
Κυκλοφορία του ετήσιου, δίγλωσσου, λογοτεχνικού περιοδικού Αντίποδες, 
τεύχος 66, 2020, και αποτελέσματα του ετήσιου, δίγλωσσου, Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού, 2020. 

Με μεγάλη ικανοποίηση ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος σας αναγγέλει 
την κυκλοφορία του ετήσιου, δίγλωσσου, λογοτεχνικού περιοδικού Αντίποδες, τεύχος 66, 
2020. 

Παρά τους μεγάλους περιορισμούς, τις πολλές απαγορεύσεις και τις ακυρώσεις που 
προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 στον Σύνδεσμό μας, καθώς και σε πολλούς άλλους 
πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς, ο ΕΑΠΣ κατάφερε να εκδόση το ετήσιο 
περιοδικό Αντίποδες, μία έγχρωμη, ειδική έκδοση για να γιορτάση τα 10 χρόνια της 
ομαδικής, καλλιτεχνικής έκθεσης, Antipodean Palette και να αποδώσει τιμή στην γνωστή 
και φημισμένη ποιήτρια και συγγραφέα, Βάσω Καλαμάρα. 

Ο αυξημένος αριθμός των συμμετοχόντων και η διαφορετικότητα των άρθρων έδωσαν 
μεγάλη προβολή στην Ελληνο-Αυστραλιανή λογοτεχνία και στην καλλιτεχνική παρουσία. 
Επίσης συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα του ετήσιου, δίγλωσσου, Λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού και την λογοτεχνική εργασία των πρώτων βραβευθέντων του διαγωνισμού 
της κάθε κατηγορίας. 

Το ενδιαφέρον και η ικανότητα της καλλιτεχνικής ομάδος του Δ.Σ. βοήθησε, παρά τις 
απαγορεύσεις της πανδημίας να οργανώσουμε την καλλιτεχνική έκθεση ηλεκτρονικώς και 
να δημιουργήσουμε έναν εκθεσιακό χώρο για τις εργασίες 15 καλλιτεχνών από την 
Αυστραλία με θέμα- Στην Απομόνωση. 

Είμαστε τυχεροί να συμπεριλάβουμε την εργασία τους στην έκδοση του περιοδικού και 
τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους. 

Προγραμματίζουμε προσεχώς, η έκδοση του περιοδικού να κυκλοφορεί και ηλεκτρονικώς. 

Λόγω των απαγορεύσεων της πανδημίας, δεν θα παρουσιάσουμε το περιοδικό με τον ίδιο 
τρόπο των περασμένων χρόνων, αλλά καλούμε τα μέλη μας, καθώς και εκείνους που 
ενδιαφέρονται να πάρουν το περιοδικό να έλθουν σε επαφή μαζί μας για να βρεθεί ο 
καταλληλότερος τρόπος παραλαβής του στην δύσκολη διάρκεια του COVID-19. 
Αποτανθείτε: Καίτη Αλεξοπούλου-cathyalex@hotmail.com, 0428968715. Τα μέλη που 
έχουν πληρώσει την συνδρομή τους για το 2020, θα λάβουν το περιοδικό ταχυδρομικώς. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την πνευματική τους εργασία, τους 
υποστιρικτάς για την οικονομική τους βοήθεια, καθώς επίσης όλους που βοήθησαν στην 
σύνταξη, σχεδιασμό και στην έκδοση του περιοδικού. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό και συγχαίρουμε 
όλους τους επιτυχόντες, ευχόμενοι σ’αυτούς κάθε επιτυχία στην ζωή τους. Ευχαριστούμε 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την ανεκτίμητη υπηρεσία τους στην εκλογή των 
επιτυχόντων στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μας τον επόμενο 
χρόνο μπορούν να μεταχειρισθούν τον ιστότοπο του Συνδέσμου μας-www.gacl.com.au, 
από τον Μάρτιο, 2021. 


