποβαλλόμενα 
έργα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω καθορισμένα όρια δεν θα είναι αποδεκτά. Είναι απαραίτητο 
τα έργα να υποβληθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή Word document (επισυναπτόμενο), στη 
διεύθυνση gacl.editor@gmail.com  

 Ο ΕΑΠΣΜ καλεί χορηγούς για την έκδοση του περιοδικού: το οπισθόφυλλο προσφέρεται 
αντί $ 1,500.00, ενώ για κάθε μισή σελίδα ζητούμε $ 500.00. Κάνουμε έκκληση στα μέλη και τους 
φίλους του Συνδέσμου να ανταποκριθούν. 

 
3.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ                    
Ο ετήσιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, 
από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία, στις ακόλουθες κατηγορίες:  (α) ποίηση και (β) 
διήγημα. 
 Η συμμετοχή στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ανοικτή στα μέλη και στους 
υποστηρικτές του ΕΑΠΣ. Φέτος η προθεσμία υποβολής έργων για συμμετοχή στον Διαγωνισμό  
λήγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. 
 Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από τις 
δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο Τεύχος 66, 2020 του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του 
Πολιτιστικού Συνδέσμου Αντίποδες. Τα αποτελέσματα του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού θα 
αναγγελθούν σε ειδική εκδήλωση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, στην Αίθουσα του 
Παναρκαδικού Συλλόγου « Ο Κολοκοτρώνης» , 570 Victoria Street, North Melbourne. 
 Παραθέτουμε τον Κανονισμό του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού καθώς και τη αίτηση 
συμμετοχής που μπορείτε να υποβάλετε μαζί με τα έργα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gaclitcomp@gmail.com  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020 

• Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Eλληνική ή Aγγλική γλώσσα στις εξής 
κατηγορίες: ποίηση, διήγημα από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία και είναι 
ηλικίας άνω των 18 ετών. 

• Άτομα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής που μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα 
του Ελληνο-Aυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου (www.gacl.com.au) και να τη στείλουν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού: gaclitcomp@gmail.com (ή να 
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χρησιμοποιήσoυν την αίτηση που παραθέτουμε στο τέλος αυτού του Ενημερωτικού 
Δελτίου και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά). 

• Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα. 
• Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες και σε μία ή και 

στις δύο γλώσσες, με ένα μόνο έργο στην κάθε κατηγορία. 
• Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην Kριτική 
Eπιτροπή. 

• Όρια:  Ποίημα 100 στίχοι (γραμμές), Διήγημα 2000 λέξεις. 
• Κάθε έργο πρέπει να είναι αυθεντικό και να μην έχει δημοσιευθεί ή προωθηθεί σε άλλους 

φορείς. 
• Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο και το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο. 
• Κάθε έργο πρέπει να αποσταλεί στη μορφή Word document attachment αποκλειστικά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  gaclitcomp@gmail.com. Στην ίδια διεύθυνση, και με τον ίδιο 
τρόπο αλλά σε χωριστό κείμενο, θα πρέπει να αποσταλούν και τα προσωπικά στοιχεία 
εκείνων που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, που θα περιλαμβάνουν το ψευδώνυμο, 
το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τηλέφωνό τους, καθώς και τον αριθμό στίχων για τα 
ποιήματα, και λέξεων για τα διηγήματα. 

• Το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και σε κάθε γλώσσα θα είναι ένα αναμνηστικό 
τιμητικό δίπλωμα και μια επιταγή χρηματικού ποσού. Στο Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο 
καθώς και στους Επαίνους (αν υπάρχουν) θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα και 
βιβλία. 

• Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και στην κάθε μια από τις 
δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Αντίποδες, τεύχος 66, 2020. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΑΠΣΜ 2020 

 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………........................................... 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………......…............................................ 

Τηλέφωνο: ………………………….....................E-mail: ……………………............................................... 

Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων 

 που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:........................................................ ........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Είδος/η των έργων: Ποίημα       ,   διήγημα       ,       [Σημειώστε με Χ όπου χρειάζεται] 
Γλώσσα/ες έργων που 
υποβλήθηκαν:................................................Ψευδώνυμο:…………............................................... 

Ο/H κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω ότι: 
1. Είμαι ο/η συγγραφέας του/των ανωτέρου έργου/έργων. 
2. Τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.  
3. Επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές ή και 
 ορθογραφικές αλλαγές άν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 66 του  
 περιοδικού «Αντίποδες» 2020.   
 

Υπογραφή:.................................................................................................................................... 
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 Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά μαζί με τα έργα σας 
 στη διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com   
 
4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Προγραμματίσαμε μια σειρά μαθημάτων στη ζωγραφική με ακρυλικά. Το πρόγραμμα 
άρχισε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 και θα διαρκέσει δέκα εβδομάδες, κάθε 
Σάββατο 1:00- 3:30 μμ από την 1η Φεβρουαρίου ως την 4η Απριλίου. 
Χώρος:  Arts and Crafts Room, Gasworks, Albert Park. Είσοδος στο Richardson Street. 
Συντονίστρια:  η γνωστή ζωγράφος τοπίου Μαίρη Ραφαήλ. 
Συμμετοχή:   $ 250.00 το άτομο. Συμπεριλαμβάνει μερικά από τα υλικά που θα 

χρειαστείτε. Θα προσφερθούν καφές και τσάι.  
Αριθμός:   Περιορισμένος στα 12 άτομα. 

 
5. ΠΟΙΗΤΙΚΟ /ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 Κυριακή 28 Ιουνίου, 3:30μμ. 

Ένα απόγευμα με την ποιήτρια και πεζογράφο κ. Πόπη Αρωνιάδα που έχει εκδώσει έργα 
της στην Ελλάδα και θα επισκεφθεί την Μελβούρνη. Θα την παρουσιάσει ο Δημήτρης 
Τρωαδίτης. Στην Ποντιακή Κοινότητα,  345 Victoria Street, Brunswick. Περισσότερες 
πληροφορίες, στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο 

 
6. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

• 29 Μαρτίου 2020, ώρα 3:00μμ 
Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης, ο Σύνδεσμος Λογοτεχνών 
και Συγγραφέων Αυστραλίας και η Ένωση Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος» σας 
προσκαλούν στην παρουσίαση τεσσάρων βιβλίων του Ιάκωβου Γαριβάλδη  με γενικό τίτλο 
Προσφύγων Μνήμες (Καππαδοκίας, Σμύρνης, Προύσας και Νικομήδειας). Την 
παρουσίαση θα κάνουν οι Δρ. Χρήστος Φίφης και Δρ Θανάσης Σπηλιάς στην αίθουσα  της 
Ποντιακής Κοινότητας, 345 Victoria Street, Brunswick. 

• Κυριακή 3 Μαΐου 2020, 3:00 μμ. Ο ΕΑΠΣΜ και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουν το βιβλίο 
Ελληνοαυστραλιανά Διηγήματα του Δρα Χρήστου Ν. Φίφη, στην αίθουσα  της Ποντιακής 
Κοινότητας, 345 Victoria Street, Brunswick. 

• Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, 3.00 μμ. 
 Θα γίνει η παρουσίαση τριών βιβλίων της Δρ.  Έρμας Βασιλείου- Κοχύλι,  διηγήματα (1987-
2019), Μαρτυρολόγιο,  άρθρα παλαιά  από εφημερίδες και ραδιόφωνο (1987-2010), 
Αλάβαστρο,	μικρές	ποιητικές	συλλογές,	στην αίθουσα  της Ποντιακής Κοινότητας, 345 
Victoria Street, Brunswick. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο Ε.Δ. 
 

7. ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΛΟΥΜΑ 
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 7:00 μμ, στα πλαίσια των σεμιναρίων της ΕΟΚΜΒ στην 
Αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας,168 Lonsdale Street, Melbourne. Ομιλητής θα είναι ο 
καθηγητής Νίκος Παπαστεργιάδης. 
 
