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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 2 –  ΜΑΪΟΣ 2014 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες-Μέλη του Συνδέσμου, 

 

Αρκετοί από εσάς έχουν ήδη παραβρεθεί σε κάποιες από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις 

του Συνδέσμου μας απ’ τις αρχές του 2014. Με το δεύτερο αυτό Ενημερωτικό μας Δελτίο 

θέλουμε να σας πληροφορήσουμε εγκαίρως για τις προσεχείς εκδηλώσεις μας για να 

μπορέσετε να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. 

Ο  ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος ανανεώνει την παρουσία του στο 

διαδίκτυο μέσω του νέου του ιστότοπου http://www.gacl.com.au/. 

Mε αναβαθμισμένη σύγχρονη αισθητική και μοντέρνα δομή, ο νέος ιστότοπος δίνει τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες της να ενημερωθούν για τον Σύνδεσμο και την πολυετή δράση 

του και για τις δραστηριότητές του, μέσω μιας ενδιαφέρουσας, συναρπαστικής, και φιλικής 

προς το χρήστη περιήγησης. 

Με ταχύ και απλό τρόπο, ο επισκέπτης δύναται να αντλήσει πληροφόρηση σχετικά με την 

πορεία του Συνδέσμου από την ίδρυση του το 1970 μέχρι σήμερα, τις δραστηριότητές του, 

τις εκδόσεις του και τη συμβολή του στα λογοτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα της 

ομογένειας στην Αυστραλία και όχι μόνο. 

Ο ιστότοπος συντίθεται από πλούσιο περιεχόμενο και ιστορικό φωτογραφικό υλικό, καθώς 

και ειδικό κατάλογο έργων των μελών του που θα ανανεώνεται συνέχεια. Μέσα από ειδικές 

σελίδες, οι οποίες μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και τον ίδιο σχεδιασμό, 

παρουσιάζονται μεταξύ άλλων την ιστορία του Συνδέσμου, πληροφορίες για τις εκδόσεις 

του, για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό και την Έκθεση Antipodean Palette που διοργανώνει. 

Επίσης στο ενημερωτικό τμήμα παρουσιάζονται πληροφορίες για εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες του Συνδέσμου καθώς και ειδικό ημερολόγιο εκδηλώσεων. Παράλληλα, 

δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να ανανεώσουν τη συνδρομή τους online ή και σε 

ενδιαφερόμενους να γραφτούν μέλη με μεγάλη ευκολία. 

Σημειώνεται ότι για τον σχεδιασμό του νέου ιστότοπου ακολουθήθηκαν τα πρότυπα του 

Responsive Web Design, που προσφέρει τη μέγιστη συμβατότητα μέσω smartphones 

συσκευών και tablets, και έγινε χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών (cascading menu, 

mega menu, parallax, κ.λπ), ώστε η νέα ιστοσελίδα να προσφέρει ευκολία στην πλοήγηση 

και διαδραστικότητα στη χρήση. 

 

Ο νέος ιστότοπος του Συνδέσμου συμβάλλει στην ανανεωμένη εικόνα του, υποστηρίζει τις 

http://www.gacl.com.au/


σημαντικές δραστηριότητες και το έργο του και ταυτόχρονα αξιοποιεί τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή τους. 

Η αναμόρφωση και ο σχεδιασμός του νέου ιστότοπου του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε 

από την εταιρεία Messinis-Art, με βασικό γνώμονα τις αξίες του Συνδέσμου σε συνδυασμό 

με τις σύγχρονες τάσεις. 

Ο ιστότοπος θα λειτουργήσει από τις 10 Μαΐου 2014. 

