www.gacl.com.au

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 1/2021 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέλη του Συνδέσμου,
Αρκετοί από εσάς έχετε παρευρεθεί σε κάποιες από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις
του Συνδέσμου μας το 2019 και στις εορταστικές εκδηλώσεις της πεντηκονταετηρίδας του. Ο
Κορονοιός μας υποχρέωσε να ακυρώσουμε τις εκδηλώσεις που προγραμματίζαμε για το 2020.
Με το πρώτο αυτό Ενημερωτικό μας Δελτίο του 2021 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.
Για πολλές εκδηλώσεις θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα Ενημερωτικά
Δελτία, ωστόσο, θωρήσαμε αναγκαίο να σας δώσουμε, όσο δυνατό, μια πληρέστερη εικόνα τώρα.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας αν δεν το έχετε ήδη κάμει.
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 0428968715) ότι έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας για να σας
στείλουμε τη σχετική απόδειξη.
Η ετήσια συνδρομή έχει τώρα αυξηθεί στα $30.00 και συμπεριλαμβάνει το φετινό
πανηγυρικό τεύχος 67 του περιοδικού μας Αντίποδες που θα είναι αφιερωμένο στον
εορτασμό 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την προϋπόθεση ότι
θα έρθετε στην παρουσίαση και θα το πάρετε. Αν επιθυμείτε όμως να σας ταχυδρομήσουμε το
περιοδικό, τότε η συνδρομή θα ανέλθει στα $35.00 για να καλύψουμε τα ταχυδρομικά έξοδα, που
δυστυχώς έχουν αυξηθεί.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-22
NEW ADMINISTRATIVE COMMITTEE 2021-22
Οι εκλογές της ΕΓΣ 2020 της 14.3.2018 ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. για τη διετία 2021-2022 που
συγκροτήθηκε σε σώμα στην τακτική συνεδρίαση του στις 17 Μαρτίου 2021 ως εξής:
Πρόεδρος (President) :
Καίτη Αλεξοπούλου - Cathy Alexopoulos
Αντιπρόεδρος (Vice President):
Αφροδίτη Καραλή - Aphroditi Karalis
Γενικός Γραμματέας (Gen. Secretary):
Γιάννης Γεωργίου – John Georgiou
Βοηθός Γραμματέας (Assistant Secretary) : Κόννυ Γρηγορίου - Connie Gregory
Ταμίας (Treasurer):
Κώστας Δημαράς – Costas Dimaras
Βοηθός Ταμίας (Assistant Treasurer):
Φωτούλα Τσουκάλη – Fotoula Tsoukalis
Public Officer:
Γιώργος Αθανασίου - George Athanasiou
Συντονίστρια ετήσιας έκθεσης τεχνών
(Antipodean Palette Exhibition Coordinator): Αφροδίτη Καραλή - Aphroditi Karalis
Συντονίστρια Καταλόγου Καλλιτεχνών
(Greek Artists Directory Coordinator):

Vasy Petros
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Συντονιστής Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
(Literary Competition Coordinator):

Γιώργος Αθανασίου – George Athanasiou

Συντάκτης περιοδικού Αντίποδες
Editor, periodical Antipodes:

Κυριάκος Αμανατίδης – Kyriakos Amanatides

Μέλη του ΔΣ:
Μembers of the AC:

Μαίρη Ραφαήλ - Mary Raphael
Καίτη Αρώνη – Kathy Aronis
Θάλεια Ανδρέου - Thalia Andrews
Μόνικα Αθανασίου - Monika Athanasiou
Μαρία Παπαγεωργίου-Φορούδη - Maria Papageorgiou-Foroudi
Καίτη Μουρατίδου - Kathy Mouratidou
Σταύρος Μεσσήνης - Steve Messinis

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤIΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘ANTIPODEAN PALETTE 2021’
Το θέμα της φετινής έκθεσης Antipodean Palette είναι ΜΕΤΑΜΟΡΦΟSIΣ
«Τα πάντα ρει» είπε ο Ηράκλειτος –η αλλαγή είναι το μόνο σταθερό στη ζωή, κάτι που
εμείς ξεχνάμε, κι όμως είναι τόσο φανερό στη σημερινή εποχή του κορονοιού.
Η έκθεση του ΕΑΠΣ Antipodean Palette μετά την παρουσία της στην Steps Gallery το
2019, πέρασε σε ψηφιακή παρουσίαση στο διαδίκτυο το 2020.
Ύστερα από 12 μήνες αβεβαιότητας, απομόνωσης και, για πολλούς, απελπισίας, η
έκθεση βγαίνει τώρα στους δρόμους της Μελβούρνης.
Τα 14 εκθέματα θα παρουσιαστούν σε ανοιχτό χώρο, για δυο εβδομάδες από τις 17
ως τις 31 Μαΐου τοιχοκολλημένα εκεί που δεν χρειάζεται να κρατήσουμε κοινωνικές
αποστάσεις, χωρίς περιορισμούς σε ωράρια, στο Duckboard Place στο κέντρο της
πόλης.

