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NEWSLETTER No. 1 – MARCH 2017
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέλη του Συνδέσμου,
Αρκετοί από εσάς έχετε παρευρεθεί σε κάποιες από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις
του Συνδέσμου μας στο 2016. Με το πρώτο αυτό Ενημερωτικό μας Δελτίο του 2017 θέλουμε να
σας πληροφορήσουμε εγκαίρως για τις προσεχείς εκδηλώσεις μας για να μπορέσετε να
κανονίσετε το πρόγραμμά σας.
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. Παρακαλούμε
ειδοποιήστε μας με εμαιλ στη διεύθυνση membershipgacl@gmail.com ότι έχετε πληρώσει τη
συνδρομή σας για να σας στείλουμε τη σχετική απόδειξη.
Dear members and friends of the GACLΜ,
During 2016 many of you have attended some of the most successful events of our
League. With this first Newsletter of 2017 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. Please let us know via e-mail to membershipgacl@gmail.com that you had paid your
subscription so that we can send you the receipt.
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-18
NEW ADMINISTRATIVE COMMITTEE 2017-18
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2016 έγιναν εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-18 και αμέσως μετά οι εκλεγέντες
συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
At the AGM of Sunday 4 December 2016, elections were held for a new Administrative
Committee and the successful candidates formed the new AC as shown below:
Πρόεδρος President
Αντιπρόεδρος Vice President
Γενικός Γραμματέας General Secretary
Ταμίας Treasurer
Βοηθός Ταμίας Assistant Treasurer

Καίτη Αλεξοπούλου - Cathy Alexopoulos
Καίτη Αρώνη – Kathy Aronis
Γιάννης Γεωργίου-John Georgiou
Κώστας Δημαράς - Costas Dimaras
Ματίνα Παναγιωτοπούλου –
Matina Panagiotopoulos
Public Officer
ΓΙώργος Αθανασίου - George Athanasiou
Coordinator for Antipodean Palette
Φρίξος Ιωαννίδης – Frixos Ioannides
Antipodean Palette Members
Θάλεια Ανδρέου - Thalia Andrews
Μαίρη Ραφαήλ - Mary Raphael
Αφροδίτη Καράλη – Aphrodite Karalis
Design and Layout of “Antipodes” and website
Σταύρος Μεσσήνης - Steve Messinis
Literary Competition Coordinator
Γiώργος Αθανασίου - George Athanasiou
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Antipodes Editor (Co-opted member)
Μέλη Δ. Σ. Committee Members:

Kυριάκος Αμανατίδης- Kyriakos Amanatides
Αθηνά Γκινάκη - Athena Ginaki
Καίτη Μουρατίδου – Kathy Mouratidou
Κόννυ Γρηγορίου - Connie Gregory
Γεωργία Δημοπούλου – Georgina Dimopoulos
Μόνικα Αθανασίου – Monika Athanasiou

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EVENTS
1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2017

ANTIPODEAN PALETTE 2017

A collage of some images from the 2016 entries

Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει ότι φέτος η Ετήσια Ομαδική Έκθεση Antipodean Palette - που διοργανώνεται
για έβδομη συνεχή χρονιά- θα πραγματοποιηθεί στο δεκαήμερο 17 - 27 Αυγούστου 2017
στη Steps Gallery, 62 Lygon Street Carlton. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την Πέμπτη 17
Αυγούστου 2017, απότις 6: 30 μμ. Η γκαλερί θα είναι ανοικτή από Δευτέρα έως Παρασκευή
10 : 00 πμ - 4 : 00 μμ και τα Σαββατοκύριακα 11 : 00 πμ -3 : 00 μμ
Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη και προβολή των εικαστικών τεχνών στην
Ελληνική παροικία και στο ευρύτερο κοινό.
O Πολιτιστικός Σύνδεσμος θα απονείμει δύο ξεχωριστά βραβεία – το «Judge’s
Prize» και το « People’s Choice ». To «Judge’s Prize» θα δοθεί σε ένα έργο που θα επιλεχθεί
από ένα καταξιωμένο κριτικό των εικαστικών τεχνών ενώ το «People’s Choice» θα δοθεί στο
έργο που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους από τα άτομα που θα παρευρεθούν στα
εγκαίνια της Έκθεσης.
Καλούμε τους καλλιτέχνες μας – και ιδιαίτερα ενθαρρύνουμε τους νέους καλλιτέχνες
- να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην Έκθεση μέχρι τα τέλη
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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The Greek-Australian Cultural League (GACL) is pleased to announce that this year the
Antipodean Palette Group Exhibition – now in its seventh consecutive year - will be held
during the 17th -27th August 2017 period at the Steps Gallery, 62 Lygon Street Carlton. The
opening night will be on Thursday 17 August 2017 from 6.30 pm. The gallery will be open
Monday to Friday 10:00 am-4:00 pm and in the weekends 11:00 am to 3: 00 pm
The aim of Antipodean Palette is to showcase and promote the work of artists in the
Greek community and in the wider public.
Visitors to the Exhibition on the opening night will have the opportunity to submit
their preference for a “People’s Choice” art prize. As well, an art judge will be appointed to
give a “Judge’s Prize” to one of the exhibits.
We invite artists at any stage of their careers (and especially encourage our young upcoming artists) to participate by submitting their entry applications on line any time between
now and the end of April. For more details visit www.gacl.com.au or email
antipodeanpalette@gmail.com
2.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, 3:00 μμ
Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Μελβούρνης (ΕΑΠΣΜ), ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και
Συγγραφέων Αυστραλίας (ΣΕΛΣΑ) και η
Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης και
Βικτώριας παρουσιάζουν τα νέα βιβλία της
Ντίνας Αμανατίδου OAM, ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ
(Στοχασμοί, σκόρπιες σκέψεις), ΑΠΟΗΧΟΣ
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ (Χάικου) FRAGILE WORLD
(ποίηση).
Τα βιβλία θα παρουσιάσουν η Δρ Μαρία
Ηροδότου, Πανεπιστήμιο La Trobe, ο Δρ
Χρήστος Φίφης και η κ. Καίτη Αλεξοπούλου
ΟΑΜ, Πρόεδρος του ΕΑΠΣΜ η οποία και θα
συντονίσει την εκδήλωση, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ποντιακής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτώριας, 345 Victoria St.
Brunswick.