8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος καθιέρωσε το Διετές Βραβείο Βιβλίου 
αρχίζοντας από την τριετία 2017-19 για να βραβεύσει ελληνικά, αγγλικά και δίγλωσσα βιβλία 
ντόπιων συγγραφέων –που δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία- που έχουν ήδη εκδοθεί.  
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Κρίθηκαν μόνο βιβλία που οι συγγραφείς τους υπόβαλαν για βράβευση. Υποβλήθηκαν 16 
έργα. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός της σημαντικής συγγραφικής και εκδοτικής 
δραστηριότητας στην ελληνική παροικία σε όλη την Αυστραλία. 
 Η απονομή των βραβείων έγινε την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα δεξιώσεων 
στο ισόγειο του κτιρίου του Παναρκαδικού Συλλόγου, 570 Victoria Street North Melbourne από 
τις 4:00 μμ 

Η Κριτική Επιτροπή αποτελούνταν από τους κ. Γιάννη Μηλίδη, Δρα Θανάση Σπηλιά και 
Δρα Γιώργο Βασιλακόπουλο ενώ Συντονιστής του Βραβείου Βιβλίου 2019 και της εκδήλωσης ήταν 
ο Γιάννης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου.  
 Απονεμήθηκαν βραβεία και έπαινοι σε τρεις  κατηγορίες  (ποίηση, πεζογραφία και ιστορία 
ή μελέτη) και στις δυο γλώσσες. Κριτές και συγγραφείς έκαναν σύντομες αναφορές για τα έργα 
που βραβεύτηκαν. Σε κάθε βραβείο δόθηκαν τιμητικά διπλώματα και χρηματικά έπαθλα από 
διάφορους χορηγούς ως εξής: 
Ποίηση στην Ελληνική Γλώσσα: Poetry in Greek:  Γιώτα Κριλή για το βιβλίο της Πεφταστέρια 
    (Χορηγός: Velos and Velos Lawyers, John and Angela Velos) 
Πεζογραφία στην Ελληνική Γλώσσα: Prose in Greek:   
 Βραβείο: Prize: Γιώτα Κριλή για το βιβλίο της Κυκλάμινο 
   (Χορηγός: Velos and Velos Lawyers, John and Angela Velos) 

Έπαινος:Commendation: Διονυσία Μούσουρα για το βιβλίο της Ταξίδια που δεν  
               Τελείωσαν (Χορηγός: thείο Thέo Greek Restaurant, Theo and Stella Poulakidas) 

Ιστορία στην Ελληνική Γλώσσα: History in Greek:  
 Βραβείο: Prize: Χρήστος Ν. Φίφης για το βιβλίο του  Ελληνο-Αυστραλιανές Αναφορές 
   (Χορηγός: thείο Thέo Greek Restaurant, Theo and Stella Poulakidas) 
 Έπαινος:Commendation:   Γιώργος Ζάγκαλης για το βιβλίο του Ωδή στη Μάνα 
   (Χορηγός: thείο Thέo Greek Restaurant, Theo and Stella Poulakidas) 
Poetry in English: Δεν απονέμεται- δεν υποβλήθηκε τέτοιο βιβλίο (No such book was submitted). 
Prose in English: Πεζογραφία στα Ελληνικά: 
  Prize: Βραβείο:  Michalia Arathimos for her book Aukati 
    (Sponsor: Owl Publishing, Helen Nickas) 
 Commendation: Έπαινος:  Effie Carr for her book Stamatia X 
        (Sponsor: thείο Thέo Greek Restaurant, Theo and Stella Poulakidas) 
History in English: Ιστορία στα Ελληνικά: Δεν απονέμεται. (No such book was submitted). 
Τα παριστάμενα άτομα είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν τα βιβλία που βραβεύτηκαν και να 
συνομιλήσουν με τους συγγραφείς. 
 Ο ΕΑΠΣ ευχαριστεί τους συγγραφείς που υπόβαλαν έργα τους για βράβευση, τους 
χορηγούς  των χρηματικών επάθλων και την Κριτική Επιτροπή καθώς και την Πρόεδρο και το Δ.Σ. 
του Παναρκαδικού Συλλόγου «Ο Κολοκοτρώνης» για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας για 
την εκδήλωση απονομής των Βραβείων Βιβλίου. Συγχαίρει τους βραβευθέντες και τις 
βραβευθείσες και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον. 
 Επίσης, Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να απονείμει Εύφημο Μνεία (Honourable 
Mention) στο βιβλίο του αείμνηστου Πλούταρχου Δεληγιάννη που εκδόθηκε στα αγγλικά το 2015 
(και έτσι ήταν έξω από τη περίοδο που κάλυπταν οι χρονικοί όροι του Βραβείου Βιβλίου) με τίτλο 
Our presence in Australia, ως αναγνώριση της εξέχουσας θέσης του έργου αυτού στην ιστορία 
του Ελληνισμού στην Αυστραλία, τιμώντας έτσι τη μνήμη ενός από τα ιδρυτικά του μέλη και τη 
πολυετή προσφορά του στον Ελληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο. 
 
9. ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Προχωρούν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας με έργα Ελλήνων συνθετών 
της Αυστραλίας και ιδαίτερα με συνθέσεις εμπνευσμένες από έργα ντόπιων Ελλήνων ποιητών 
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ερμηνευμένες από γνωστούς μας μουσικούς και τραγουδιστές. Η συναυλία προγραμματίζεται να 
γίνει τον Νοέμβριο του 2020, κλείνοντας τη συμπλήρωση της πεντηκονταετίας του Συνδέσμου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 

10.     ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι κάθε Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των σχολικών τριμήνων, 
θα αφιερώνεται μια ώρα, από τις 11:00πμ ως τις 12:00 το μεσημέρι, στην ανάγνωση ιστοριών για 
παιδιά πάνω από 3 χρόνων, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ρίτσμοντ. Παρακαλούμε να 
ενημερώσετε σχετικά τις φιλικές σας οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, έτσι ώστε η 
πρωτοβουλία μας αυτή να καθιερωθεί και να συνεχιστεί στο μέλλον. 
________________________________________________________________________________ 

 
NEWSLETTER No. 1/2020 – MARCH 2020 

Dear members and friends of the GACLΜ, 
 During 2019 many of you have attended some of the most successful events of our League. 
With this first Newsletter of 2020 we take the opportunity to inform you in advance about our 
future events so that you may organise your calendar. 
 We also like to remind you about the renewal of your subscription (if you have not done so 
already). You will find the information about subscription renewal at the end of this Newsletter in 
both languages. Please let us know via email to membershipgacl@gmail.com or by telephone to 03 
9885 8715 or 0428 968 715 that you had paid your subscription so that we can send you the 
receipt. 
 The annual subscription remains at $25.00 and this includes this year΄s Issue No. 66 of our 
periodical Antipodes which will be launched in October, provided that you come to the launch in 
October and pick up the periodical- signed by the presenter, if you wish. However, if you prefer 
that we post the periodical to you, your subscription will become $ 30.00 to cover the postage, 
which, unfortunately, has been increased. 
 

E  V  E  N  T  S 
1. ANNUAL GROUP VISUAL ARTS EXHIBITION ‘ANTIPODEAN PALETTE 2020’ 

Τhis year the Antipodean Palette Group Exhibition – now in its tenth consecutive year - will be 
held from 4 June to 14 June 2020 at the Steps Gallery, 62 Lygon Street Carlton. 