Δυο απόψεις του Duckboard Place
Τα πρωτότυπα έργα θα εκτίθενται σε ακριβή αποτύπωση σε τετράγωνο σχήμα μέσα
σε γενικό πλαίσιο Α0 σε χαρτί, σαν κοινές εφήμερες αφίσες τοιχοκολλημένες και
ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες. Μετά το τέλος της εκθετικής περιόδου άλλα έργα θα
έρθουν να τα σκεπάσουν.
2
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Ο κάθε καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το θέμα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩSΙΣ μέσα από προσωπικές
αντιλήψεις. Το θέμα όμως ανάγεται στη μεταμόρφωση που έφερε η Ελληνική
Επανάσταση του 1821 - που φέτος γιορτάζουμε τη διακοσιοστή επέτειό της.
Οι κανονισμοί και η αίτηση υποβολής έργων για την έκθεση έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στη ηλεκτρονική διεύθυνση
antipodeanpalette@gmail.com ή τηλεφωνώντας στην συντονίστρια της έκθεσης
Αφροδίτη Καραλή στο 0448 136 441 ή στην Vasy Petros 0412 242 557. Η προθεσμία
υποβολής έργων λήγει την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.
2.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 67, 2021
Το τεύχος αυτό – αφιερωμένο στην επέτειο 200 χρόνων από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 και την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού - θα περιλαμβάνει έργα λογοτεχνών και
καλλιτεχνών, μελών, φίλων και υποστηρικτών 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.
Τα υποβαλλόμενα έργα για δημοσίευση στο περιοδικό 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 25 Ιουνίου 2021. 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 $ 550.00. 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 και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, 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 25 Ιουνίου 2021.
Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από τις
δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο Τεύχος 67, 2021 του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του
Ελληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου Αντίποδες. Τα αποτελέσματα του Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού θα αναγγελθούν σε ειδική εκδήλωση την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, 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
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2021

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Eλληνική ή Aγγλική γλώσσα στις εξής
κατηγορίες: (α )ποίηση, (β )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
χρησιμοποιήσoυν την αίτηση που παραθέτουμε στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης και να
την αποστείλουν ηλεκτρονικά ή να την ταχυδρομήσουν).
Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα.
Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να είναι συντακτικά και ορθογραφικά διορθωμένα.
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 (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
δίπλωμα και μια επιταγή χρηματικού ποσού. Στο Δεύτερο καιΤρίτο 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 67, 2021.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΑΠΣΜ 2021

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………...........................................
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………......…............................................
Τηλέφωνο: ………………………….....................E-mail: ……………………...............................................
Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων
που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:........................................................ ........................................
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 67 του
περιοδικού «Αντίποδες» 2021.
Υπογραφή:................................................................................................Ημερομηνία:………………..
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά μαζί με τα έργα σας
στη διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com

