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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Μετά από την επιτυχή παρουσίαση 
της ταινίας «Η γενιά µας» και την 
συζήτηση µε τον πρώην δηµοσιο-

γράφο του ABC και παρουσιαστή της εκ-
ποµπής 60 Minutes, Jeff McMullen στο 
Customs House στις 6 Μαΐου, η Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ου-
αλίας προσκάλεσε τον ∆ρ McMullen στην 
Κοινοτική Λέσχη στο Lakemba για να πα-
ρουσιάσει/συζητήσει την ταινία.

Ένας από τους αρχαιότερους πολιτι-
σµούς στη γη παλεύει για την επιβίωση. «Η 
γενιάς µας» εξηγεί τα πραγµατικά προβλή-
µατα που διέπουν τους Αβορίγινες σε αυτή 
την «τυχερή» χώρα, και τις αντιδράσεις των 
Αµπορίτζιναλς στην παρέµβαση στην Βό-
ρεια Επικράτεια. Μέσα από τις φωνές των 
ανθρώπων της νεολαίας, των ανδρών, των 
γυναικών και των γερόντων που κατοικούν 
στις αποµακρυσµένες κοινότητες, η ταινία 
ανοίγει το δρόµο για διάλογο σχετικά µε 
το πώς η Αυστραλία µπορεί να προχωρή-
σει µε ειλικρινή σεβασµό για τους πρώ-

τους κατοίκους της. Η νοµοθεσία Stronger 
Futures προτείνει να επεκταθούν τα βασικά 
στοιχεία της παρέµβασης στην Βόρεια Επι-
κράτειας έως το 2022. Η παρέµβαση στην 
Βόρεια Επικράτεια έχει καταδικαστεί από 
τα Ηνωµένα Έθνη ως φυλετική διάκριση 
κι είναι σε αντίθεση µε τις αρχές των δι-
εθνών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε µια 
σύντοµη παρουσίαση στην αρχή που δεν 
πρέπει να χαθεί, ο Jeff McMullen θα συζη-
τήσει την νοµοθεσία Stronger Futures, την 
σύγκρουση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατά 
µας, την αντίθεση των γεροντότερων ατό-
µων της Βόρειας Επικράτειας για την πο-
λιτική της κυβέρνησης, την εκστρατεία για 
την ελευθερία και πώς εµείς, ως κοινωνία  
µπορούµε να υποστηρίξουµε και να βοη-
θήσουµε ώστε να γίνει η διαφορά.

Οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες για να 
καλυφθούν τα έξοδα για την παρουσίαση 
της ταινίας στην τηλεόραση. Οι δωρεές 
µπορούν να γίνουν µε την επίσκεψη στην 
ιστοσελίδα www.ourgeneration.org.au

Η γενιά µας
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