Στον νέο ιστότοπο του Συνδέσμου πρόκειται να υπάρχει και το ειδικό τμήμα "Books & 

More", στο οποίο κατά το πρώτο στάδιο θα παρουσιάσουμε τελευταίες εκδόσεις βιβλίων 

μελών. Οσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθεί σταδιακά και το δικό τους βιβλίο, θα πρέπει 

να μας στείλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα και με τη σειρά που τα αναφέρουμε: 

Εξώφυλλο του βιβλίου (high resolution jpeg or pdf file στις φυσικές διαστάσεις του βιβλίου)  

Κύριος τίτλος του βιβλίου 

Όνομα συγγραφέα 

Κατηγορία βιβλίου (Μυθιστόρημα, Διηγήματα, Ποίηση, Θεατρικό έργο, Μελέτη κ.λπ.) 

Εκδοτικός οίκος 

Έτος έκδοσης 

ISBN  

Τιμή πώλησης 

Διάθεση: Εμέιλ ή ταχυδρομική διεύθυνση 

Μία παράγραφο, συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα 

Μία παράγραφο, συνοπτική περιγραφή του βιβλίου 

EΠΙΣΗΣ: 

Στο ειδικό τμήμα "LINKS" θα παρουσιάσουμε τις διευθύνσεις ιστοσελίδων μελών μας 

συνοδευόμενο από το όνομα του μέλους. Παρακαλούμε όπως μας στείλετε με εμέιλ, το 

όνομα και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας, για να τα καταχωρήσουμε σταδιακά στη νέα 

ιστοσελίδα. Η infogaclm@gmail.com 

 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014 

* Σάββατο 17 Μαΐου 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. Συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο Ελληνιστής, Κυριάκος 

Αμανατίδης.  

*Από 22 Μαΐου  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 Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 6.30 μ.μ.από τον 

Καθηγητή κ. Νίκο Παπαστεργιάδη, στον εκθεσιακό χώρο “Steps Gallery”, που βρίσκεται στη 

διεύθυνση 62 Lygon Street, Carlton.Το πρόγραμμα θα διανθίσουν με μουσική το υπέροχο 

ντουέτο «PolyXeni» παρουσιάζοντας δημοφιλή Ελληνικά τραγούδια. 



*Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα οργανώσουμε:- 

 Βιβλιοπαρουσίαση: Το Σάββατο 24 Μαΐου, στις 4.00 μ.μ.στο Steps Gallery, 

62 Lygon Street, Carlton, θα γίνει μια Ποιητική Γνωριμία στο λογοτεχνικό έργο 

του ΄Ελληνα ποιητή  Σπύρου Καραμούντζου  και παρουσίαση της μεταφρασμένης 

στα Αγγλικά ποιητικής συλλογής «Poet’s Garden».  Η παρουσίαση της ποιητικής 

συλλογής θα γίνει από τον συμπάροικο λογοτέχνη Δημήτρη Τρωαδίτη και η αναφορά 

στο έργο του λογοτέχνη θα γίνει από τον δημοσιογράφο Κώστα Παϊβανά. Μια 

ενδιαφέρουσα παρουσίαση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. 

 Ποιητικό Απόγευμα: Την Κυριακή 25 Μαΐου, στις 4.30 μ.μ., στο Steps Gallery, 

62 Lygon Street, Carlton.  Στο πλαίσιο της ‘Εκθεσης διοργανώνεται το δίγλωσσο 

Ποιητικό Απόγευμα “Μεταμόρφωσις”, στο οποίο θα αναφερθούν 8 Ελληνο-

Αυστραλοί ποιητές της παροικίας για τη δουλειά τους και θα απαγγείλουν ποιήματά 

τους. Θα έχουμε την τιμή να μας μιλήσει για το έργο της η διάσημη, Αυστραλή 

ποιήτρια, Judith Rodriguez και θα μας απαγγείλει ποιήματά της. 

 Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης: Η Έκθεση “Antipodean Palette” 2014 θα 

λειτουργεί καθημερινά από 10.00 π.μ.- 4.00 μ.μ. 