4.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Εξακολουθούν οι τάξεις ζωγραφικής με ακρυλικά με την καταξιωμένη ζωγράφο Μαίρη Ραφαήλ
στην αίθουσα Arts & Crafts Room, Richardson Street, Gasworks, Albert Park, κάθε Σάββατο 1:003:30 μμ.
Με τους περιορισμούς λόγω κορονοϊού τα μαθήματα είχαν διακοπεί για ένα μεγάλο μέρος
του 2020. Με την επιστροφή στην ομαλότητα, μερικά συμμετέχοντα άτομα δεν επέστρεψαν. Αν
επιθυμείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό, μπορείτε να έρθετε σ’ επαφή με την Μαίρη Ραφαήλ
στον αριθμό 0421 967 933 ή με ιμέϊλ: maryraphael12@gmail.com .
Μετά το τέλος της σειράς μαθημάτων, θα γίνει ομαδική έκθεση σε κατάλληλο χώρο του
Gasworks. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο.
5.
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Λεπτομέρειες στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο.
6.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Κυριακή 11 Απριλίου 2021, 3:00 μμ παρουσίαση του βιβλίου του Δρα Χρήστου Ν. Φίφη
Ελληνοαυστραλιανά Διηγήματα από τον ΕΑΠΣ σε συνεργασία με τον ΣΕΛΣΑ, στην αίθουσα της
Ποντιακής Κοινότητας, 345 Victoria Street, Brunswick. Ομιλητές θα είναι η Δρ Μαρία Ηροδότου και
ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ρένα Φραγκιουδάκη.
7.
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όπως ίσως γνωρίζετε έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαρτίου 2021 ο παλαίμαχος ακτιβιστής,
συνδικαλιστής, συγγραφέας, από τους βασικούς ιδρυτές του εθνικού κοινοτικού ραδιοσταθμού
3ΖΖΖ, φίλος και υποστηρικτής του ΕΑΠΣ για πολλά χρόνια, Γιώργος Ζάγκαλης.
Η οικογένειά του και οι διάφοροι οργανισμοί όπου υπηρέτησε είχαν ετοιμάσει μια
εκδήλωση προς τιμή του και για να εορτάσουν την 90η επέτειο των γενεθλίων του. Η εκδήλωση,
παρά την άτυχη απουσία του Γιώργου, θα γίνει τη Κυριακή 25 Απριλίου 2021 (ημέρα του ANZAC)
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στο Alphington Grammar. Λεπτομέρειες θα δοθούν στα ελληνόφωνα προγράμματα του 3ΖΖΖ και
στον ελληνόφωνο τύπο.

NEWSLETTER No. 1/2021 – APRIL 2021
Dear members and friends of the GACLΜ,
During 2019 many of you have attended some of the most successful events of our League
and especially the celebrations for its fiftieth anniversary. The coronavirus forced us to cancel
almost all of the programmed activities for 2020. With this first Newsletter of 2021 we take the
opportunity to inform you in advance about our future events so that you may organise your
programme.
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 0428968715 that you had paid your subscription so that we can send you the receipt.
The annual subscription is now $30.00 and this includes this year΄s Issue No. 67 of
our bilingual periodical Antipodes which this year will be dedicated to the 200th
anniversary of the Greek War of Independence and will be launched in October,
provided that you come to the launch and pick up the periodical. However, if you prefer that we
post the periodical to you, your subscription will become
$ 35.00 to cover the postage, which, unfortunately, has increased.

EVENTS
1.

EXHIBITION
ANNUAL GROUP VISUAL ARTS EXHIBITION ‘ANTIPODEAN PALETTE 2021’
The theme of this year’s Antipodean Palette Art Exhibition–
now in its eleventh year- is METAMORΦOSIΣ
“Change is the only constant in life” a quote by Heraclitus,
something we forget and yet is so obvious in today’s Covid climate.
After Antipodean Palette was mounted at the Steps Gallery in 2019,
it went on line in 2020. Following 12 months of insecurity, isolation,
and for many devastation, the Exhibition is now hitting the streets
of Melbourne. The exhibition will be displayed on outside billboards
and city walls where no social distancing will be required and there
are no time restrictions.
The exhibition will consist of a limit of 14 artists’ works and
displayed in full colour at Duckboard Place —a centrally located
space within the street art trails of Melbourne’s CBD — and will
run for two weeks from 17 to 31 May 2021.
The theme ‘Metamorphosis’ has been chosen to align with the
central idea of the 200 years of Independence of Greece from the
Ottoman rule. But it is so much more than that. It is about change,
about adapting, about moving forward.
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Artists are invited to submit work relating to 'Metamorphosis'. The
theme may be interpreted in any way, genre and medium.

Views of Duckboard Place

For the Antipodean Palette Art Exhibition to be uniform and
immediately recognisable an image of each selected artwork will
be displayed within a square format on an A0 size paste up poster.
Each poster will also include the theme of the exhibition, the name
of the artist, the title of the work and a QR code linking to the GACL
website where the full digital image of the artist’s work, the artist
statement and contact details will be located.
The conditions and the entry form are in the League’s website:
info@gacl.com. The deadline for submitting work is Friday 30
April 2021. For further details contact Aphroditi Karalis 0448 136
441 or Vasy Petros 0412 242 557
or email enquiries to antipodeanpalette@gmail.com