 

Expressions of Interest 
The Greek-Australian Cultural League 

and First Nations Communities 
jointly Invite 

First Nations and Greek-Australian Artists 
to submit work to the Antipodean Palette Art Exhibition 2020 

 
The theme of this year’s Antipodean Palette is ‘CONNECTION’: 

A unique intercultural dialogue promoting awareness and 
acceptance of cultural diversity through the sharing of art, music 
and storytelling, acknowledging this Land’s original custodians,  
and the opportunities it offered to the many Greek migrants. 
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For further details and to enter: www.gacl.com.au  
Submissions close on 24 April 2020 

Selected works will be on display at Steps Gallery 
62 Lygon Street, Carlton South 
From 4 – 14 June 2020 
Mon-Fri 10:00 am – 5:00pm 
Weekends: 11:00am – 5:00pm 
Opening Night: Friday 5 June 2020, 6:30pm 

 
2. PERIODICAL ANTIPODES, ISSUE 66/2020 

As usual, this issue will publish works submitted by our members such as poems, short stories, 
studies, essays, book reviews and οther literary works, in Greek and English and the Visual Arts. 
 Woks submitted for publication must be original works that have not been published or 
promoted in other publications. Literary works should not be longer than the prescribed limits 
which are: poems: 100 verses (lines), short stories and essays: 2000 words, meditations: 800 
words, studies: 2000 words, book reviews and other reviews (exhibitions, music, plays, films): 1000 
words. 
 The deadline for submitting contributions is Friday 10 July 2019. Works that exceed the 
limits specified above will be rejected. Works submitted for publication must be sent only 
electronically in Word document format (attachment) to gacl.editor@gmail.com    
 We are seeking sponsors for this celebratory publication. The back cover is offered for  
$ 1,500.00, while a half page advertisement is offered for $ 500.00. We appeal to you, our 
members, friends and supporters, to respond. 

 
3. LITERARY COMPETITION 2020 
The Literary Competition this year will comprise works written in the Greek or English language, by 
writers residing in Australia, in the following categories: (i) Poetry and (ii) Short story. 
 It is important for all our members and friends to participate. Please submit your works by 
Friday 10 July 2020.  
 The winning entries in each category in each language will be published in Issue No. 66, 
2020 of the annual bi-lingual periodical of the League, ANTIPODES. The results of the Literary 
Competition will be announced at a special function on Saturday 10 October, 2020, at the 
Panarcadian Association “O Kolokotronis”, 570 Victoria Street, North Melbourne. 
 Looking forward to your positive response, we are forwarding the Rules of the Literary 
Competition and the Application for Participation that you may send together with your works to 
the e-mail address gaclitcomp@gmail.com. 
 
2020 LITERARY COMPETITION RULES 

• The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following 
categories: (i) poetry, and (ii) short stories, by writers resident in Australia who are over the 
age of 18 years. 

• Participants are required to complete a registration form which can be downloaded from 
the Greek-Australian Cultural League website (www.gacl.com.au) and should be emailed to 
the Literary Competition address: gaclitcomp@gmail.com (or use the application form 
included at the end of this letter and email it) 

• The adjudication will be separate for each language. 
• Participants may submit work in one or all the categories and in one or both languages, 

with only one piece in each category they choose.  
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• Works that do not comply with the limits of content, as prescribed below, will be 
automatically rejected and will not be forwarded to the Judging Panel. 

• Content limits: Poem: 100 verses (lines); Short story: 2000 words. 
• All submissions should be the original work(s) of the authors and should not have been 

submitted in another competition or have been previously published. 
• Each work submitted should be signed by a pseudonym (nom de plume) and the same 

pseudonym should be used in signing all the entries submitted by the same person. 
• Each competition entry should be sent only electronically (Word document attachment) to 

the competition email address: gaclitcomp@gmail.com. Additionally, in a separate text sent 
to the same email address, participants are required to forward their particulars, including 
the pseudonym, the full name, address and telephone numbers and also, the number of 
verses in their poems and number of words in their short stories. 

• The First Prize in each category and in each language will be a commemorative certificate 
and a monetary prize. The Second and Third Prizes and any Commendations will be a 
relevant award certificate and books. 

• In all categories and languages, the works awarded First Prize will be published in the 66th 
issue of the periodical Antipodes 2020. 
 

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE GACL LITERARY COMPETITION 2020 
 
 

Name: …………………………………………………………………………............................................................ 
 
Address: …………………………………………………………………………............……..................................... 
 

