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Σίδνεϊ, 22 Αυγούστου 2012: Με την 
παρουσίαση του βραβευµένου µυθι-
στορήµατος, «Μακεδνώς: Τέκνο Ενός 

Θεού» ξεκίνησαν µε µεγάλη επιτυχία οι 
εορταστικές εκδηλώσεις για την εκατοντα-
ετηρίδα της απελευθέρωσης της Θεσσαλο-
νίκης στο Σίδνεϊ.

∆ιαρκείας ενός έτους, η σειρά εκδηλώσε-
ων για τον εορτασµό της εκατονταετηρίδας 
από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
και της ∆υτικής Μακεδονίας εγκαινιάστηκε 
επίσηµα από την τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Βασίλειο Τόλιο. «Συγ-
χαίρω την πολλά υποσχόµενη οµάδα που 
έχει συγκροτήσει αυτό το εντυπωσιακό πρό-
γραµµα, και καλώ όλους να στηρίξουν αυ-
τές τις εκδηλώσεις που χρησιµεύουν για την 
προώθηση του Μακεδονικού Ελληνισµού 
ειδικά και της Ελλάδος γενικότερα», τόνισε. 
«Θα πρέπει όλοι µας να υποστηρίξουµε όλες 
τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται γύρω 
από την έκθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στο Αυστραλιανό Μουσείο στο Σίδνεϊ. Εί-
ναι µια µοναδική ευκαιρία προώθησης της 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
Μακεδονίας σε όλα τα τµήµατα της αυστρα-
λιανής κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Τόλιος.

Το κύριο µέρος της βραδυάς ήταν αφιερω-
µένο στην παρουσίαση του µυθιστορήµατος 
«Μακεδνώς: Τέκνο Ενός Θεού», που ήταν 
κι ο νικητής φετινού λογοτεχνικού διαγω-
νισµού. Όπως ανέφερε ο Paul Hansen κατά 
την συζήτησή του µε τον ∆ρ Βασίλη Αδραχτά 
του Πανεπιστηµίου Macquarie, το µυθιστό-
ρηµα εµπνέεται από τις πρώτες ιστορίες της 
ελληνικής ιστορίας και µυθολογίας. 

Ο συγγραφέας από την Καµπέρα αναφέ-
ρει την ανείπωτη ιστορία του Μακεδνού, 
του µυθικού πρόγονου των Μακεδόνων. 
Ο ίδιος ο Hansen δηλώνει ότι ο ίδιος είναι 
«µαθητής της επιστροφής στα πρωτότυπα 
αρχαία θραύσµατα και έγγραφα». Η έρευνά 

του για αυτήν την συναρπαστική ανάγνωση 
που περιλαµβάνονται διέρχεται από τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας, 
ιδίως την αρχαία βασιλική νεκρόπολη των 
Αιγών (σηµερινή Βεργίνα).

Ο ∆ρ Αδραχτάς περιγράφει το «Μακεδ-
νώς: Τέκνο ενός Θεού» ως «εκεί που ο Χάρι 

Πότερ συναντά τον Ηρακλή», αφού είναι 
«γεµάτο δράση» µε «χαρακτήρες που έχουν 
προσωπικότητες συνεπείς µε τους ρόλους 
τους στον ελληνικό χώρο».

Στην οµιλία του, ο πρόεδρος της Παµµα-
κεδονικής Ένωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας 
κ. Χρήστος Παπαπέτρου ευχαρίστησε το Αυ-

στραλιανό Ελληνικό Συµβούλιο (ΝΝΟ) για 
τη συνεργασία του σε αυτό το µοναδικό έργο 
και κάλεσε την παροικία να αγκαλιάσει όλα 
τις εκδηλώσεις στο κατάµεστο πρόγραµµα.

Ο Συντονιστής του Φεστιβάλ ∆ηµήτρια 
2012, ο κ. ∆ηµήτρης Καµετόπουλος, πα-
ρουσίασε µε λεπτοµέρεια τις 30 εκδηλώσεις 
του προγράµµατος, εφιστώντας ιδιαίτερα 
την προσοχή σε σηµαντικά γεγονότα, όπως 
στην έκθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 Ο τελετάρχης, ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµά-
ντης, παρουσίασε επίσης το πρόγραµµα για 
το επόµενο µάθηµα στα αγγλικά του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ: 
«Μια σύντοµη Ιστορία της Μακεδονίας». 
Θα έχει ιδιαίτερη έµφαση στους τελευταίους 
δύο αιώνες, στις σχέσεις της Αυστραλίας µε 
την γη, τον λαό και την πολιτιστική κληρο-
νοµιά της Μακεδονίας.

Μεταξύ εκείνων που ήταν παρόντες ήταν 
ο Γιώργος Βελλής (Αυστραλιανό Ελληνικό 
Συµβούλιο ΝΝΟ), ο Τοµ Χριστόπουλος 
(Τράπεζα Κύπρου Αυστραλίας), ο Γιώργος 
Γκούτζιος (Γραµµατέας της Παµµακεδονικής 
Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας), µε τα µέλη 
του συµβουλίου, ο πολιτειακοί προέδροι 
της ΑΧΕΠΑ Γιάννης Θεοδωρίδης και Λίτσα 
∆ιακοβασίλη, ο Γιώργος Λιανός (Φιλολογι-
κή Εταιρεία Κωστής Παλαµάς), ο ∆ηµήτρης 
Κουκλίδης (πρόεδρος της Αδελφότητας 
Ποντοξενιτέας) µε µέλη τυ συµβουλίου, η 
Μέλπω Καϊµασίδου (Ποντιακή Αδελφότητα 
«Παναγία Σουµελά») µε µέλη του συµβουλί-
ου και πολλοί άλλοι.

