
Η οικογένειά σας ήλθε από  
την Ελλάδα και θεωρείτε το  
Port Melbourne ως τόπο σας;
Για μια έκθεση και φεστιβάλ που 
θα διεξαχθούν τον Αύγουστο για να εορταστεί η Ελληνική 
κοινότητα του Port Melbourne, συλλέγουμε οικογενειακές 
ιστορίες, φωτογραφίες, αποκόμματα, έγγραφα και αναμνηστικά 
από τοπικές ελληνικές οικογένειες. Αυτά θα φωτοαντιγραφηθούν 
και θα τοποθετηθούν σε ένα μεγάλο άλμπουμ που θα τεθεί σε 
δημόσια έκθεση για όλο το κοινό στο Δημαρχείο από τις  
23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Μετά τη λήξη της 
έκθεσης το άλμπουμ θα φυλαχθεί για το μέλλον στη συλλογή του 
Ιστορικού & Αναμνηστικού Συλλόγου του Port Melbourne.

Ποιους οικογενειακούς θησαυρούς έχετε κρατήσει που θα 
θέλετε να μοιραστείτε;  Αν επιθυμείτε η οικογένειά σας να 
συμμετάσχει στο άλμπουμ, θα χρειαστούμε την επιλογή σας έως 
τις 30 Ιουνίου, καθώς πρέπει να φωτοαντιγραφηθούν και να σας 
επιστραφούν το συντομότερο δυνατό. Θέλουμε και τις ιστορίες 
σας - είτε σύντομες είτε πολλές σελίδες. Να το πείτε και σε άλλες 
οικογένειες που γνωρίζετε- όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο!

Σας επισυνάπτουμε ορισμένες επιλογές για ιστορίες, καθώς και 
τέσσερις ερωτήσεις να απαντήσετε. Παρακαλούμε σημειώστε: 
οτιδήποτε γραπτό κείμενο στείλετε και κάθε αντικείμενο που 
μπορεί να δανείσετε για να φωτοαντιγραφηθεί, πρέπει να είναι 
maζί με σημειωμένο ξεκάθαρα στοιχεία επικοινωνίας.

Για ερωτήσεις ή για να κανονίσετε την παραλαβή ιστοριών, 
υλικού κ.λπ. παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
George Tsingos  9645 1271 or  0414 300 455   elegantslax@optusnet.com.au
Val Power   9646 3345 or 0439 601 665    power1945@optusnet.com.au
Virginia Snell   9646 2809    virginiasnell@hotmail.com  
Jill Dawson   9005 9709 or 0434 843 513   jaydaw@hotmail.com

 Did your family come from Greece  
 and do you call Port Melbourne   
 home?

For an August exhibition 
and festival that will celebrate the Greek 
community in Port, we are collecting family 
stories, photos, clippings, documents and memorabilia from local 
Greek families. These are being copied to place into a big album to 
be on display at the Town Hall 23 August – 11 September 2017, for 
everyone to look through. This will then be preserved for the future  
in the Port Melbourne Historical & Preservation Society collection.

What family treasures have been kept that you would like to share?  
If your family is to be in the album we need your selection by 30th 
June as they must be copied and returned to you as soon as possible. 
We want your stories, too – whether brief or many pages.  Tell other 
families you know— the more the better!

Some possibilities for stories are attached, plus four questions to 
answer.  Please note that any writing you send and items you might 
loan for copying, must be packaged together with clearly marked 
contact details. You may scan and email materials if preferred. 

For queries or to arrange for the pickup of stories, material etc. 
please contact:

George Tsingos  9645 1271 or  0414 300 455   elegantslax@optusnet.com.au

Val Power   9646 3345 or 0439 601 665    power1945@optusnet.com.au

Virginia Snell   9646 2809    virginiasnell@hotmail.com  or 

Jill Dawson   9005 9709 or 0434 843 513   jaydaw@hotmail.com


