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Το  Παροικιακό Ελληνικό Σχολείο της 
Μελβούρνης, 1923–1957

Χρήστος Ν. Φίφης

The Melbourne Greek Community School, 1923–1957: There seems to be some dis-
putation regarding the time of the establishment of the Melbourne Greek community 
after-hours Greek school. There is a claim that the school started in 1902. All available 
evidence, however, indicates that the school started in 1923. Initially the Greek people 
of Melbourne wished to establish an Anglo-Greek Lyceum but that wish was unrealistic 
because it met with indifference from the State Government and because of lack of 
sufficient number of students. 

The Greek afternoon school after 1923 encountered many difficulties which were 
due to insufficient economic support, political conflict and mismanagement. The first 
period of the school cover the years from 1923 to 1957, when due to mass immigra-
tion after 1952, it became necessary to grow faster and develop suburban branches. 
This paper aims to examine the development, structure and efficiency of the Greek 
afternoon school of Melbourne, during its first period.

το παροικιακό ελληνικό σχολείο της Μελβούρνης αρχικά υποστηριζόταν από την 
Ελληνική ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας (ΕοΚΜΒ) αλλά διοι-
κούνταν από σχολικές επιτροπές αποτελούμενες από γονείς και ενδιαφερόμενους 
εθελοντές. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε οργανωμένο σχολείο πριν το 1923. 
τα πρακτικά της ΕοΚΜΒ μέχρι το 1921 ποτέ δεν κάνουν λόγο για σχολείο και δεν 
αναφέρουν καταμερισμό δαπανών για σχολικά έξοδα ή εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από μια συνέντευξη του Μιχάλη Κρίζου (γιου του 
πρώτου έλληνα γιατρού στη Μελβούρνη, του Δρ Κωνσταντίνου Κυριαζόπουλου). 
ο Κρίζος (που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1910), δήλωσε στη συνέντευξή του 
ότι ποτέ δεν παρακολούθησε ελληνικό σχολείο στη Μελβούρνη όταν ήταν μαθητής 
γιατί τότε δεν υπήρχε τέτοιο σχολείο. Διδάχτηκε υποτυπώδεις γνώσεις της Ελληνικής 
από τη μητέρα του, που ήταν δασκάλα της Γαλλικής και ήρθε μετά το γάμο της στη 
Μελβούρνη από την Ανδριανούπολη:

ή μητέρα μου με δίδαξε το ελληνικό αλφάβητο γιατί τα χρόνια που πήγαινα στο σχολείο 
δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο στη Μελβούρνη. Έμαθα να μιλώ αλλά είχα δυσκολίες στην 
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ανάγνωση και δεν μπορούσα να γράψω γιατί δεν γνώριζα ορθογραφία. (Μετάφραση του 
αποσπάσματος από τα Αγγλικά.)1 

το πρώτο άτομο που μίλησε σε συνεδρίαση της Κοινότητας για την ανάγκη ίδρυσης 
ελληνικού σχολείου στη Μελβούρνη ήταν ο Αριστοτέλης Παπαλεξάνδρου, μέλος του 
Διοικητικού συμβουλίου (Δσ) της Κοινότητας Μελβούρνης, σε μια συνεδρίαση του Δσ 
της Κοινότητας, στις 3/2/1921.2 Δυο εβδομάδες αργότερα ο Παπαλεξάνδρου έκανε μια 
φλογερή ομιλία, μιλώντας για τις ξεχασμένες προτεραιότητες της Κοινότητας, σε μια 
κοινή σύσκεψη των Δσ της Κοινότητας, του Πανελλήνιου Πολιτιστικού συνδέσμου 
Μελβούρνης “ορφεύς” και του συλλόγου ίθακησίων “οδυσσεύς”:

στο παρελθόν, δόθηκε  η έμφασις εις την εκκλησίαν ... ουδεμίαν δε προσοχήν έδιδον εις 
τα ζητήματα της Κοινότητος και ουδέποτε εσκέφθησαν πώς να ενώσουν ταύτην και πώς 
να προβλέψωσιν εις την πρόοδον αυτής δι ιδρύσεως Ελληνικής σχολής λόγω χάριν, δι 
εκτελέσεως φιλανθρωπικών έργων να βοηθώσιν πτωχούς, να συνδράμουν ασθενείς, να 
συνεισφέρουν εις εθνικούς σκοπούς, να εορτάζωσιν εθνικάς εορτάς ή και οτιδήποτε άλλο 
τείνει προς την πρόοδον και ευημερίαν μιας Κοινότητος ...3

Ωστόσο, υπάρχει ένα ανυπόγραφο άρθρο στο Λεύκωμα για τους εορτασμούς των 
80 χρόνων της Κοινότητας το 1977, στο οποίο προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι υπήρχε 
κοινοτικό σχολείο στη Μελβούρνη από το 1902:

τα Κοινοτικά σχολεία

ή Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης διατηρεί απογευματινά σχολεία από το 1902. το 
1903 χρησιμοποιείτο το ίερό του Ευαγγελισμού σαν αίθουσα διδασκαλίας. Αργότερα βρέ-
θηκε ένα δωμάτιο σε κοντινό, προς την εκκλησία κτίριο. λίγο μετά άρχισαν και σχολικές 
γιορτές, θεατρικά απογευματινά, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις ... (Λεύκωμα, 1977:41).

οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ ασαφείς και δεν υποστηρίζονται από τα πρακτικά 
των Διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών συνελεύσεων (Γσ) της Κοινότητας. 
ύπάρχουν ερωτήματα όπως, αν πράγματι το υποτιθέμενο αυτό σχολείο μεταχειριζό-
ταν το χώρο της εκκλησίας του Ευαγγελισμού ως αίθουσα διδασκαλίας και γιατί δεν 
αναφέρεται τίποτα στα πρακτικά. Αν υπήρχε σχολείο πόσοι μαθητές υπήρχαν και ποιος 
δίδασκε το 1903; Δίδασκε μήπως ο ιερέας; Αν ναι, αποτελούσε αυτό επίσημο σχολείο 
της Κοινότητας; Πότε άρχισαν οι “σχολικές εορτές” και οι “άλλες εκδηλώσεις” για 
τις οποίες γίνεται λόγος; Και ποιο ήταν το “κοντινό προς την εκκλησία δωμάτιο”; 
ο Παπαλεξάνδρου, όμως, ομιλεί το 1921 ως να μην υπήρχε τέτοιο σχολείο στην 
παροικία. Επίσης οι συγγραφείς του βιβλίου Η Ζωή εν Αυστραλία που εκδόθηκε στην 
Αυστραλία το 1916, δεν αναφέρουν την ύπαρξη τέτοιου σχολείου στη Μελβούρνη. 

1 C. N. Fifis, “An interview with Michael Krizos”, Neos Kosmos (English edition) 19/9/2005:6. 
2 Πρακτικά Διοικητικού συμβουλίου ΕοΚΜΒ, 3/2/1921.
3 Πρακτικά Διοικητικού συμβουλίου ΕοΚΜΒ. Μεικτή συνεδρίαση ΕοΚΜΒ και των Δσ των οργανώσεων 

“ορφεύς” και “οδυσσεύς”,  17/2/1921.
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Αντίθετα εξηγούν και εκφράζουν τη λύπη τους για τις δυσκολίες δημιουργίας ενός 
τέτοιου σχολείου:

Δυστυχώς όμως άπασαι αι οικογένειαι μικταί τε και αμιγείς, είναι τόσον διασκορπισμέναι 
και τόσον απέχωσιν απ’ αλλήλων, ώστε απέβη αδύνατος η ίδρυσις Ελληνικής σχολής εις 
ην να εκπαιδεύονται ελληνοπρεπώς οι νεαροί βλαστοί οι βλέποντες το φως εις Αυστρα-
λίαν. Είναι λυπηρόν τω όντι να ευρίσκονται εν Αυστραλία Ελληνόπαιδες αγνοούντες την 
μητρικήν των γλώσσαν (Κένταυρος, κ.ά., Η Ζωή εν Αυστραλία, 1916:94).

στην απουσία συγκεκριμένων στοιχείων για την ύπαρξη κοινοτικού σχολείου το 
1902, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί κοινοτικό μύθο.                                                                    

Η Γενική Συνέλευση της 20ής Φεβρουαρίου 1922

στη Γενική συνέλευση της Κοινότητας στις 20 Φεβρουαρίου 1922 ο πρόεδρος Μαυ-
ρουειδής επαίνεσε τα προσόντα του νέου ιερέα του Ευαγγελισμού, του Κεφαλονίτη 
Αρχιμανδρίτη Ειρηναίου Κασιμάτη, που πρόσφατα είχε αφιχθεί από την Ελλάδα και 
παρευρισκόταν στη συνέλευση. ή αναφορά του ταμία, ωστόσο, δεν ήταν πολύ ενθου-
σιώδης. τα έξοδα ξεπερνούσαν τα έσοδα και ο λογαριασμός στην τράπεζα ήταν μόνο 
£5/9/5. Μετά την αναφορά της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο πρώην πρόεδρος Α. ί. ί. 
λεκατσάς μίλησε και ζήτησε από τον ιερέα να μην απογοητεύεται από την οικονομική 
κατάσταση διότι οι υποστηριχτές της Κοινότητας ήταν τα μέλη της. ο αρχιμανδρίτης 
Κασιμάτης δεν έδειξε σημεία απογοήτευσης. Έδωσε έναν σύντομο θερμό λόγο προς 
τη Γενική συνέλευση και προσέλκυσε τις επευφημίες των παρόντων. Εξύμνησε τα 
πνευματικά χαρίσματα της Ελληνικής φυλής και τα έργα των Κοινοτήτων έξω από 
την Ελλάδα. Εξέφρασε, όμως, τη λύπη