BOOK LAUNCHES

Sunday 5 March 2017, 3.00 pm
The Greek-Australian Cultural League of
Melbourne (GACLM), the Hellenic
Writers Association of Australia (HWAA)
and the Pontian Community of
Melbourne and Victoria launch the new
books by Dina Amanatidou OAM,
EXISTENTIAL (Meditations, scattered
thoughts), ECHO OF SILENCE (Haiku) and
FRAGILE WORLD (poetry).
The books will be launched by Dr Maria
Herodotou, La Trobe University, Dr
Christos Fifis and Mrs Cathy Alexopoulos
OAM, President of the GACLM, who will
also perform the duties of MC, at the
functions room of the Pontian
Community of Melbourne and Victoria,
345 Victoria St. Brunswick.

 Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, 3.00 μμ
Ο ΕΑΠΣΜ και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουν το
μυθιστόρημα της Αθηνάς ΛευθεριώτηΓκινάκη, Του Φεγγαριού το Δάκρυ.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο κ. Γιώργος
Πάγκαλης και η κ. Καίτη Αλεξοπούλου ΟΑΜ
θα συντονίσει την εκδήλωση, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ποντιακής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτώριας, 345 Victoria St.,

 Sunday 19 March 2017, 3.00 pm
The GACLM and HWAA will launch Athena
Leftherioti-Ginaki’s novel The Tear of the
Moon. The book will be presented by Mr
George Pangalis and Mrs Cathy
Alexopoulos OAM will host the event at
the functions room of the Pontian
Community of Melbourne and Victoria,
345 Victoria St., Brunswick.
3
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Brunswick.
 Κυριακή 2 Απριλίου 2017, 3:30 μμ
Ο ΕΑΠΣΜ και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουν το
βιβλίο του Νίκου Πιπέρη, Όταν θα ΄ρθει το
ποτάμι –Διηγήματα, στον Παναρκαδικό
Σύλλογο, 570 Victoria Street, North
Melbourne (στον δεύτερο όροφο).
Παρουσιάστρια θα είναι η κ. Κωνσταντίνα
Ντούνη και συντονίστρια η κ . Διονυσία
Μούσουρα.


Κυριακή 30 Απριλίου 2017, 3.00 μμ

Ο ΕΑΠΣΜ, η Ελληνική Κοινότητα
Μελβούρνης και Βικτώριας, το Πρόγραμμα
Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La
Trobe και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουντο βιβλίο
του Καθηγητή Γιώργου Καναράκη The
Legacy of the Greek Language.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Δρα Μαρία
Ηροδότου, Συντονίστρια του Προγράμματος
Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La
Trobe και ομιλητής θα είναι ο γλωσσολόγος
Καθηγητής David Bradley, του
Πανεπιστημίου La Trobe, στον ημιόροφο
του Ελληνικού Κέντρου της Ελληνικής
Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, 168
Lonsdale St., Melbourne.


