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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 –  ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες-Μέλη του Συνδέσμου, 

 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εύχονται σ’ εσάς και τις 

οικογένειές σας ένα ειρηνικό, δημιουργικό και χαρούμενο 2014. Ο χρόνος που πέρασε  (2013) 

ήταν για το Σύνδεσμό μας πολύ επιτυχημένος χάρη στην αμέριστη συμπαράστασή σας και την 

ακούραστη προσφορά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευελπιστούμε  πως η τρέχουσα 

χρονιά (2014) θα αποβεί ακόμα περισσότερο επιτυχημένη και εμπλουτισμένη με νέες 

πρωτοβουλίες, προσπάθειες και εκδηλώσεις.   

Με την αρχή των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου μας για τη νέα χρονιά, πρέπει να σας 

υπενθυμίσουμε να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή σας, η οποία έχει ορισθεί στο ποσό των 

$25. Σχετική αίτηση θα βρείτε στην τελευταία σελίδα αυτού του δελτίου. Μπορείτε επίσης να 

πληρώσετε τη συνδρομή σας μέσω διαδικτύου γράφοντας ως Reference to Surname σας και 

Membership.  
Account name: Greek-Australian Cultural League of Melbourne  

Bank Name: Commonwealth Bank 

BSB: 063011.  Account Number:  00902863 

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε με email στο cathyalex@hotmail.com ότι πληρώσατε τη συνδρομή 

σας για να σας στείλουμε την απόδειξη.    

 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  2014 

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο Δ.Σ. του Συνδέσμου τις κυρίες Κωνσταντίνα Ντούνη 

και Connie Gregory, οι οποίες με προθυμία και ενδιαφέρον δέχτηκαν να προσφέρουν τις 

γνώσεις τους στις υπηρεσίες του Συνδέσμου μας. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή 

επιτυχία στις προσπάθειές τους. 
 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014 

 

*Κυριακή 16 Μαρτίου και ώρα 3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Μεγαλειώτατοι  

και Μανούλια» σάτιρα, του Σωτήρη Μανταλβάνου  στο  Κεφαλλονίτικο Σπίτι, 16-20 Stawell St, 

 West Melbourne (κοντά στο σταθμό του North  Melbourne). Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Δρ. 

Κώστας Βίτκος. 

*Κυριακή 6 Απριλίου και ώρα  3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου “ Ελπιδοφόρο  

Χάραμα  του Μετανάστη ” του Σωτήρη  Δημοσθένη  Μανωλόπουλου,    στην Ποντιακή 

Κοινότητα, Μελβούρνης και Βικτωρίας, 345 Victoria St., Brunswick. Το βιβλίο θα παρουσιάσει 

ο δικηγόρος, ποιητής και δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Καλυμνιός. 

* Κυριακή 17 Μαϊου και ώρα 3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Φλόγες στο Νερό, 

Δάκρυα στη Θάλασσα» του καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνου Αρώνη,  στην Ποντιακή Κοινότητα, 

Μελβούρνης και Βικτωρίας, 345 Victoria St., Brunswick. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η 

καθηγήτρια και συγγραφέας, Κωνσταντίνα Ντούνη και η  δημοσιογράφος Κλαίρη Γαζή.  
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*Από 22 Μαϊου  μέχρι 1 Ιουνίου,  ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης 

οργανώνει Ομαδική Έκθεση Τέχνης “Antipodean Palette 2014” στο Steps Gallery, 62 Lygon 

Street, Carlton, συνεχίζοντας τον στόχο του να παρουσιάσει την εργασία δώδεκα καλλιτεχνών 

που ασχολούνται και εκφράζονται με διάφορες εικαστικές τέχνες, όπως ζωγραφική, σχέδιο, 

χαρακτική, φωτογραφία, γλυπτική, κεραμική και ψηφιακή τέχνη.  

 Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την 22 Μαϊου, στις 6.30-8.00 μ.μ.  

*Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα οργανώσουμε:- 

 Ποιητική βραδιά την Κυριακή 25 Μαϊου, στις 4.00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου. 

3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 60, 2014 

 

Το 60ό τεύχος του Λογοτεχνικού Περιοδικού «Αντίποδες» θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 

2014. Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει έργα λογοτεχνών και καλλιτεχνών-μελών του Συνδέσμου 

μας. Οι λογοτεχνικές συμμετοχές των μελών μας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα 

συμπεριλαμβάνει ποιήματα, διηγήματα, στοχασμούς, μελέτες, δοκίμια, βιβλιοκριτικές, κλπ. Τα 

έργα που θα υποβληθούν να είναι αυθεντικά και  να μην έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε 

άλλους φορείς.  

Λογοτεχνικά έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν το περιεχόμενό τους 

αξιολογηθεί από την Συντακτική Επιτροπή.  

Ποιήματα: 100 στίχοι (γραμμές).  Διηγήματα και δοκίμια: 2000 λέξεις. Στοχασμοί: 800 λέξεις.  

Μελέτες: 2000 λέξεις.  Βιβλιοκριτικές: 1000 λέξεις.  

Ως προθεσμία υποβολής των έργων ορίστηκε η 26η Ιουνίου, 2014. 

Οι συνεργασίες μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Greek-

Australian Cultural League of Melbourne, University of Melbourne P.O. Box 4307, 

Parkville,Vic., 3052 και προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση: 

gacl.editor@gmail.com  

 

4. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2014 

 

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει και φέτος τον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του, τα αποτελέσματα 

του οποίου θα ανακοινωθούν την ημέρα που θα κυκλοφορήσει το περιοδικό «Αντίποδες».  

 

Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο. 

 Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα. 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες, στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, με ένα μόνο έργο για κάθε κατηγορία. 

 Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην κριτική 

επιτροπή. 

 Ποίημα: 100 στίχοι(γραμμές), Διήγημα: 2000 λέξεις, Μονόπρακτο: 15 λεπτά (διάρκεια) 

 Tο έργο/έργα είναι αυθεντικό και δεν έχει δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.  

 Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο, θα είναι δακτυλογραφημένο και θα 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε τέσσερα αντίτυπα τα οποία δεν επιστρέφονται.  

 Το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το 

ίδιο πρόσωπο.  

 Σε εσώκλειστο φάκελο πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη η αίτηση συμμετοχής την 

οποία θα βρείτε στην τελευταία σελίδα αυτού του δελτίου.   

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την ημέρα της κυκλοφορίας του 

περιοδικού Αντίποδες. Στα βραβευμένα έργα θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα. Τα έργα 

mailto:gacl.editor@gmail.com


που θα πάρουν το πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από τις δύο γλώσσες 

θα δημοσιευθούν στο περιοδικό του Πολιτιστικού Συνδέσμου «Αντίποδες», τεύχος 60, 2014, 

που θα κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των Βραβείων. 

Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2014. 
 Τα υποβληθέντα έργα να στέλνονται ταχυδρομικώς στο όνομα Greek-Australian 

Cultural League of Melbourne και στη διεύθυνση University of Melbourne, P.O. 

Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia. 
 

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 

 
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».  Ως εκ τούτου, η 

βιωσιμότητά του εξαρτάται από την συμπαράσταση των μελών του. 

 

Καίτη Αλεξοπούλου      Καίτη Αρώνη 

Πρόεδρος       Γενική Γραμματέας 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – 2014 
 

Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................. 

 

Τηλ:....................................................email:................................................................................ 

 

Διεύθυνση:..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 Ετήσια συνδρομή:$25   Δωρεά: $................................... 

  

Ταχυδρομείστε στο - 

GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE 

Melbourne University, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia 

Μembership for 2014 is $25.00. Should you wish to renew your membership on line 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 

cathyalex@hotmail.com that you have paid online so, we can issue and send you a receipt. 

 

****************************************************************************** 

 

Αίτηση Συμμετοχής στο  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2014 

 

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………. 