΄ήτις πιέζει την ψυχήν μου ένεκεν της μη διοργανώσεως των Ελληνικών Δυνάμεων ... Μη 
λησμονείτε ότι είστε απόγονοι του ομήρου και των αρχαίων Ελλήνων, των φωστήρων 
των φώτων και του πολιτισμού, απόγονοι τού τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου και των ηρώων του 21 και αδελφοί των μαχομένων εισέτι εις τα πεδιάδας και 
τα όρη της Θράκης και της Μικράς Ασίας. ή φωνή και η διαθήκη όλων αυτών είναι “φιλο-
πάτριδες Έλληνες μη λείψετε να εκπαιδεύσετε τα τέκνα σας ελληνοπρεπώς” (Πρακτικά 
Ελληνικής ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας [ΕοΚΜ&Β], 20/2/1922).

Καταλήγοντας ο Αρχιμανδρίτης Κασιμάτης πρότεινε τη δημιουργία Ελληνικής 
σχολής για  τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος στα παιδιά της παροικίας.

ή ομιλία του ιερέα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. ο Μαρίνος λεκατσάς (αδελφός 
του πρώην Προέδρου Αντώνη λεκατσά) δευτέρωσε την πρότασή του. Πολλοί μίλησαν 
υπέρ της προτάσεώς του και υποσχέθηκαν διάφορα ποσά για το προτεινόμενο σχολείο. 
το ποσό των υποσχέσεων έφτασε τις 535 λίρες και δημιουργήθηκε Επιτροπή σχολεί-
ου.4 Ωστόσο τα σχέδια οικοδομής σχολείου δεν προχώρησαν. ή ελληνική εφημερίδα 
της Μελβούρνης Εθνική Σάλπιγξ, την τετάρτη 25 Απριλίου 1923, δημοσίευσε μια 

4 ΄ο.π.
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συνέντευξη του εκ νέου προέδρου της Κοινότητας Αντωνίου λεκατσά. ο πρόεδρος 
άρχισε λέγοντας ότι ήταν αδύνατο για την Κοινότητα  να πραγματοποιήσει έργα 
επιτυχώς, εκτός αν δημιουργούσε πρώτα βασικούς κοινοτικούς πόρους. το πρόβλημα 
για την Κοινότητα (της Μελβούρνης) ήταν ότι εξαρτιόταν από τις δωρεές των δίσκων 
κάθε Κυριακή και δεν πήγαιναν πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία γιατί δεν υπήρχε 
δημόσια συγκοινωνία τα πρωινά των Κυριακών:

οι έλληνες είναι κατεσπαρμένοι στα τέσσερα άκρα της Μελβούρνης (Εθνική Σάλπιγξ, 
25/4/1923:1).

ο Πρόεδρος ρωτήθηκε γιατί το Διοικητικό συμβούλιο δεν υλοποίησε την απόφαση 
της Γενικής συνέλευσης για δημιουργία σχολείου Ελληνικής Γλώσσας. ο λεκατσάς 
δήλωσε ότι η Επιτροπή σχολείου ζήτησε από την κυβέρνηση την παροχή οικοπέδου 
για να χτίσει κοινοτικό σχολείο, αλλά η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα. ή απάντηση 
του λεκατσά δείχνει ότι η ιδέα του πολυπολιτισμού στη δεκαετία του 1920 δεν ήταν 
αποδεχτή από τους αυστραλούς επίσημους και οι αυστραλιανές κυβερνήσεις δεν ήταν 
πρόθυμες ν’ ακούσουν τις επιθυμίες των μικρών εθνοτικών μειονοτήτων.

συνεχίζοντας τη συνέντευξή του ο Αντώνης λεκατσάς περιέγραψε δύο τύπους 
πιθανού σχολείου: ένα απογευματινό σχολείο ή ένα αγγλοελληνικό λύκειο. Κατά την 
άποψή του ήταν ευκολότερο για τις μικρότερες Κοινότητες της Περθ και της Βρισβάνης 
να δημιουργήσουν τα απογευματινά τους σχολεία, (όπως ήδη είχαν κάνει), γιατί οι 
έλληνες έποικοι εκεί κατοικούσαν πιο κοντά ο ένας στον άλλο, αλλά ήταν πιο δύσκολο 

για τις Κοινότητες της Μελβούρνης και του σίδνεϊ 
με τις μεγάλες αποστάσεις από το κέντρο (ό.π.).