* Κυριακή 22, Ιουνίου, 2014, και ώρα 3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου 

της  Κάλλης Καραγιάννη, με τίτλο «Η Δύναμη της Αγάπης» στην αίθουσα της 

εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους, 420 Church Rd., Templestowe. Το βιβλίο θα 

παρουσιάσει ο γνωστός σε όλους μας Eλληνιστής, Κυριάκος Αμανατίδης και 

τελετάρχης θα είναι η λογοτέχνης, Ιωάννα  Λιακάκου. 

*Κυριακή 31, Aυγούστου, 2014, και ώρα  3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου 

«Ευχές, Αναθεματισμοί και Εξορκισμοί» του Δημήτρη  Πρωτοψάλτη  (Jim Saltis) από κοινού 

με την Ε.Ε.Α.Μ.Α. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Stars International, 1C Bell Street, 

Preston.Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο γνωστός σε όλους μας ποιητής και ζωγράφος 

κ. Νίκος Νομικός. 

* Κυριακή 14, Σεπτεμβρίου, 2014, και ώρα 3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση των 2 

ποιητικών συλλογών της Ντίνας Αμανατίδου, στην αίθουσα του Παναρκαδικού Συλλόγου, 

570 Victoria St., North Melbourne, (2ος όροφος). Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε στο 

επόμενο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου. 

* Κυριακή 5, Οκτωβρίου, 2014 και ώρα 3.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του ετήσιου 

δίγλωσσου λογοτεχνικού περιοδικού «Αντίποδες» τεύχος 60 και τα αποτελέσματα του 

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, στην αίθουσα του Παναρκαδικού Συλλόγου, 570 Victoria St., 

North Melbourne, (2ος όροφος). Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε στο επόμενο 

ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου. 

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 60, 2014 

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

Οκτώβριο του 2014, με τιμώμενο πρόσωπο τον αείμνηστο Πλούταρχο Δεληγιάννη. Ο 

Πλούταρχος ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο πρώτος 



Γραμματέας του. Παρέμεινε υποστηρικτής στους σκοπούς του Συνδέσμου και για πολλά 

χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του  από διάφορες θέσεις του Δ.Σ. 

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  

 

3. 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 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. 

mailto:gacl.editor@gmail.com


 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. 
 

4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

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 infogaclm@gmail.com ότι πληρώσατε τη 

συνδρομή σας για να σας στείλουμε την απόδειξη.   

 

 
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 

mailto:infogaclm@gmail.com


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 infogaclm@gmail,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........................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

 

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.2, May, 2014 
 

A number of you have already attended many of the successful functions organized by our 

League since the start of the year 2014. With our second Newsletter we wish to inform you in 

advance of subsequent functions to give you the opportunity to organize your program. 

 BREAKING NEWS- 

The updated and modernized GACL website with the latest applications and adaptations will 

be up and running as of 10
th

 May. Please support us in our latest venture by going onto our 

mailto:cathyalex@hotmail.com


facebook page, and following as well as attending our functions. Sign up and become a 

member, we value your support. 

In our new website we will have a special section under “Books and More” in which, as a 

first plan, present the latest book publications of our members. In this attempt we will require 

from you electronically the following in the order they appear: 

 Cover of book (high resolution jpeg or pdf file 

 Main title of the book 

 Author’s name(s) 

 Book category- poetry, novel, theatrical play, short stories, study, etc., 

  Publisher 

 Year of publication 

 ISBN 

 Sale Price 

 Contact (email or postal address) 

 A biographical note about the author ( a paragraph) 

 A short blurb about the book 

ALSO 

In the new section under “Links” we will present the website addresses of our 

members (if they wish) accompanied by their name. Please contact us via email with 

your details stating your full name and the address of your website. Our email is- 

infogaclm@gmail.com 

 

1. UPCOMING EVENTS 2014 

 Saturday 17
th

 May at 3.00 pm,  in collaboration with the Pontian Community of 

Melbourne and Victoria we launch Dr Con Aronis’  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, and our Honoury President, Kyriakos Amanatides will be 

Master of Ceremonies for the event. A bi-lingual presentation. 

