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Το νέο πολιτιστικό κέντρο
για την ελληνική παροικία 
της Μελβούρνης

Ραδιοέρανος του 2ΜΜ
για την Ελλάδα

Στην Αυστραλία ο πρόεδρος 
της σκοπιανής Βουλής 

ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η πρωθυπουργός της Αυ-
στραλίας Τζούλια Γκί-
λαρντ, ο υπουργός Πο-

λιτισµού Σάιµον Κριν και η 
Κοινοβουλευτική Γραµµατέας 
Μετανάστευσης και Πολυπολι-
τισµικών Υποθέσεων Κέιτ Λά-
ντι ανακοίνωσαν το περασµέ-
νο Σάβαβτο επιδότηση ύψους 
δύο εκατοµµυρίων δολαρίων 
Αυστραλίας για την ανέγερση 
του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Κέντρου στην Μελβούρνη.

Η πρωθυπουργός έκανε 
την ανακοίνωση αυτή κατά τη 
διάρκεια της υπαίθριας εκδή-
λωσης Γλέντι του γνωστού Ελ-
ληνικού Φεστιβάλ Αντίποδες 
που πραγµατοποιείται στην ελ-
ληνική περιοχή του Lonsdale 
Street στην Μελβούρνη. 

Το νέο πολιτιστικό κέντρο 
θα βρίσκεται στην καρδιά της 
Ελληνικής Κοινότητας της 
Μελβούρνης, και θα στεγά-
ζεται σε ένα πολυχώρο στην 
γωνία των οδών Lonsdale και 
Russell στην Κεντρική Επιχει-
ρηµατική Συνοικία της Μελ-
βούρνης.

Το κέντρο θα συµβολίζει την 
τεράστια συνεισφορά της Ελ-
ληνο-Αυστραλιανής κοινότη-
τας στην κοινωνία µας και θα 
αναδεικνύει τους ιδιαίτερους 
πολιτισµικούς και ιστορικούς 

δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και 
Αυστραλίας. Ο εκσυγχρονι-
σµένος χώρος θα στεγάζει την 
περήφανη ιστορία της Ελληνι-
κής κοινότητας, θα παρουσιά-
ζει  πολύτιµα αρχεία που δη-
µιουργήθηκαν µε το πέρασµα 
των δεκαετιών και θα φιλοξε-
νεί ειδικές εκθέσεις και παρα-
στάσεις. 

Επίσης θα παρέχει βοήθεια 
στα µέλη της Ελληνικής κοι-
νότητας µέσω προγραµµάτων 
που θα υλοποιεί η Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελ-
βούρνης και Βικτώριας.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοι-
νότητα έχει µακρά παράδοση 
στη διοργάνωση επιτυχηµέ-
νων πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων στην Μελβούρνη, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου και του Φεστιβάλ 
Αντίποδες, που αποτελεί τη 
µεγαλύτερη Ελληνική πολιτι-
στική εκδήλωση εκτός Ελλά-
δας. Με έτος ίδρυσης το 1897, 
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινό-
τητα έχει συνεισφέρει 6,2 εκα-
τοµµύρια δολάρια Αυστραλίας 
στην υλοποίηση του εν λόγω 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων 
των δωρεών ύψους 1,2 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων Αυστραλίας. 
Η επιδότηση ύψους 2 εκατοµ-

µυρίων δολαρίων Αυστραλίας 
της κυβέρνησης της Αυστρα-
λίας αποδεικνύει τη δέσµευσή 
της για υλοποίηση προγραµ-
µάτων που ενδυναµώνουν την 
πολιτιστική διαφορετικότητα 
του έθνους. Η Αυστραλία έχει 
αλλάξει σηµαντικά κατά τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες και 
η πολυπολιτισµική σύνθεση 
του πληθυσµού της είναι µεγα-
λύτερη όσο ποτέ. Η κυβέρνη-
ση αναγνωρίζει τη σηµαντική 
προσφορά της Ελληνικής κοι-
νότητας, καθώς το αυστραλια-
νό έθνος εµπλουτίστηκε µε τη 
συνεισφορά γενεών Ελλήνων 
που εγκαταστάθηκαν στην Αυ-
στραλία, ανέθρεψαν τις οικο-
γένειες τους και δηµιούργησαν 
δυνατές κοινότητες εδώ.

 Οι Ελληνο-Αυστραλοί έπαι-
ξαν σηµαντικό ρόλο στην 
εθνική ιστορία και ο Ελλη-
νικός πολιτισµός αποτέλεσε 
πηγή έµπνευσης για τις τέ-
χνες, τα γράµµατα, την ακαδη-
µαϊκή γνώση και την αρχιτε-
κτονική. Καθώς η κυβέρνηση 
της Αυστραλίας ετοιµάζεται να 
ανακοινώσει την πρώτη Εθνι-
κή Πολιτιστική Πολιτική, το 
νέο αυτό κέντρο θα βοηθήσει 
στην ανάδειξη της πολυπολι-
τισµικής κληρονοµιάς της Αυ-
στραλίας.