στις 27 ίουνίου 1923 η Εθνική Σάλπιγξ δημοσί-
ευσε ένα άρθρο με την υπογραφή “Μελβουρνιώ-
της Ενορίτης”, στο οποίο ασκούνταν κριτική στον 
ιερέα Ειρηναίο Κασιμάτη για την αποτυχία του να 
ιδρύσει σχολείο. το άρθρο τόνισε ότι τα λόγια του 
ιερέα στη Γενική συνέλευση της 20ής Φεβρουα-
ρίου 1922 ήταν “έπεα πτερόεντα”. ο Πατήρ Ειρη-
ναίος απάντησε με δικό του άρθρο στις 4 ίουλίου 
1923. ή πιθανότητα, έγραφε, ίδρυσης ελληνικού 
σχολείου στη Μελβούρνη, την περίοδο εκείνη, 
ήταν αδύνατη, λόγω ανεπαρκούς αριθμού μαθη-
τών. ή παροικία αποτελείται από μερικές παλιές 
οικογένειες με παιδιά που έχουν περάσει τη σχο-
λική τους ηλικία και πολλά νιόπαντρα ζευγάρια 
που δεν θα έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας για 
μερικά ακόμη χρόνια. ή παροικία, έγραφε ο Ειρη-
ναίος, είναι μια “παροικία νεονύμφων” (Εθνική 
Σάλπιγξ, 4/7/1923:1). Αναφέρθηκε σε μια τάξη που 
λειτουργούσε στην αίθουσα του “οδυσσέα” των 

ο Κεφαλονίτης Αρχιμανδρίτης 
Ειρηναίος Κασιμάτης (1977, 
Λεύκωμα Κοινότητας για την 
επέτειο των 80 χρόνων της)
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ίθακησίων, της οποίας είχε αναλάβει ο ίδιος τη διδασκαλία της. Ήταν μια μικρή τάξη 
που δεν υπερέβαινε τους δέκα μαθητές, έγραφε, και εντούτοις παρουσίαζε τεράστιες 
δυσκολίες εξαιτίας μιας πληθώρας διαφορετικών επιπέδων:

[...] (εξ αυτών των μαθητών) μέρος ουδέ λέξιν γνωρίζει εκ της Ελληνικής, μέρος κατέχει 
σημαντικόν αριθμόν λέξεων ας δεν έχει την ευχέρειαν να συμπλέκει, μέρος ομιλεί αυτήν 
αλλά είναι αναλφάβητον και τέταρτον τοιούτον είναι τοσούτον προχωρημένον, ώστε 
υποβαλλόμενον εις την βάσανον και της αυστηροτέρας εξετάσεως να κριθή άξιον κατα-
τάξεως εις την δευτέραν τάξιν σχολαρχείου. Και το τοσούτον διάφορον υλικόν, θα ήτο τις 
τοσούτον γενναίος, ώστε να το συγχωνεύσει εις τον κλίβανον μιας παραδόσεως; (ό.π.)

ο Κασιμάτης δήλωσε ότι δεν ήταν τόσο γενναίος ώστε να θελήσει να διακινδυ-
νεύσει να τους βάλει όλους μαζί σε μια ενιαία μονόωρη ή δίωρη τάξη. το Νοέμβριο 
του 1923 τη διδασκαλία του απογευματινού αυτού σχολείου την ανέλαβε η Ασπασία 
Μάϊνα, μια δασκάλα πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. ή Κοινότητα ανέλαβε να της 
πληρώνει το μισθό μερικών ωρών.

Η περίοδος 1929–1942
το παροικιακό απογευματινό σχολείο είχε ουσιαστικά εγκαταλειφτεί από την Κοινό-
τητα το 1924, όταν το Διοικητικό συμβούλιο προσπαθούσε να εξοικονομήσει πόρους 
για τις ανάγκες της νεοϊδρυθείσας Μητρόπολης και του νέου Μητροπολίτη Χριστό-
φορου Κνίτη. ή λειτουργία του σχολείου σταμάτησε αλλά μια νέα προσπάθεια άρχισε 
το 1929. Για μερικά χρόνια το σχολείο διοικούνταν από αντιπροσώπους διαφόρων 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινότητας. 

Μετά το 1936 η Κοινότητα επεδίωξε αποκλειστικό έλεγχο του σχολείου, τον 
οποίο πέτυχε το 1940. ή απόφαση της Κοινότητας για διατήρηση κοινοτικού σχο-
λείου δείχνει την επιθυμία της να κινηθεί πέρα από τα συνήθη εκκλησιαστικά θέματα 
που την απασχολούσαν μέχρι τότε και να συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής 
ταυτότητας στην Αυστραλία. το 1929 το σχολείο επανιδρύθηκε από μια επιτροπή 
γονέων, αντιπροσώπων της Κοινότητας και άλλων παροικιακών οργανώσεων. ο 
Ανδρέας Α. Νικολαΐδης, ένας σαμιώτης δικηγόρος που αργότερα έγινε Αναπληρω-
τής Πρόξενος και τελικά Επίτιμος Πρόξενος, ανέλαβε την προεδρία της σχολικής 
Επιτροπής. στις 7 ίουλίου 1932 ο Πανελλήνιος Κήρυκας του σίδνεϊ ανέφερε τη 
διοργάνωση ειδικής χοροεσπερίδας στο πολυτελές κάφε “The Dell” που έλαβε 
χώρα στις 29 ίουνίου, για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. ή εκδήλωση 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Παραβρέθηκαν σ’ αυτή περί τα 250 άτομα μεταξύ των 
οποίων ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας Α. ί. ί. λεκατσάς, ο Αμερικανός Πρό-
ξενος E. Day (φίλος του Αντώνη λεκατσά) με τις οικογένειές τους και μερικοί 
φιλέλληνες Αυστραλοί. 