2.
PERIODICAL ANTIPODES, ISSUE 67/2021
This issue is dedicated to the 200th anniversary of the Greek War of Independence 1821.
As usual, this issue will publish works submitted by our members, friends and supporters, such as
poems, short stories, studies, essays, book reviews and οther literary works, in Greek and English
and the Visual Arts.
Works submitted for publication must be original works that have not been published or
promoted in other publications, , syntactically and grammatically correct. 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 25 June 2021. 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
The periodical will be launched on Sunday 10 October 2021 at the Panarcadian Association ‘O
Kolokotronis’ building, 570 Victoria Street, North Melbourne.
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 $ 550.00. We appeal to you, our
members, friends and supporters, to respond.
3.
LITERARY COMPETITION 2021
The Literary Competition this year will comprise works written in the Greek or English language, by
writers residing in Australia, and over 18 years old, in the following categories: (a) Poetry, (b) Short
story.
It is important for all our members and friends to participate. Please submit your works by
Friday 25 June 2021.
The winning entries in each category in each language will be published in Issue No. 67,
2021 of the annual bi-lingual periodical of the League, ANTIPODES. The results of the Literary
Competition will be announced at a special function on Sunday 10 October 2021 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.
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LITERARY COMPETITION 2021 RULES
• The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following
categories: (a) poetry, (b) short story, by writers residing in Australia and over 18 years old.
• 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 notice and either scan it and email it or post it).
• The adjudication will be separate for each language.
• Submissions with many grammatical and syntactical mistakes will be rejected.
• 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.
• 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 accompanied by a
commemorative certificate and a monetary prize. The Second and Third Prizes and any
Commendations will be accompanied by a relevant award certificate and books.
• In all categories and languages, the works awarded First Prize will be published in the 67th
issue of the annual bilingual periodical Antipodes.
APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE GACLM LITERARY COMPETITION 2021
Name &
surname:…………………………………………………………………………..................................................
Address:
…………………………………………………………………………............……................................................
Telephone:………………………………….........Εmail::……………………..............................................
Title(s) of work (s) submitted:
:............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Genre of the work(s) submitted: poem

short story
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[Please tick as required]
Language(s)
of works submitted::
………………...................................................................................................................
Pseudonym:
......................................................................................................................................
DECLARATION
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: ...................................................................................................date: ……………….
Please complete and email this application form to: gaclitcomp@gmail.com
4.
PAINTING COURSE
The painting course in acrylics with the well-known painter Mary Raphael has resumed in February
this year, after a long interruption due to the coronavirus restrictions. The classes are held at the
Arts and Crafts Room, Albert Park Gasworks, and every Saturday from 1:00 to 3:30 pm.
After the resumption of the classes, some of the participants did not return. If you desire to
join the group, please contact Mary Raphael on maryraphael12@gmail.com or by calling 0421 967
933.
A group exhibition with works by the participants in the course is planned. It will probably be
held at a suitable space at the Gasworks. Further details: in the next Newsletter.
5.
POETRY AFTERNOON
Details in the next Newsletter.
6.
BOOK LAUNCHES
Sunday 11 April 2021, 3:30 pm: Book launch of “Greek-Australian Short Stories” by Dr Christos N.
Fifis at the Pontian Community, 345 Victoria Street, Brunswick. Speakers: Dr Maria Herodotou and
Konstantinos Kalymnios. Event coordinator: Rena Frangioudakis.
7.

OTHER EVENTS
As you probably have heard, George Zangalis died on 25 March 2021. He was a well-known
activist and unionist, a writer and one of the founders of the ethnic community radio station 3ZZZ.
He was a friend and a consistent supporter of our League over the years.
His family and the organisations he served are organising a tribute to mark his 90th birthday
and to his dedication and commitment to the migrant cause. This event will be held on Sunday 25
April 2021 (ANZAC Day) at Alphington Grammar. Further details in the Greek media.
8.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ -2021
SUBSCRIPTION RENEWAL-2021
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
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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.

Καίτη Αλεξοπούλου, Πρόεδρος
Cathy Alexopoulos, President

Γιάννης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας
John Georgiou, General Secretary

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/SUBSCRIPTION RENEWAL FORM

Ονοματεπώνυμο/Name and
Surname.............................................................................................................................................
Διεύθυνση/Address.:..........................................................................................................................
Τηλ/ Tel:..................................................E-mail: ...............................................................................
Ετήσια συνδρομή: Αυστραλία: $30.00* Εξωτερικό: $ 45.00
Ταχυδρομικά: $5.00
Annual membership: Australia: $30.00*
Overseas: $ 45.00
Postage: $5.00
*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 toGREEK-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 instructionsAccount 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.
P.O. Box 4307, Melbourne University, Parkville, VIC, 3052, Australia, www.gacl.com.au
President: Cathy Alexopoulos: Tel. +61 3 9885 8715; 0428968715; cathyalex@hotmail.com
General Secretary: John Georgiou: Tel. 0466 99 22 70; i.georgiou@bigpond.com
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