Telephone:…………………………………......Ε-mail: …………………….................................................... 
 
Title(s) of work (s) submitted: ..................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
 
Genre of the work(s) submitted:  poem         , short story             [Please tick as required] 
   
Language (es)  
of works submitted: ………………........................    Pseudonym: ....................................................... 

I, the undersigned certify that: 
1. I am the author of the submitted works. 
2. The work(s) has/have not been submitted in other competitions or published in any printed 

form previously. 
3. I permit the GACL to publish my winning work/s and make any grammatical or syntactical 

changes as may be deemed necessary. 
 
 
Signature: ............................................................................................................................... 
  
Please complete and email this application form to: gaclitcomp@gmail.com  
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4.             PAINTING COURSE 
 A ten-week painting course in acrylics has begun on Saturday 1 February, 2020 
 Coordinator:  The well-known landscape painter Mary Raphael. 

Venue:  Albert Park Gasworks: Arts and Crafts Room. Entrance on Richardson Street.  
Participation: $ 250.00 per person and this includes some of the materials needed.            

Tea and coffee provided. There is a limit of 12 participants.  
5. POETRY/LITERARY AFTERNOON 
 Sunday 28 June, 3:30μμ. 

An afternoon with the poet and prose writer Ms Popy Aroniada from Greece.  She has 
published extensively her work in Greece and she is visiting Melbourne in June. She will be 
presented to us by Dimitris Troaditis. At the Pontian Community, 345 Victoria Street 
Brunswick. Further details, in the next Newsletter. 

 
6. BOOK LAUNCHES 

• Sunday 29 March 2020, 3:00pm 
GACL, HWAA and the Association of Thessalonians “The White Tower” invite you to the 
launch of four books by Iakovos Garivaldis with the general title Refugees’ Memories based 
on the memories of refugees from Cappadocia, Smyrna, Proussa and Nicomedia. The 
presenters will be Dr Christos N. Fifis and Dr Thanasis Spilias, at the functions room of the 
Pontian Community, 345 Victoria Street, Brunswick.  

• Sunday 3 May 2020, 3:00pm.  
The GACL together with HWAA present the book by Dr Christos N. Fifis Greek-Australian 
Short Stories at the functions room of the Pontian Community, 345 Victoria Street, 
Brunswick.  

• 25 October  2020, 3:00pm 
The GACL will launch three books by Erma Vasiliou at the functions room of the Pontian 
Community, 345 Victoria Street, Brunswick. Refer to the Greek section p.4 of this 
Newsletter. 
 

7. ANNUAL DIMITRIS TSALOUMAS MEMORIAL LECTURE 
Thursday 17 September 2020, 7:00 pm at the Greek Community Centre, 168 Lonsdale Street, 
Melbourne, within the GOCMV seminars programme. The speaker will be Professor Nick 
Papastergiadis. 
 
8. BOOK PRIZE 
The Greek-Australian Cultural League has established its Biennial Book Prize, beginning – in the 
first instance-  with the three-year period 2017-19 to award Greek, English or bi-lingual books by 
authors resident in Australia that have already been published.  
 Only books submitted by their authors were judged. We had received 16 publications. This 
number is indicative of the substantial writing and publishing activity in the Greek community right 
through Australia. 

The prizes were conferred on Sunday 1 December 2019, in the ground floor functions room 
of the Panarcadian Association building, 570 Victoria Street North Melbourne. 

