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Παναυστραλιανός έρανος της 
Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας 
για τους δοκιμαζόμενους 
από την κρίση Έλληνες
Στη διενέργεια παναυστρα-

λιανού εράνου, προκειµέ-
νου να αποσταλεί ενίσχυ-

ση στους δοκιµαζόµενους από 
την κρίση Έλληνες, προχώ-
ρησε προχθές Κυριακή η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

«Με τον τρόπο αυτόν βεβαί-
ως δεν προσφέροµε ιδιαίτερα 
µεγάλη βοήθεια, όσα χρήµατα 
κι αν συγκεντρωθούν µ’ αυ-
τόν τον τρόπον. Εκδηλώνουµε 
όµως έτσι την αλληλεγγύη µας 
και παρηγορούµε για λίγο τα 
θύµατα της συµφοράς» αναφέ-
ρει, µεταξύ άλλων, στην εγκύ-
κλιό του προς όλες τις Ενορίες 
– Κοινότητες της χώρας, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. 
Στυλιανός και υπογραµµίζει 
πως τώρα που λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης στην Ελλάδα 
«συµβαίνουν τραγικά πράγµα-
τα σε στερήσεις ηλικιωµένων, 

παιδιών και γενικώς εν ανά-
γκαις συνανθρώπων µας, θα 
ήταν περίεργο αν δεν κάναµε 
κάποιον έρανο, όπως εκάµαµε 
για τόσους και τόσους ξένους, 
ενώ στην παρούσα περίπτωση 
πρόκειται για οµοεθνείς και 
οµοδόξους αδελφού µας».

Ο  Σεβασµιώτατος κάλεσε 
και τις Φιλόπτωχες Αδελφό-
τητες να προσφέρουν από τα 
ταµεία τους, ενώ εξέφρασε την 
ελπίδα πως µε τη συνεισφορά 
της οµογένειας θα συγκεντρω-
θεί ένα σηµαντικό ποσό, που 
θα αποσταλεί αµέσως στην 
Εκκλησία της Ελλάδος, για να 
διατεθεί κυρίως στην ενίσχυ-
ση του έργου των συσσιτίων 
ανά την Ελλάδα. «Τα χρήµατα» 
υπογραµµίζει «θα αποσταλούν 
εις τον Μακαριώτατον Αρχιε-
πίσκοπον Αθηνών και πάσης 
Ελλάδας κ. Ιερώνυµον και την 

περί Αυτόν Αγίαν Σύνοδον 
δια να τα χρησιµοποιήσουν 
εις το εν λόγω φιλανθρωπι-
κόν των έργον (ενδεχοµένως 
εις τα συσσίτια!)». Στο µεταξύ, 
και η Ελληνική ∆ηµοκρατική 
Πρωτοβουλία, µια παγκόσµια 
ελληνική µη κερδοσκοπική 
οργάνωση που ιδρύθηκε από 
Έλληνες νέους της ∆ιασπο-
ράς µε έδρα την Μελβούρνη, 
έχει αποφασίσει να ξεκινήσει 
µια εκστρατεία-έρανο για την 
ενίσχυση ελληνικών οικογε-
νειών που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας, εξαιτίας της 
οικονοµικής κρίσης. Όλοι οι 
πόροι που θα συγκεντρωθούν 
θα διατεθούν για την αγορά 
φαγητού και αναγκαίων οικι-
ακών αγαθών για ελληνικές 
οικογένειες που τους µαστίζει 
η ανεργία και έχουν πρόβληµα 
σίτισης, όπως σηµειώνεται.

Με τον πλέον αποτελε-
σµατικό τρόπο προ-
βλήθηκε η Ελλάδα στο 

καθιερωµένο διήµερο ετήσιο 
«Γλέντι» που έλαβε χώρα το 
σαββατοκύριακο που πέρασε, 
στο Ντάργουϊν.

Το Σάββατο, πρώτη µέρα της 
εκδήλωσης, δεκάδες χιλιάδες 
άτοµα πέρασαν από το ιστορικό 
Bicentennial Park, που γινόταν 
το «Ελληνικό Γλέντι», η µεγα-
λύτερη εθνοτική εκδήλωση της 
Πολιτείας που προβάλει την 
Ελλάδα, τον τουρισµό και τα 
ελληνικά προϊόντα. Παράλλη-
λα, µέσα από µουσική, χορό, 
φαγοπότι, εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις αναδεικνύεται η 
προσφορά του Ελληνισµού 
στην ανάπτυξη της περιοχής.

Εκεί ήταν και ο αρχηγός της 
Βόρειας Επικράτειας, κ. Πολ 
Χέντερσον που δεν περιορί-
στηκε στις οµιλίες, τους χαιρε-
τισµούς και τις φωτογραφήσεις, 
αλλά εργάστηκε και εθελοντικά 
σε ένα από τα περίπτερα για 
να εξυπηρετήσει τους πολυά-
ριθµους επισκέπτες. Ιδιαίτερα 
έντονη ήταν φέτος και η παρου-
σία νεοφερµένων Ελλήνων, 
κυρίως από την Κάλυµνο.