Σκοπιανή αντιπροσωπεία µε 
επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης Veljanoski 

έφτασε για επίσηµη επίσκεψη 
στην Αυστραλία. Εκτός από τον 
Veljanoski και την σύζυγό του, το 
Κοινοβούλιο της Αυστραλίας θα 
επισκεπτούν ο Ilija Dimovski και οι 
βουλευτές Ντοντέφσκι, Ιβάνοβα και 
Αντέµι. Σύµφωνα µε την ηµερήσια 
διάταξη, Veljanovski να συναντη-
θεί µε τον πρόεδρο του Κοινοβου-
λίου της Βικτώριας, Ken Smith, τον 
πρόεδρο του Νοµοθετικού Συµβου-
λίου (Legislative Council), Bruce 
Atkinson, και τον ∆ήµαρχο του 
Whittlesea, Kozmevski. O πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου των Σκοπίων να 
συναντηθεί µε εκπροσώπους του 
Σκοπιανού Κοινοτικού Συµβουλίου 
Βικτώριας, καθώς και µε µέλη της 
Αυστραλιανής Σκοπιανής Επιτρο-
πής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
που ολοκλήρωσε µε επιτυχία την 
εκστρατεία άσκησης πιέσεων στην 
Αυστραλιανή κυβέρνηση να απο-
σύρει τον όρο «Σλαβοµακεδόνες» 
από επίσηµες χρήσεις και να χρησι-
µοποιεί το «Μακεδόνες». 

Ο Veljanovski δήλωσε ότι προσ-
δοκίες της επίσκεψής του είναι η 
επέκταση και η ενίσχυση των σχέ-
σεων των Σκοπιανών µεταναστών 
µε την πατρίδα τους για τη βελτίω-

ση, την αύξηση της συνεργασίας 
στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και να δηµιουργήσουν 
καλύτερες συνθήκες για τις επενδύ-
σεις στα Σκόπια.

Χθες, Τετάρτη, στην Καµπέρα, ο 
επικεφαλής του Σκοπιανού Κοινο-
βουλίου ήταν προγραµµατισµένο 
να συναντηθεί µε τον πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου της Αυστραλίας Peter 
Slipper, τον πρόεδρο της Γερουσί-
ας John Hogg, µε τον γερουσιαστή 
Gary Humphreys και τον βουλευ-
τή Luke Simpkins. Το απόγευµα, ο 
Veljanoski θα παρακολουθούσε τις 
συνεδριάσεις των κοινοβουλευτι-
κών στην Γερουσία και την Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Έπειτα από 
την Καµπέρα θα µεταβεί στο Σίδνεϊ 
όπου θα συναντηθεί µε τον πρόε-
δρο του Νοµοθετικού Συµβουλίου 
(Legislative Council) της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας, Harwin, και µε την 
Κυβερνήτη της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας Bashir. Στο Σίδνεϊ ο Veljanovski 
θα συναντηθεί και µε τον βουλευτή 
Harry Jenkins, και θα επισκεφθεί 
το Αυστραλιανό Πολεµικό Μου-
σείο. Η Σκοπιανή αντιπροσωπεία 
θα τελειώσει τη διαµονή της στην 
Αυστραλία µε την επίσκεψη του 
στην πόλη του Rockdale, όπου θα 
συναντηθεί µε τον δήµαρχο Bill 
Saravinovski.

Σε µια πρωτοβουλία του 2ΜΜ 
Sydney, και µε τη συµµετο-
χή του Darwin και Perth, θα 

πραγµατοποιηθεί ραδιοέρανος την 
Τετάρτη, 7 Μαρτίου από τις 11:00 
µέχρι αργά το βράδυ, µε σκοπό, 
τα χρήµατα που θα µαζευτούν από 
τους Έλληνες της Αυστραλίας, να 
διατεθούν για την αγορά τροφίµων 
και άλλων αναγκαίων ειδών για τα 
ιδρύµατα Κιβωτός του Κόσµου, Κι-
βωτός της Αγάπης στην Πάτρα και 
το Χαµόγελο του Παιδιού που στε-
γάζουν παιδιά, τα οποία υποφέρουν 
από την έλλειψη βασικών ειδών 
όπως είναι το γάλα και τα φάρµακα. 

Τη δύσκολη αυτή εποχή οι συ-
µπατριώτες µας στην Ελλάδα χρει-
άζονται την υποστήριξή µας και τη 
βοήθειά µας. Οι Έλληνες της Αυ-
στραλίας καλούνται να δώσουν το 
παρόν στην προσπάθεια αυτή.

Γνωστοποιούµε στους συµπάροι-
κους ότι δεν θα σταλούν χρήµατα 
στην Ελλάδα αλλά θα χρησιµοποι-
ηθούν από τον διευθυντή του 2ΜΜ, 
Γιάννη Μεράβογλου, που θα ταξιδέ-
ψει στην Ελλάδα να αγοράσει τα 
είδη αυτά από ελληνικούς συνεται-
ρισµούς και ντόπιους παραγωγούς 
και θα τα παραδώσει ο ίδιος στα 
ιδρύµατα Κιβωτός και Χαµόγελο του 
Παιδιού. 

Η υποστήριξη της παροικίας και η 
γενναιοδωρία του απόδηµου  Έλλη-
να θα δώσει µεγάλη βοήθεια στους 
συνανθρώπους και συµπατριώτες 
µας στην Ελλάδα και ειδικά στα παι-
διά που δεν έχουν φωνή και τρόπο 
να διεκδικήσουν τα απαραίτητα για 
την επιβίωσή τους. 

Ο 2ΜΜ σας καλεί να δώσετε το 
παρόν και όλοι µαζί να δώσουµε τον 
καλύτερο εαυτό µας για την πατρίδα. 