Κυριακή 7 Μαΐου 2017, 3.00μμ

Ο ΕΑΠΣΜ και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουν το βιβλίο
του Θύμιου Χαραλαμπόπουλου, Tο
Aλώβητο Χτες στο Αφιλόξενο Σήμερα, (172
ημέρες, στην απόμερη μοναξιά, με τους
Αμποριγίνες). Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο

Καθηγητής Παναγιώτης Γκογκίδης στην
Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης και
Βικτώριας, 345 Victoria St., Brunswick.
 Κυριακή 28 Μαΐου 2017, 3.00 μμ
Ο ΕΑΠΣΜ και ο ΣΕΛΣΑ παρουσιάζουν το
βιβλίο της Ιωάννας Λιακάκου, ...ξένοι και
ταξιδιώτες..., στην Ποντιακή Κοινότητα
Μελβούρνης και Βικτώριας, 345 Victoria St.,
Brunswick. Λεπτομέρειες για τη
παρουσίαση, στο επόμενο Ενημερωτικό
Δελτίο μας.

 Sunday 2 April 2017, 3.30 pm.
GACLM and HWAA present the book by
Nikos Piperis, When the river comes – A
collection of short stories, at the
Panarcadian Association, 570 Victoria
Street, North Melbourne (2nd floor).
The book will be launched by Konstantina
Dounis and Dionysia Moussoura will be
the MC.
 Sunday 30 April 2017, 3.00 pm
THE GACLM, the Greek Community of
Melbourne and Victoria, the Greek
Studies Programme, La Trobe University
and HWAA, will launch the book by
Professor George Kanarakis, The Legacy
of the Greek Language.
Dr Maria Herodotou, Coordinator of the
Greek Studies Programme, La Trobe
University, will present the book and the
guest speaker will be Professor David
Bradley, Professor of Linguistics and
Linguistics Coordinator, La Trobe
University, at the Mezzanine Level of the
Greek Centre of the Greek Community of
Melbourne and Victoria, 168 Lonsdale St.,
Melbourne.


Sunday 7 May 2017, 3.00pm

GACLM and HWAA present the book by

Thymios Charalambopoulos,(Εnglish title
to be announced) The book is an account
of the 172 days Themios lived with the
Aboriginal people in a remote part of
Australia. The book will be presented by
Mr Panagiotis Goggidis at the Pontian
Community of Melbourne and Victoria,
345 Victoria St., Brunswick.
 Sunday 28 May 2017, 3.00 pm
The GACLM and HWAA will launch Ioanna
Liakakou’s book …strangers and
travellers…, at the Pontian Community of
Melbourne and Victoria, 345 Victoria St.,
Brunswick. Further details in our next
Newsletter.
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ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
που ίσως σας ενδιαφέρουν

Συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 12
Μαρτίου 2017, η ατομική έκθεση με έργα
του Νίκου Σουλάκη, Ένα Εικαστικό Ταξίδι
Πέντε Χιλιάδων Χρόνων, στην Steps Gallery,
62 Lygon St., Carlton. Η γκαλερί θα είναι
ανοικτή Τρίτη - Κυριακή 11.00 πμ – 5.00 μμ.

Από την Τετάρτη 5η Απριλίου 2017, η
ομαδική έκθεση Four at Steps με έργα των
Σταύρου Μεσσήνη, Φρίξου Ιωαννίδη,
Θάλειας Ανδρέου και Μαίρης Ραφαήλ στην
Steps Gallery, 62 Lygon St., Carlton.

NEWSLETTER 1/2017

OTHER EVENTS
that may interest you

The solo exhibition of works by
Nikos Soulakis, A Visual Journey of Five
Thousand Years, is continuing till Sunday
12 March 2017, at the Steps Gallery, 62
Lygon St., Carlton. The gallery will be open
Tuesday – Sunday 11.00 am to 5.00 pm.

From Wednesday 5 April 2017, the
group exhibition Four at Steps of works
by Steve Messinis, Frixos Ioannides,
Thalia Andrews and Mary Raphael at the
Steps Gallery, 62 Lygon St., Carlton.