στις 7 σεπτεμβρίου 1932 ο νέος Μητροπολίτης τιμόθεος, κατά την παραμονή 
του στη Μελβούρνη επισκέφτηκε το απογευματινό σχολείο που στεγαζόταν στην 
αίθουσα του “ορφέα”, στο λόνσντεϊλ στριτ και έγινε δεκτός από παροικιακούς 
παράγοντες της Μελβούρνης. ο σεβασμιότατος μετά τους συνήθεις λόγους, εξέτασε 
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έναν-έναν τους 58 μαθητές και μαθήτριες, στις αναγνωστικές τους ικανότητες.5  Έτσι, 
μεταξύ των άλλων, σε αυτή την ανταπόκριση (του Νικηφόρου λεκατσά), μαθαίνουμε 
ότι ο αριθμός των μαθητών έφτανε τους 58, σημαντικά μεγαλύτερος από τους 10 
μαθητές που αναφέρθηκαν από τον Ειρηναίο Κασιμάτη, στο άρθρο του για το πρώτο 
σχολείο, το 1923.6

το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου 1933, ο δάσκαλος του σχολείου Δημήτριος Μαυ-
ρουειδής, ο οποίος υπήρξε και πρώην πρόεδρος της Κοινότητας στην περίοδο 1921–
1922 και ο οποίος είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα για την προαγωγή του 
σχολείου και του διδακτικού του προγράμματος, τραυματίστηκε θανάσιμα από διερ-
χόμενο αυτοκίνητο ενώ μετέβαινε σε σπίτι μαθητή του για ιδιωτικό μάθημα. ή κηδεία 
του έγινε με δαπάνη της Κοινότητας.7 τον Μαυρουειδή διαδέχτηκε η Αλεξάνδρα 
Βραχνά που ήρθε από το σίδνεϊ, η κυρία σαράφη και ο ίδιος ο Ανδρέας Νικολαΐδης 
σε εθελοντικό ρόλο. ή Αλεξάνδρα Βραχνά είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη 
το 1896 και σπούδασε στο εκεί Πατριαρχικό Διδασκαλείο και τη Γαλλική Ακαδημία. 
το 1922 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία ίωάννη Βραχνά από το σίδνεϊ. Μετά το 
θάνατο του συζύγου της το 1930 εργάστηκε στο σχολείο της Κοινότητας του σίδνεϊ. 
το 1934 ήρθε με τα τρία παιδιά της στη Μελβούρνη και ανέλαβε διευθυντικό ρόλο 
στο παροικιακό σχολείο της Μελβούρνης.

ο Πίτερ Πολίτης, που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1926, παρακολούθησε με τ’ 
αδέλφια του το ελληνικό σχολείο στη δεκαετία του 1930. σε μια του συνέντευξη στο 
γράφοντα θυμάται ζωηρά τη φοίτησή του και τους δασκάλους του:

Φοίτησα στις τάξεις του ελληνικού σχολείου όταν ήμουν μικρός και θυμάμαι έντονα ότι 
κάθε τρίτη, Πέμπτη και σάββατο οι γονείς μου με υποχρέωναν να παρακολουθώ το ελληνικό 
σχολείο στην πόλη. Επίσης θυμάμαι τις δυο αδελφές μου, Ελένη και Μαρία, και τον αδελφό 
μου Νίκο να οδηγούνται από τη μητέρα μου στο τραμ, από το  Έλγουντ όπου μέναμε, στο 
σιδηροδρομικό σταθμό της σαντκίλντα και από εκεί με το τρένο, για να πάμε στο σχολείο 
στο λόνσντεϊλ στριτ. Πρέπει να πω ότι η αγαπημένη μου μητέρα μάς μιλούσε ελληνικά, 
προσπαθώντας να μας προετοιμάσει για τις τάξεις των Ελληνικών που θα παρακολου-
θούσαμε, και εμείς προσπαθούσαμε ν’ αποφεύγουμε να μιλάμε Ελληνικά στο τραμ και στο 
τρένο, λόγω της αντιπάθειας άλλων επιβατών προς τις ξένες γλώσσες. Μιλάμε για την 
προπολεμική περίοδο. [...] ή κυρία Αλεξάνδρα Βραχνά ήταν μια πολύ γοητευτική κυρία 
και πολύ καλή δασκάλα [...] το σάββατο το πρωί μάς δίδασκε ιστορία ο ύποπρόξενος της 
Ελλάδας, κ. Ανδρέας Νικολαΐδης. (Μετάφραση αποσπάσματος από τα Αγγλικά.)8

το σχολείο λειτουργούσε μετά τις 4.00 μ.μ. και πρόσφερε τάξεις δημοτικού σχο-
λείου. Επειδή η διαδρομή από τα προάστια για την πόλη συνεπαγόταν χρόνο και 
χρήση συγκοινωνιών τα νεαρά παιδιά συνήθως συνοδεύονταν από τις μητέρες τους. 