 Thursday 22
nd

 May at 6.30 pm, opening night of the Art Exhibition, “Antipodean 

Palette”2014, by Prof. Nikos Papastergiadis.  The GACL is continuing its aim to 

present the work of 12 artists in the fields of painting, design, photography, sculpture, 

ceramics, mosaics and other media. A musical interlude by the duo “PolyXeni” will 

entertain the audience.The Art Exhibition,“Antipodean Palette” will take place   at 

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

June, 2014.  
 Saturday 24

th
 May at 4.00 pm, at the same venue as the exhibition the GACL will 

present the work of well known Greek poet, Spiros Karamountzos. His translated into 

English of some of his collected works; “Poet’s Garden” will be presented by Dimitris 

Troaditis. Kostas Paivanas will showcase the poet’s body of work. A bi-lingual event. 

 Sunday 25th May at 4.30 pm, as part of “Antipodean Palette” 2014, the GACL will 

host an afternoon of poetry centred about the theme of «metamorphosis». Eight 

Greek-Australian poets will entertain the audience with pieces intimately connected to 

the transformation of outer reality and inner mental life. The eight poets are Dimitris 

Troaditis, Konstandina Dounis, Petr Malapanis, George Mouratidis, Michael 

Giannopoulos, Steve Messinis, Dina Amanatides, and Pixie Trangas. Accompanying 

them will be our special guest, the acclaimed Australian poet, Judith Rodriguez for 
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what promises to be cerebrally stimulating and memorable afternoon, at Steps 

Gallery, 62 Lygon Street, Carlton 

 Saturday 24
th

 10.00 am -1.00 pm, and 31
st
 May, from 1.00 am-4.00 pm, Soula 

Mantalvanos, an exhibiting artist, will speak about her copperplate printing process. 

 The Exhibition hours daily are 10.00 am- 4.00pm 

 Sunday 22
nd

 June, 2014, at 3.00pm, we will launch the latest book of Kalli 

Karagianni, titled, “The Power of Love”, at the church hall, 420 Church Rd., 

Templestowe. Kyriakos Amanatides will present the book and Joanne Liakakou will 

be the M.C. for the event. 

 Sunday 31
st
 August, 2014, at 3.00 pm, we will launch Jim Saltis’ book titled 

“Blessings, exorcisms and curses” in collaboration with EEAMA at 1C Bell St., 

Preston. The book will be presented by Nikos Nomikos. 

 Sunday 14
th

 September, 2014, at 3.00 pm, we will launch 2 poetry collections by 

Dina Amanatidou, at the Panarcadian Association “O Kolokotronis” building, 570 

Victoria St., North Melbourne. More details will be released in our next newsletter. 

 Sunday 5
th

 October, 2014, at 3.00 pm, The launch of ‘Antipodes’ Vol. 60, 2014, together 

with the announcement of the results of the literary competition. This event will be held at 

the Panarcadian Association “O Kolokotronis” building, 570 Victoria St., North 

Melbourne. More details will be released in our next newsletter. 

2. PERIODICAL «ANTIPODES» Volume 60, 2014 

The 60
th

 Volume of the literary periodical «ANTIPODES» will be launched in October. This 

year the periodical pays tribute to Plutarchos Deligiannis, one of the founding members of the 

League as well as the first Secretary, whose tireless and dedicated contribution to the 

advancement of the Greek letters and culture in the Greek-Australian community will be 

greatly missed. 

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  

 

3. 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. 
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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   

4. MEMBERSHIP RENEWAL 

 

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). 

 

RENEWAL OF MEMBERSHIP- 2014 

 

Name.............................................................................................  

Tel:............................................ 

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

 

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

  

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 

infogaclm@gmail.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, www.gacl.com.au  

President: Cathy Alexopoulos, Tel. +61 3 9885 8715, 0407887725, infogaclm@gmail.com 

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