 

Διεύθυνση……………………………………………………………………………......… 

 

Τηλέφωνο…………………………e-mail (αν υπάρχει)……………………............................ 

 

Τίτλος έργου/έργων που υποβλήθηκαν........................................................................................ 
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……………………………………………………………………………………………………. 

 

Γλώσσα έργων που υποβλήθηκαν  

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

 

Ψευδώνυμο……………………………………………………………………….................... 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι είμαι ο συγγραφέας του ανωτέρου έργου/έργων. 

Ότι τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί η προωθηθεί σε άλλους φορείς.  

Ότι επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές ή και ορθογραφικές 

αλλαγές όταν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 60 του  περιοδικού «Αντίποδες» 2014.   

 

Υπογραφή.......................................................................................................................................... 

 
Ταχυδρομείστε στο - 

GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE 

Melbourne University, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia  

 

 

 

NEWSLETTER No.1, March, 2014 
 

Dear members and friends of the GACLΜ 

 

The President and the members of the Administrative Committee of the GACLM wish you and 

your families a peaceful, productive and joyful 2014. With your continued support and the 

tireless work of the Committee members and other willing helpers, the year 2013 proved 

productive and successful for our League. Our aim is to continue with the same energy and 

enthusiasm, so that 2014 turns out to be even more successful and enjoyable. 

 

We would like to take this opportunity to remind you to renew your Membership for 2014 

by paying your membership fee of $25 for the year. We wish to remind our members that 

they receive the periodical free of charge at the end of the year and that we have no other 

funds to cover the expenses of the printing of the ‘Antipodes’ periodical and the posting to 

its members. The viability of the GACLM depends on your support. (You’ll find the 

renewal form and other details at the end of this Newsletter). 
 

1. THE LEAGUE’S ADMINISTRATIVE COMMITTEE FOR 2014 

We are delighted to welcome to the Administrative Committee two new valuable members- 

Konstandina Dounis and Connie Gregory who with interest and enthusiasm agreed to offer their 

invaluable experience and knowledge to the League. We wish them both the very best.    

 

2. UPCOMING EVENTS 2014 

a) Sunday 16
th

 March  at 3.00 p.m., Sotiris Mantalvanos will launch his book - 

«Μεγαλειώτατοι  και Μανούλια», a satire, at the Kefallinian House, 16-20 Stawell St., West 

Melbourne (next to the North Melbourne station). The book will be presented by Dr. Kostas 

Vitkos. 

b) Sunday 6th April at 3.00 p.m., Sotiris Manolopoulos will launch his autobiography “A 

Migrant’s Journey” at the Pontian Community of Melbourne, 345 Victoria St., Brunswick. 

The presenter will be lawyer, poet and journalist Dean Kalymniou. 

c)  Sunday 17
th

 May at 3.00 pm., Dr Con Aronis will launch his book “Flames in the Water 

Tears in the Sea”, a powerful historical novel about one of the greatest tragedies of the 20
th

 

century... at the Pontian Community of Melbourne, 345 Victoria St., Brunswick. The book will 

be presented by academic and writer Konstandina Dounis and journalist Claire Gazis. 



     d) The GACL in  continuing its aim to present the work of 12 artists in the fields of painting,  

 design,  photography, sculpture, ceramics, mosaics and other media, on May 22nd
th

 at 6.30 pm 

 will hold the opening night of the Art Exhibition, “Antipodean Palette” .This will take  place   at the 

 Steps Gallery, 62 Lygon Street, Carlton. The exhibition will continue until the 1
st
 June.  We are also 

 organising a poetry evening on Sunday 25
th

 May at 4.00pm, at the same venue as the exhibition. 

 You’ll receive further details and information about this event and any others in the next 

 Newsletter.   

3. PERIODICAL «ANTIPODES» Volume 60, 2014 
 

The 60
th
 Volume of the literary periodical «ANTIPODES» will be launched in October. Τhis issue 

will publish works submitted by its members, such as poems, short stories, studies, essays, book 

reviews and οther literary works, in Greek and English. Submitted works, in order to be 

published in the periodical must be approved by the Editorial Committee. All material submitted 

must not have been published previously and is the original work of the author. 