5 Πανελλήνιος Κήρυκας, 15/9/1932:5.
6 Ε. Κασιμάτης, Εθνική Σάλπιγξ, 4/7/1923:1.
7 Πανελλήνιος Κήρυκας, 11/1/1934:5.
8 C. N. Fifis, “An interview with Peter Polites”, Neos Kosmos (English Edition) (NKEE), Monday 25 July 

2003:10–11.
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ο Νίκος Πολίτης, αδελφός του Πίτερ, εξήγησε στη δική του συνέντευξη ότι οι προ-
πολεμικές ελληνίδες μητέρες, εκτός αν εργάζονταν στην οικογενειακή επιχείρηση, 
δεν εργάζονταν έξω από το σπίτι και το ταξίδι στην πόλη και η συνάντησή τους με 
άλλες μητέρες αποτελούσε μια κοινωνική έξοδο γι’ αυτές. ο Ν. Πολίτης τόνισε τη 
θετική πλευρά του ελληνικού απογευματινού σχολείου για την κοινωνική ζωή των 
ελληνίδων μεταναστριών της περιόδου εκείνης:

οι περισσότερες ελληνίδες μετανάστριες δεν εργάζονταν την περίοδο εκείνη, και δεν 
μπορούσαν εύκολα να συναντήσουν άλλες ελληνίδες. ή συνοδεία των παιδιών τους στο 
ελληνικό σχολείο τους έδινε την ευκαιρία να συναντήσουν τις παλιές φίλες τους και να 
γνωρίσουν καινούργιες. ... και με αυτό τον τρόπο ν’ απαλύνουν τη μοναξιά της ζωής τους 
στα διάφορα προάστια της Μελβούρνης. (Μετάφραση αποσπάσματος από τα Αγγλικά.)9 

στο σχολείο διδάσκονταν συνήθως ανάγνωση και στοιχειώδεις κανόνες γραμ-
ματικής. Ως εγχειρίδια μεταχειρίζονταν το ελληνικό αλφαβητάριο και τα αναγνω-
στικά του ελληνικού δημοτικού σχολείου που το σχολείο τα προμηθευόταν μέσω 
του Προξενείου.10 οι μαθητές σ’ αυτό το σχολείο, είπε στη συνέντευξή του ο Νίκος 
Πολίτης, είχαν όλοι κάτι το κοινό — “δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί” και να χάνουν 
τα παιχνίδια με τους αυστραλούς φίλους τους. το σχολείο όμως συνέβαλε:

9 C. N. Fifis, “An interview with Nick Polites, Neos Kosmos (NKEE), 5/3/2007:10–11.
10 Πρακτικά Διοικητικού συμβουλίου ΕοΚΜΒ, 16/2/1940.

το Ελληνικό απογευματινό σχολείο της Κοινότητας έξω από την 
εκκλησία του Ευαγγελισμού το 1948. στα αριστερά η κυρία Βραχνά 
και δεξιά η Νίνα Μπλακ και ο στάθης ραυτόπουλος (1977, Λεύκωμα 

Κοινότητας για τους εορτασμούς των 80 χρόνων της)
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Ν’ αγωνιστούμε με τα “Ελληνικά της κουζίνας” που πρωτομάθαμε. λίγο αργότερα, αφού 
τελείωσα αυτό το ελληνικό σχολείο ανακάλυψα το “Χριστός Ξανασταυρώνεται” του 
Καζαντζάκη, και είμαι για πάντα ευγνώμων ότι μπόρεσα να το διαβάσω στα Ελληνικά.
(Μετάφραση αποσπάσματος από τα Αγγλικά.)11  

Μετά το 1936 αναπτύχθηκε ανταγωνισμός μεταξύ της σχολικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού συμβουλίου της ΕοΚΜΒ, το οποίο ήθελε να αναλάβει αυτή την αποκλει-
στική λειτουργία του σχολείου. ο Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής (Νικολαΐδης) 
προέβαλε αντιρρήσεις. Δεν έκφρασε τους πραγματικούς λόγους αλλά θεωρούσε το 
σχολείο δημιούργημα της σχολικής Επιτροπής και δεν ήθελε να το παραδώσει στην 
Κοινότητα. τελικά η Κοινότητα το Μάρτιο του 1938 άνοιξε το δικό της σχολείο, το 
“Ελληνικό Εκπαιδευτήριο Βικτώριας”.12 Ως συνέπεια, το σχολείο της σχολικής Επι-
τροπής κλονίστηκε οικονομικά, χρεωκόπησε και αναγκάστηκε το Φεβρουάριο του 
1940 να συγχωνευτεί με το σχολείο της Κοινότητας. το Διοικητικό συμβούλιο της 
ΕοΚΜΒ αποδέχτηκε μετά χαράς τη συγχώνευση γιατί το σχολείο τώρα θα ήταν “ένα 
και κοινοτικόν”.13 Εντούτοις, το νέο συγχωνευμένο κοινοτικό σχολείο αντιμετώπισε 
επίσης σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ουσιαστικά χρεωκόπησε. το σεπτέμβριο 
του 1940 αναγκάστηκε να διακόψει τις τάξεις του για να περιορίσει τις δαπάνες του, 
και δεν λειτούργησε καθόλου το 1941 και 1942.