θυσµού που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
στο να ανταποκριθούν στην αποπληρωµή 
του ηλεκτρικού ρεύµατος, η Κυβέρνηση βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή µε την ΑΗΚ.

«Η ΑΗΚ έχει κάνει διάφορες κινήσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση, όµως, τα δύο θέ-
µατα είναι εντελώς διαφορετικά µεταξύ τους», 
κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε έναν παγκοσµιοποι-
ηµένο κόσµο, η κινητι-
κότητα των νέων απο-

τελεί µια φυσιολογική τάση 
και επιδρά ευεργετικά στην 
ανάπτυξη γνώσεων και 
εµπειριών σε ατοµικό αλλά 
και σε επαγγελµατικό επί-
πεδο. Οι θετικές εµπειρίες, 
γνώσεις και δεξιότητες που 
αποκοµίζουν, καθώς και οι 
διασυνδέσεις που δηµιουρ-
γούν µε ανθρώπους από 
άλλες χώρες, µακροπρόθε-
σµα επιφέρουν σηµαντικά 
οικονοµικά, εκπαιδευτικά, 
πολιτιστικά, διπλωµατικά 
και άλλα οφέλη στην ίδια 
τους την κοινωνία. 

Το πρόγραµµα βίζας δια-
κοπών µε παράλληλη εργα-
σία της Αυστραλίας αποτελεί 
ένα σηµαντικό πρόγραµµα 
πολιτιστικής ανταλλαγής 
που στοχεύει στην ενί-

σχυση των διασυνδέσεων 
ανάµεσα στους νέους της 
Αυστραλίας και τους νέους 
άλλων χωρών. Στηρίζει τη 
κινητικότητα των νέων, που 
επωφελούνται από την δια-
πολιτισµική τους εµπειρία. 
Γνωρίζοντας από κοντά τη 
φύση, τους ανθρώπους, 
την ιστορία και τον πολι-
τισµό, αλλά και τις αντιλή-
ψεις και τη νοοτροπία µιας 
άλλης χώρας, κατανοούν 
καλύτερα τον κόσµο εντός 
και εκτός των συνόρων της 
χώρας τους.  Με την έναρ-
ξη των συνοµιλιών για τη 
σύναψη αµοιβαίας συµ-
φωνίας µεταξύ Αυστραλίας 
και Ελλάδας για διακοπές 
µε παράλληλη εργασία για 
νέους, που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα από την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση, γίνεται 
ένα σηµαντικό βήµα για την 

περαιτέρω ενίσχυση των 
διµερών σχέσεων και την 
προώθηση των τουριστικών 
και πολιτιστικών ανταλλα-
γών ανάµεσα στους νέους 

των δύο χωρών. Όταν ολο-
κληρωθεί, η συµφωνία θα 
δώσει τη δυνατότητα σε 500 
νέους Αυστραλούς και Έλ-
ληνες ετησίως, ηλικίας 18 

έως 30 χρονών, να κάνουν 
διακοπές µακράς διάρκειας 
(µέχρι 12 µήνες) στη µία ή 
στην άλλη χώρα, ενώ πα-
ράλληλα θα µπορούν να κα-
λύπτουν µέρος των εξόδων 
διαµονής τους µε περιστασι-
ακή η ευκαιριακή απασχό-
ληση. Το πρόγραµµα βίζας 
διακοπών µε παράλληλη 
εργασία δεν αποτελεί µέρος 
του µεταναστευτικού προ-
γράµµατος της Αυστραλίας. 

Ήδη η Ελλάδα αποτελεί 
ένα δηµοφιλή τουριστικό 
προορισµό για τους Αυ-
στραλούς µε πάνω από 
100.000 επισκέπτες ετησί-
ως, ενώ πάνω από 7.000 
Έλληνες τουρίστες επισκέ-
πτονται την Αυστραλία κάθε 
χρόνο. Οι κοινές αξίες, η 
κοινή ιστορία και οι ισχυ-
ροί δεσµοί των δύο λαών 
µας αποτελούν σηµαντικές 

βάσεις πάνω στις οποίες η 
καινούργια συµφωνία θα 
χτίσει νέες γέφυρες. Ο κάθε 
νέος που θα αποκοµίζει µια 
θετική εµπειρία από τη δι-
αµονή του στη µία ή στην 
άλλη χώρα θα γίνεται και 
ένας νέος πρεσβευτής, ευ-
νοϊκά διακείµενος προς αυ-
τήν. Αυτή είναι η προσδο-
κώµενη επιτυχία αυτής της 
συµφωνίας. 

Σε αυτή την ραγδαία µετα-
βαλλόµενη εποχή, η κοινή 
πρόκληση για την Αυστρα-
λία αλλά και για την Ελλάδα 
είναι να εφοδιάσουµε τους 
νέους µας µε τις γνώσεις, τις 
εµπειρίες, τις αξίες, την αισι-
οδοξία και την εξωστρέφεια 
που θα τους βοηθήσουν να 
συµβάλλουν στην διαµόρ-
φωση της αυριανής µέρας 
για τη χώρα τους αλλά και 
για ολόκληρο τον κόσµο. 

Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα
της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

Η κινητικότητα των νέων επιφέρει σημαντικά οφέλη 
στην οικονομία και στην κοινωνία
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