 The following length limits apply to each category: Poems: 100 lines, Short Stories and Essays: 

2000 words, Studies: 3000 words, Book Reviews: 1000 words. Seven copies per contribution 

should be submitted, these are non-returnable. The deadline for submitting contributions is the 

26
th

 June, 2014. Works that exceed the specified size limits will be rejected, without involving 

the Editorial Committee.  

Works Submitted must be posted to the: Greek-Australian Cultural League of 

Melbourne,  University of Melbourne, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052 and must reach 

the GACL by the 26
th

 of June 2014. We encourage submissions to be sent in electronic form 

to gacl.editor@gmail.com  

 

4. LITERARY COMPETITION 2014 
 

The GACLM, once again, organises the annual Literary Competition whose results will be 

announced during the launch of this year’s “Antipodes” periodical, Volume 60.  

The competition includes works written in the Greek or English language in the following 

categories: Poetry, Short Story and One Act Theatrical Play. 
Competition Rules: 

• One entry per category. 

• All submissions should be the original works of the author and should not have been submitted to 

another competition or have been previously published. 

• Contributions for the competition can be submitted in either the Greek or English language and will be 

judged separately for each language.  

• Poems should not exceed 100 lines. Prose entries should not exceed 2000 words. The one-act play 

should not exceed 15 minutes duration. 

• For each entry, four copies of the work need to be submitted for consideration by the judges by post. 

These copies will not be returned.  
•For each work submitted, a pseudonym in place of the author's name should be used. This needs to be the 

same pseudonym for all work submitted by the same person. The author's full name and corresponding 

pseudonym, their address, telephone number and email, along with the title of the work/s should be placed 

in a separate sealed envelope with their entry/entries to ensure anonymity. Please complete the attached 

application with your submission/s. 

• The results of the literary competition will be announced at a special function incorporating the launch 

of the League’s annual, bilingual periodical: ANTIPODES in October, 2014. All first prize winning works 

in each category of the competition shall be published in the periodical of the GACL “ANTIPODES” Vol. 

60, 2014 which will be launched on the same day the awards are announced. All prize winners will be 

sent via post a commemorative certificate. 

All entries must be submitted by 26
th

 June, 2014, at the latest, and sent to the following address: 

Greek-Australian Cultural League, University οf Melbourne, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, 

Australia   
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RENEWAL OF MEMBERSHIP- 2014 

 

Name............................................................................................. Tel:............................................ 

 

Address.............................................................................................................................................. 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 

 Annual membership: $25  Donation: $...................................... 

 

Post to: 

GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE 

 University of Melbourne, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia  

 

Μembership for 2014 is $25.00. Should you wish to renew your membership on line 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 

cathyalex@hotmail.com that you have paid online so we can issue and send you a receipt. 

 

==================================================================== 

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE LITERARY COMPETITION 2014 

 

 

Name…………………………………………………………………………....................... 

 

Address…………………………………………………………………………............…… 

 

Telephone………………………………… e-mail …………………….................................... 

 

Title of works submitted................................................................................................................. 

 

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

 

Language of works submitted……………………………………………………………………. 

 

Pseudonym………………………………………………………………………………………... 

 

I, the undersigned certify that I am the author of the submitted works. 

That the work/s has not been submitted in other competitions or published in any printed form 

previously. 

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

changes as may be deemed necessary. 

 

Signature:............................................................................................................................  

 
Post to- 

GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE 

University of Melbourne, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia 
  

P.O. Box 4307, Melbourne University, Parkville, Vic., 3052, Australia, http://gaclmelbourne.wordpress.com 

President: Cathy Alexopoulos, Tel. +61 3 9885 8715, 0407887725, cathyalex@hotmail.com 

  Secretary: Kathy Aronis, Tel. 9887 1653, 0427 481 330, konie@live.com.au 
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