Στο Ντάργουϊν ζουν χιλιάδες 

Έλληνες, προερχόµενοι κυ-
ρίως από την Κάλυµνο. Αυτό 
δεν είναι τυχαίο αφού στην 
πόλη αυτή κατέφυγαν Καλύµνι-
οι σφουγγαράδες όταν άρχισε 
να εµφανίζεται το συνθετικό 
σφουγγάρι και η Κάλυµνος βυ-
θίστηκε σε µεγάλη οικονοµική 
ύφεση. Το 1952, δύο οµάδες 
δυτών έφτασαν στην Αυστρα-
λία και τα έξοδα µετανάστευσης 
πληρώθηκαν από την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση. Μία οµάδα 
πήγε στο Μπρουµ της ∆υτικής 
Αυστραλίας και η άλλη στο 
Ντάργουιν της Βόρειας Επι-

κράτειας. ∆υστυχώς το πείραµα 
απέτυχε τελείως. Οι Καλύµνιοι 
σφουγγαράδες παρά τις ικανό-
τητές τους δεν ήταν συνηθισµέ-
νοι στις τροπικές θάλασσες της 
Αυστραλίας, µε την παλίρροια 
των 7 µέτρων, τους καρχαρίες 
και άλλα επικίνδυνα ψάρια, τη 
χρήση του σκαφάνδρου που 
κάλυπτε το µισό σώµα µόνο 
και την άσχηµη ιστορία της βι-
οµηχανίας των µαργαριταριών. 
Έτσι οι Καλύµνιοι έµειναν στη 
στεριά και πρόκοψαν και σήµε-
ρα διαπρέπουν σε όλους τους 
τοµείς στο Ντάργουιν.

Μία από τις τέσσερις µεγαλύτε-
ρες τράπεζες της Αυστραλίας, 
σύµφωνα µε δηµοσιογραφι-

κές πληροφορίες, αποφάσισε να δι-
ακόψει τις συναλλαγές της µε όλες 
τις ελληνικές τράπεζες «για να προ-
στατεύσει τους πελάτες της», λόγω 
της κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα.

Πρόκειται για την τράπεζα 
National Australia Bank (NAB) η 
οποία σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, 
σταµάτησε να εκδίδει επιταγές, που 
πρόκειται να εξαργυρωθούν σε τρά-
πεζες της Ελλάδας. Επίσης, διέκοψε 
τις συναλλαγές ηλεκτρονικής απο-
στολής χρηµάτων απευθείας µε την 
Ελλάδα και τώρα οι συγκεκριµένες 
αποστολές χρηµάτων (telegraphic 
transfers) στέλνονται πρώτα σε γερ-
µανική τράπεζα, την Deutsche Bank 
Frankfurt, και ακολούθως µεταφέ-
ρονται στον λογαριασµό των δικαι-

ούχων στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα 
οι αποστολείς των χρηµάτων να 
υφίστανται περαιτέρω κρατήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 
της γερµανικής τράπεζας.

Την παύση των συναλλαγών της 
NAB µε ελληνικές τράπεζες επιβε-
βαίωσε η εκπρόσωπος της τράπε-
ζας, Fiona MacRae, διευθύντρια του 
τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων, που 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πρό-
σφατη υποβάθµιση των ελληνικών 
τραπεζών από τους διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης και η πολιτική της τρά-
πεζάς µας όσον αφορά τη διαχείρι-
ση κινδύνου για τις συναλλαγές των 
πελατών µας οδήγησε στην από-
φαση αυτή» είπε η κα MacRae και 
πρόσθεσε: «Είναι πάγια πολιτική της 
τράπεζας η προστασία των πελατών 
µας και πάνω σ’ αυτό το σκεπτικό 
βασίζεται η απόφασή µας».

Την απογοήτευσή τους εκφρά-
ζουν οµογενείς επιχειρηµατίες 
για την απόφαση του οµοσπον-

διακού υπουργού Εµπορίου, Κρεγκ 
Έµερσον, να κλείσει το αυστραλια-
νό εµπορικό γραφείο αντιπροσω-
πείας στην Αθήνα. Η αυστραλιανή 
κυβέρνηση, που διαθέτει 200 εκα-
τοµµύρια δολάρια ετησίως για την 
προώθησή των προϊόντων της στο 
εξωτερικό, αποφάσισε να κλείσει το 
γραφείο της Αθήνας και «να επικε-
ντρωθεί σε άλλες αγορές». Και αυτό 
σε µια περίοδο που δηµιουργείται 
Ελληνο-Αυστραλιανό Εµπορικό 

Επιµελητήριο στην Ελλάδα, για την 
βελτίωση των εµπορικών σχέσεων 
Ελλάδας-Αυστραλίας. Ο πρόεδρος 
του Ελληνο-Αυστραλιανού Εµπορι-
κού Επιµελητηρίου στη Μελβούρνη, 
Γιώργος Ηλιόπουλος, εξέφρασε την 
απογοήτευσή του για το κλείσιµο 
του γραφείο της Austrade στην Αθή-
να. «Είναι πολύ σηµαντικό γραφείο, 
µας προσέφερε πολύτιµες υπηρεσίες 
και θα ζητήσουµε από τον υπουργό 
να αναθεωρήσει την απόφασή του», 
είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Η Austrade 
διαθέτει γραφεία σε 100 πόλεις 55 
διαφορετικών χωρών.

Η τράπεζα ΝΑΒ 
σταµάτησε τις συναλλαγές 
µε την Ελλάδα

Η Αυστραλία βάζει λουκέτο 
στο εμπορικό γραφείο στην Αθήνα 

«ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ»

ΣΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ» ΤΟΥ ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ

«Εθελοντής» ο αρχηγός 
της Βόρειας Επικράτειας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο αρχηγός 
της Β. Επικράτειας, 

κ. Πολ Χέντερσον.