The Panel of Judges comprised Mr John Milides, Dr Thanasis Spilias and Dr George 
Vassilacopoulos, while the Coordinator of the GACL Book Prize 2019 and presenter of the awards 
was John Georgiou, General Secretary of the GACL. 
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  Prizes and commendations were awarded in three categories (Poetry, Prose and History or 
Essay) in the two languages (Greek and English). The judges and the authors spoke briefly about 
the works that were given an award. The authors were presented with appropriate 
commemorative certificates and monetary awards donated by various sponsors. The full list of 
awards, commendations and sponsors are given in the Greek text of this Newsletter, p.5:  
Those present had the opportunity to purchase the prize-winning books and have a chat with their 
authors. 
 The GACL thanks the authors who submitted their works, the sponsors, the Panel of Judges 
and also, the President and AC of the Panarcadian Association for making available their facilities 
free of charge.  It extends its congratulations to the authors and wishes them every success in the 
future. 
 Moreover, the AC of our League had decided to award an Honourable Mention to the book 
Our presence in Australia by the late Plutarch Deliyannis, published in English in 2015. This was 
done in recognition of the distinguished contribution that this work has made to the history of the 
Greeks in Australia, thus honouring the memory of one of the foundation members of the League 
and his long contribution to the GACL. 
 
9. CONCERT 
             The preparations are on-going for the organisation of a music concert with works by Greek 
Australian composers. The concert will particularly showcase compositions inspired by works of 
local poets to be performed by our well known musicians and singers.  
 The concert will probably be held in November2020, to close the cycle of the 50th 
anniversary celebrations.  Further details, in our next Newsletter. 
 
10.     GREEK STORY TIME 
We are delighted to announce that at the Richmond Library every Wednesday from 11am - 12pm, 
School Terms for 2020, there is Greek story time for children over the ages of 3 years old. Please 
support this wonderful initiative and spread the word to families with young children so that the 
programme will be viable for years to come. 
 
11.  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ -2020 SUBSCRIPTION RENEWAL-2020 

 
Παρακαλούμε τα μέλη μας που δεν έχουν ακόμη ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους, να φροντίσουν 

να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αυτή ώστε να μπορούν να προμηθευτούν το περιοδικό δωρεάν. 
Σημειώνεται, ότι ο Σύνδεσμος δεν έχει άλλους πόρους κάλυψης των λειτουργικών του εξόδων και 

έκδοσης του περιοδικού «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ».  Η βιωσιμότητά του Συνδέσμου εξαρτάται από την 
συμπαράσταση των μελών του. 

 
 

We request members who have not as yet renewed their annual subscription 
to take care of this irregularity so that they may be able to receive our periodical free of charge. 

Please note that our League has no other financial resources to meet its operating expenses and cover 
the expenses for the publication of the periodical   ANTIPODES.  

The very sustainability of the League is very much incumbent upon the support of its members. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/SUBSCRIPTION RENEWAL FORM 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο/Name and 
Surname............................................................................................................................................. 
  
Διεύθυνση/Address.:.......................................................................................................................... 

 
Τηλ/ Tel:..................................................E-mail: ............................................................................... 

 
� Ετήσια συνδρομή: Αυστραλία: $25.00* . Εξωτερικό: $ 40.00  
Annual membership: Australia: $25.00*.  Overseas: $ 40.00 
 *εφόσον το μέλος λάβει το περιοδικό στην εκδήλωση παρουσίασής του  

*provided that the member picks up the periodical at the event of its launch. 

� Δωρεά (προαιρετική):/ Donation (optional): $...................................... 
  
Ταχυδρομήστε στο / Please mail to- 
GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE 
Melbourne University, P.O. Box 4307, Parkville, VIC 3052, Australia 

Should you wish to renew your membership online you can follow the instructions- 
 Account name: Greek-Australian Cultural League of Melbourne  
 Bank Name: Commonwealth Bank 
 BSB: 063011 
 Account Number:  00902863 
 Reference: Place your Surname and the word “Membership” as Reference.  
Send us an email to membershipgacl@gmail.com  that you have paid online so, we can issue and 
send you a receipt. 
 
 
 
    Καίτη Αλεξοπούλου, Πρόεδρος    Γιάννης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας 

Cathy Alexopoulos, President    John Georgiou, General Secretary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.O. Box 4307, Melbourne University, Parkville, VIC, 3052, Australia, www.gacl.com.au  
President: Cathy Alexopoulos: Tel. +61 3 9885 8715; 0407 88 77 25; cathyalex@hotmail.com  

General Secretary: John Georgiou: Tel.  0466 99 22 70; i.georgiou@bigpond.com  


