
Γεια σας !
Hello !

the Hellenic month

ACTIVITIES in MARCH
• A variety of events initiated by Greek language   
 schools aimed in engaging teachers, (grand) parents   
 and students.
• Promotion of the SGM campaign during the Antipodes   
 festival.
• O�cial Launch of the campaign on 21 February,   
 International Mother Tongue Day.
• Lectures, book launches, exhibitions and other   
 activities, organised by Greek Australian organisations.  
• Municipal Libraries Greek language activities.
• Daily promotion by Greek media and social media   
 encouraging parents and grandparents to take a   
 greater role in the learning of Greek by their (grand)   
 children.
• (Grand) parents and students setting up daily alarm   
 reminders on their mobile phones during March   
 which remind them to keep communicating in Greek.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
• Ποικιλία εκδηλώσεων που θα δρομολογούν τα σχολεία   
 που διδάσκουν Ελληνικά, στις οποίες θα συμμετέχουν   
 δάσκαλοι,  παππούδες, γιαγιάδες, γονείς και παιδιά.
• Προβολή της εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά τον   
 Μάρτιο» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αντίποδες.
• Επίσημη έναρξη της εκστρατείας στις 21 Φεβρουαρίου,   
 Διεθνή Ημέρα της Μητρικής Γλώσσας.
• Διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις κι άλλες   
 εκδηλώσεις, από Ελληνοαυστραλιανούς οργανισμούς.
• Δραστηριότητες στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες σχετικά με   
 την Ελληνική γλώσσα.
• Καθημερινή υπενθύμιση μέσω των κινητών τηλεφώνων,   
 κατά το μήνα Μάρτιο, με μηνύματα που προτρέπουν να   
 επικοινωνούμε στα Ελληνικά
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Η συντονιστική επιτροπή της εκστρατείας “Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο” 
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E: info@speakgreekinmarch.com - www.speakgreekinmarch.com

SOME QUOTES about the GREEK language
The Greek language with its mathematical structure is the language of 
Information Technology and of the new generation of advanced 
computers, because only in the Greek language there are no limits. 
(Bill Gates – Microsoft co-founder)
Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της...
πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, 
διότι μόνο σε αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς).

If the gods speak, they sure use the Greek language (Cicero – the most 
glorious orator of ancient Rome)
Αν οι Θεοί μιλούν, σίγουρα χρησιμοποιούν την Ελληνική (Κικέρων, 
ο μεγαλύτερος ρήτορας της Αρχαίας Ρώμης)

May the Greek language be common for all people (Voltaire)
Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή για όλους τους ανθρώπους
(Βολταίρος – Γάλλος φιλόσοφος)

As the violin is the most perfect musical instrument, so the Greek 
language is the violin of human thinking (Helen Keller – 
famous blind American author)
Όπως το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, έτσι και η Ελληνική 
γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού (Helen Keller - 
διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας)

If your library does not have works of ancient Greek authors, then 
you live in a house without light (Bernard Shaw - Irish writer)
Αν η βιβλιοθήκη σας δεν έχει έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, 
τότε ζείτε σε ένα σπίτι χωρίς φως (Μπέρναρντ Σω - Ιρλανδός 
συγγραφέας)

Without Greek studies there is no Education (Leo Tolstoy )
Χωρίς Ελληνικές σπουδές δεν υπάρχει εκπαίδευση (Λέων Τολστόι)

The more languages you know the more souls you have 
October 1931- Humanitarianism 
Όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρεις τόσες περισσότερες ψυχές έχεις
Οκτώβριος 1931-  Aνθρωπισμός
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