το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί το συγχωνευμένο κοινοτικό σχολείο απέτυχε 
το 1940. ή κύρια αιτία φαίνεται να ήταν το οικονομικό. το σχολείο άρχισε με ένα 
έλλειμμα £42/5/5 του 1939.14 το σχολείο με τη συγχώνευσή του προσέλαβε επίσης 
και το προσωπικό του σχολείου της σχολικής Επιτροπής. το οικονομικό ανάγκασε 
το Δσ να κλείσει το σχολείο το σεπτέμβριο του 1940, ένα τρίμηνο πριν το κανονικό 
τέλος του σχολικού έτους. το κλείσιμο του σχολείου συνεχίστηκε για όλο το σχολικό 
έτος, κατά τα έτη 1941 και 1942. το σχολείο ενισχυόταν επίσης από ιδιαίτερο δίσκο 
της εκκλησίας αλλά δεν διαθέτουμε πληροφορίες για τον αριθμό των μαθητών, το 
ύψος των διδάκτρων και τον σχολικό ισολογισμό. Όμως, πέρα από τις οικονομικές 
δυσκολίες, φαίνεται να συνέβαλαν στην αποτυχία του σχολείου και ο ερασιτεχνισμός 
και η διοικητική ανεπάρκεια του Δσ της Κοινότητας. Επιπλέον το Δσ είχε διάφορες 
προτεραιότητες με τη λειτουργία της εκκλησίας, την προετοιμασία του Grecian Ball 
και άλλες δραστηριότητες. Αν και οι διευθύνοντες την Κοινότητα είχαν εμπειρία στη 
διεύθυνση των οικονομικών της εκκλησίας, δεν κατέβαλαν σοβαρές προσπάθειες να 
προσελκύσουν δωρεές για τις ανάγκες του σχολείου. σ’ αυτό τον τομέα ήταν λιγότερο 
αποτελεσματικοί από τον πρώην πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολαΐδη, 
τον οποίο είχαν χαρακτηρίσει ως “αυταρχικό”.15

11 C. N. Fifis, “An interview with Nick Polites, Neos Kosmos (NKEE), 5/3/2007:10–11.
12 C. N. Fifis, Navigating Through the Generations. A History of the Greek Orthodox Community of Mel-

bourne and Victoria, 1897–2008. (Unpublished PhD Thesis, La Trobe University, Melbourne, 2009:125.
13 Πρακτικά Δσ ΕοΚΜΒ, 25/1/1940.
14 Πρακτικά Δσ ΕοΚΜΒ 7/2/1940. (το έλλειμμα πληρώθηκε από το ταμείο της Κοινότητας.)
15 Πρακτικά Δσ ΕοΚΜΒ 8/5/1937.
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Το κοινοτικό απογευματινό σχολείο, 1943–1957

τον ίανουάριο του 1943 ο πρόεδρος της ΕοΚΜΒ Θησέας Μαρμαράς δήλωσε ότι το 
σχολείο και η εκκλησία αποτελούσαν τις υψηλότερες προτεραιότητες της Κοινότη-
τας.16 Ένα μήνα αργότερα ο ανταποκριτής του Πανελλήνιου Κήρυκα στη Μελβούρνη, 
Φλώρος Δημητριάδης, ανέφερε στην ανταπόκρισή του ότι το σχολείο επανιδρύθηκε 
από μια ομάδα μητέρων:

... περισυνέλεξαν τα απομεινάρια (του σχολείου) το ανασύνταξαν, το έθεσαν εις ενέργειαν.17

οι μητέρες ανέλαβαν τη διεύθυνση του σχολείου με ένα χρέος £60. Όταν το Μάιο 
του 1943 εκλέχτηκε σχολική επιτροπή, ο σχολικός λογαριασμός στην τράπεζα είχε 
πλεόνασμα £150.18 το γεγονός αυτό αποτελεί μια ένδειξη του ερασιτεχνισμού και 
της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης του προηγούμενου Δσ της ΕοΚΜΒ. το 
1946 το Δσ σχημάτισε μια μεικτή σχολική επιτροπή αποτελούμενη από 4 μέλη του 
Δσ και 4 μητέρες και αποφάσισε για ένα χρόνο να καταργήσει τα δίδακτρα.19 το σχο-
λείο λειτουργούσε στην πόλη σε ενοικιαζόμενες αίθουσες. Όταν το 1950 ο πρόεδρος 
Άγγελος λεκατσάς ενοικίασε για την Κοινότητα το κτίριο στο 243 Bourke Street, το 
σχολείο μεταφέρθηκε εκεί και στη δαπάνη του ενοικίου συνεισέφερε επίσης και ο 
Πανελλήνιος Πολιτιστικός σύλλογος “ορφέας”.