4.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ» Τεύχος 63, 2017
PERIODICAL «ANTIPODES» Issue No. 63, 2017
Το 63ο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού Αντίποδες θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 15
Οκτωβρίου 2017 με ειδικό αφιέρωμα στο έργο του Kαθηγητή Βρασίδα Καραλή, καθηγητή στην
Έδρα Νεοελληνικών του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ και μια συμβολή στην επέτειο των 60
χρόνων από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.
Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει επίσης 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 καθώς και έργα εικαστικών τεχνών.
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 23η Ιουνίου 2017. 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
The 63rd Issue of the literary periodical Antipoδes will be launched on Sunday 15 October
2017. The issue will pay a special tribute to Professor Vrasidas Karalis, Professor of the Sir
Nicholas Laurantus Chair of Modern Greek at the University of Sydney and will also include a
commemoration of the sixty years since the death of Nikos Kazantzakis.
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.
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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 the 23rd June 2017. 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

5.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
LITERARY COMPETITION
Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος διοργανώνει τον ετήσιο Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό, που έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στα πολιτιστικά και λιγοτεχνικά δρώμενα
της ομογένειας στην Αυστραλία.
Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,
από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία, στις ακόλουθες κατηγορίες: ποίηση, διήγημα
και μονόπρακτο θεατρικό έργο.
Η συμμετοχή στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ανοικτή στα μέλη και στους
υποστηρικτές του ΕΑΠΣ. Με τη συμμετοχή όλων μας θα αναβαθμιστεί ο θεσμός και θα δοθεί
η δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερα συμμετέχοντα άτομα να παρουσιάσουν
αδημοσίευτες εργασίες τους στο ευρύτερο κοινό. Φέτος η προθεσμία υποβολής έργων για
συμμετοχή στον Διαγωνισμό λήγει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή σας, 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
Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από
τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο Τεύχος 63, 2017 του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του
Πολιτιστικού Συνδέσμου Αντίποδες. Τα αποτελέσματα του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού θα
αναγγελθούν σε ειδική εκδήλωση που θα συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση του περιοδικού
Αντίποδες την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, στην Αίθουσα του Παναρκαδικού Συλλόγου « Ο
Κολοκοτρώνης» , 570 Victoria Street, North Melbourne.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017








Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Eλληνική ή Aγγλική γλώσσα στις εξής
κατηγορίες: ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο από συγγραφείς που
διαμένουν στην Αυστραλία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
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 επιστολής 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.
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Όρια: Ποίημα 100 στίχοι (γραμμές), Διήγημα 2000 λέξεις, Μονόπρακτο 15 λεπτά
(διάρκεια)
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 63, 2017, που θα
κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των βραβείων, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017,
στον Παναρκαδικό Σύλλογο, 570 Victoria Street North Melbourne, από τις 3:00 μμ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΑΠΣΜ 2017

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………...........................................
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………......…............................................
Τηλέφωνο: ………………………….....................E-mail: ……………………...............................................
Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων
που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 63 του
περιοδικού «Αντίποδες» 2017.
Υπογραφή:....................................................................................................................................
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά μαζί με τα έργα σας
στη διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com
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The Greek-Australian Cultural League is announcing this year’s Literary Competition. This
Competition is now an established annual event in the cultural and literary scene of the Greek
community in Australia.
The Literary Competition includes works written in the Greek or English language, by
writers residing in Australia, in the following categories: Poetry, Short story and One Act
theatrical play.
We wish to remind you of its launch and also, to draw to your attention the importance
of the participation of all our members and friends in it. Please submit your works by Friday 14
July 2017.
With the participation of all of us, the Literary Competition will be upgraded through
reaching the widest pool of writers in Australia and also, it will give to all our members and
friends the opportunity to present their unpublished works to a wider audience.
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.
The winning entries in each category in each language will be published in Issue No. 63,
2017 of the annual bilingual periodical of the League, ANTIPODES. The results of the Literary
Competition will be announced at a special function incorporating the launch of the periodical
Antipodes on Sunday 15 October 2017 at the Panarcadian Association “O Kolokotronis”, 570
Victoria Street, North Melbourne.
2017 LITERARY COMPETITION RULES
 The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following
categories: poetry, short stories and one-act theatrical plays, by writers resident in
Australia and is open to all ages.
 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.
 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; One-act play 15 minutes’
duration.
 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.
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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 62 nd
issue of the periodical Antipodes which will be launched on the day of the announcement
of the awards, Sunday 15 October 2017 at the Panarcadian Association, 570 Victoria
Street, North Melbourne, from 3:00 pm.
APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE GACLM LITERARY COMPETITION 2017

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

6.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ -2017

SUBSCRIPTION RENEWAL-2017

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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Καίτη Αλεξοπούλου, Πρόεδρος
Cathy Alexopoulos, President
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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: $25.00 . Εξωτερικό: $ 40.00
Annual membership: Australia: $25.00. Overseas: $ 40.00
Δωρεά (προαιρετκή):/ 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, The Melbourne University, Parkville, VIC, 3052, Australia, www.gacl.com.au
President: Cathy Alexopoulos: Tel. +61 3 9885 8715; 0407887725; cathyalex@hotmail.com
Secretary: John Georgiou: Tel. +61 3 9817 4807; 0466992270; i.georgiou@bigpond.com
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