τον Απρίλιο του 1953 ο Γραμματέας της Κοινότητας Νίκος λινάκης μίλησε στο Δσ 
της Κοινότητας εκ μέρους της σχολικής Επιτροπής και έδωσε μια περιεκτική εικόνα 
της λειτουργίας του σχολείου. ο ολικός αριθμός των μαθητών ήταν περίπου 160, μια 
μείωση σε σύγκριση με τους 180 μαθητές του 1952. ο λινάκης απέδωσε τη μείωση 
του αριθμού των μαθητών στο γεγονός ότι πρόσφατα κατέφθαναν από την Ελλάδα 
πολλοί απόφοιτοι ελληνικών γυμνασίων οι οποίοι παρέδιδαν ιδιωτικά μαθήματα σε 
πολλούς μαθητές. ή πληρωμή των δασκάλων ήταν 26 σελήνια την ώρα για τη διευ-
θύντρια Αλαξάνδρα Βραχνά και 18 σελήνια την ώρα για τους άλλους δασκάλους. 
τα δίδακτρα για το έτος είχαν προϋπολογιστεί στις 480 λίρες και αναμενόταν ένα 
έλλειμμα στο σχολικό ταμείο 450 λιρών. συνεπώς, δήλωσε ο λινάκης, παρά την καλή 
εργασία που προσφερόταν από το προσωπικό, δεν υπήρχαν δυνατότητες αύξησης 
των ωρομισθίων τους.20

το Φεβρουάριο του 1957 ο ολικός αριθμός των μαθητών ήταν 257, με μόνο 4 
δασκάλους. ή διευθύντρια Βραχνά με έκθεσή της στο Δσ της Κοινότητας ζήτησε 
την πρόσληψη ενός πέμπτου δασκάλου.21 σύντομα μετά το Δσ του Δημητρίου Ελε-
φάντη αποφάσισε το άνοιγμα σχολικών παραρτημάτων στα διάφορα προάστια της 

16 Πανελλήνιος Κήρυκας, 7/1/1943:6.
17 Πανελλήνιος Κήρυκας, 4/2/1943:6.
18 Πανελλήνιος Κήρυκας, 25/5/1943:6.
19 Πανελλήνιος Κήρυκας, 14/3/1946:3.
20 Πρακτικά Δσ, ΕοΚΜΒ, 28/4/1953.
21 Πρακτικά Δσ, ΕοΚΜΒ, 13/2/1957.
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Μελβούρνης, αρχίζοντας από το Richmond και το Brunswick.22 Αυτό ήταν μόνο 
μια από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που προήλθαν ως αποτέλεσμα της μαζικής 
μετανάστευσης από την Ελλάδα μετά το 1952. 

σε κατακλείδα, το παροικιακό σχολείο της Μελβούρνης λειτούργησε στην πρώτη 
φάση του (1923–1957), άλλοτε ως ευρύτερα παροικιακό και άλλοτε ως σχολείο της 
ΕοΚΜΒ. οι υπάρχουσες μαρτυρίες δείχνουν ότι ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1923 
και όχι το 1902. Ήταν ένα απογευματινό και σαββατιανό σχολείο και όχι το Αγγλοελ-
ληνικό δίγλωσσο λύκειο που οραματίστηκαν οι συμμετάσχοντες στη Γενική συνέλευση 
της Κοινότητας, της 20ής Φεβρουαρίου 1922. το σχολείο πρόσφερε στην παροικία μια 
πολύτιμη υπηρεσία ελληνομάθειας και οι δάσκαλοί του γενικά εργάζονταν με ζήλο 
και πενιχρές αποδοχές. το έργο του σχολείου συχνά διαταράσσονταν από οικονομικά 
προβλήματα, πολιτικούς ανταγωνισμούς, ίντριγκες και αναποτελεσματική διεύθυνση. 
το 1957, λόγω της μαζικής μετανάστευσης το σχολείο έγινε και αυτό μαζικό και απλώ-
θηκε σε πολλά παραρτήματα σε διάφορα προάστια της Μελβούρνης. σύντομα μετά 
δημιουργήθηκαν πολλά νέα σχολεία από προαστικές κοινότητες, ενορίες και διάφο-
ρους συλλογικούς και ιδιωτικούς φορείς και άρχισε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία 
των παροικιακών σχολείων, με πολλές θετικές και αρνητικές εξελίξεις.

22 Πρακτικά Δσ, ΕοΚΜΒ, 25/2/1957.

οι δάσκαλοι του σχολείου το 1948. Από αριστερά: Άννα Μάθιους, στάθης ραυτόπουλος, 
Αλεξάνδρα Βραχνά και δεσποινίς Διβόλη (1987, Λεύκωμα Κοινότητας για τους εορτασμούς 

των 90 χρόνων της)
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