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Σίριαλ στη µικρή οθόνη γίνεται 
το νέο κύµα µετανάστευσης Ελ-
λήνων στην Αυστραλία. Κεντρι-

κό πρόσωπο της τηλεοπτικής σειράς 
που γυρίζει διεθνής εταιρεία παρα-
γωγής, είναι ένας Έλληνας µετανά-
στης, που προσπαθεί να ξαναφτιάξει 
τη ζωή του στη Μελβούρνη. Στόχος 
της σειράς είναι να περάσει το µή-
νυµα στους ξένους, ότι Έλληνας δεν 
σηµαίνει µόνο «λαµόγιο» και «καλο-
περασάκιας». 

Κάθε µήνα, δεκάδες Έλληνες πρώ-
ην εργαζόµενοι και νυν άνεργοι, µα-
ζεύουν τα αποµεινάρια από τα όνειρα 
και τις ελπίδες τους και µεταναστεύ-
ουν στο εξωτερικό. Ο ξεριζωµός των 
Ελλήνων της δεκαετίας του 1960 
αναβιώνει και πάλι, καθώς χιλιάδες 
πλέον Έλληνες, στην πλειονότητά 

τους νέοι, αναζητούν ένα καλύτερο 
µέλλον σε µια νέα πατρίδα που θα 
τους προσφέρει εργασία και ποιότη-
τα ζωής. Ανάµεσά τους και πολλοί 
που επιλέγουν την Αυστραλία. Φτά-
νοντας στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη ή 
σε κάποια άλλη µεγαλούπολη, ξεκι-
νά γι’ αυτούς ένας νέος Γολγοθάς. 
Εκείνος του εγκλιµατισµού και της 
προσαρµογής στη νέα τους ζωή. Ο 
αγώνας των Ελλήνων µεταναστών 
της Αυστραλίας αποτυπώνεται σε ένα 
σίριαλ εφάµιλλο µε την πραγµατικό-
τητα, µε πρωταγωνιστές Έλληνες και 
Αυστραλούς ηθοποιούς.

Η ιδέα αναπτύχθηκε από τον 
33χρονο Έλληνα µετανάστη Σπύρο 
Χελιώτη, ο οποίος είναι και ο πρω-
ταγωνιστής της σειράς «Dream of a 
shadow», και τον Νικήτα Μπάλλα, 

Έλληνα δεύτερης γενιάς. Σκοπός 
της σειράς είναι αφενός να αναδεί-
ξει τις δυσκολίες που συναντούν οι 
οµοεθνείς µας στη νέα τους πατρίδα, 
αφετέρου να κάνει τους ξένους να 
διαγράψουν από τη µνήµη τους τούς 
προσβλητικούς για εµάς όρους «λα-
µόγια» «κλέφτες» και «τεµπέληδες» 
που έχουν χαραχτεί στο µυαλό τους, 
από το άκουσµα της µεγάλης φορο-
διαφυγής που υπάρχει στην Ελλάδα 
και της παράνοιας της ελληνικής 
πολιτικής εφαρµογής. Η παραγωγή 
έχει Ελληνίδα σκηνοθέτιδα, τη γνω-
στή µέσα από τους «Μικρούς Μή-
τσους» Μαρίνα Λεοντάρη. Στη σειρά 
πρωταγωνιστούν επίσης η Ιωάννα 
Πηλιχού, η οποία υποδύεται τη σύ-
ντροφο του Σπύρου Χελιώτη, και η 
Σάννυ Χατζηαργύρη.

∆υο σηµαντικότατες διακρί-
σεις απονεµήθηκαν πρό-
σφατα σε δυο οµογενείς της 

Αυστραλίας, το Γεράσιµο Γεωργά-
το και τον Βασίλη Κανιδιάδη. Το 
δηµοσιογραφικό βραβείο πολυ-
πολιτισµού απονεµήθηκε στον Γε-
ράσιµο Γεωργάτο. Ο κ. Γεωργάτος, 
που έφυγε σε ηλικία επτά ετών από 
την Ελλάδα, κατά την διάρκεια της 

χούντας, γράφει αποκλειστικά για 
θέµατα Αβοριγίνων και έχει αφιε-
ρώσει την ζωή του προωθώντας τα 
δικαιώµατά τους.

Εξάλλου, ο γνωστός (και από την 
αυστραλιανή τηλεόραση) κηπουρός 
Βασίλης Κανιδιάδης τιµήθηκε µε το 
Βραβείο Βιωσιµότητας του δήµου 
Μελβούρνης. Κρίθηκε ότι µε το να 
ενηµερώνει τους πολίτες να καλλι-

εργούν µε σωστό τρόπο φρούτα και 
λαχανικά στις αυλές τους συµβάλ-
λει στη βιωσιµότητα της πόλης.

Σηµειώνεται ότι, τον προσεχή 
Ιούνιο και Ιούλιο ο Βασίλης Κανι-
διάδης µε τους συνεργάτες του θα 
επισκεφτούν την Ελλάδα όπου θα 
γυρίσουν 20 επεισόδια της πετυ-
χηµένης τηλεοπτικής εκποµπής του 
οµογενή κηπουρού.

Τηλεοπτικό σίριαλ 
το νέο µεταναστευτικό ρεύµα 
προς την Αυστραλία

Σηµαντικές διακρίσεις 
για δύο οµογενείς

ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙ∆ΡΥΤΕΣ ΤΗΣ APPLE

Συνάντηση µε τον κ. Γιώργο Καβουρµά επιφανές στέ-
λεχος της Κωακής οµογένειας και µέλος της Επιτρο-
πής Αδελφοποιηµένων πόλεων του Μάρικβιλ, είχε 

προ ηµερών ο ∆ήµαρχος Κω, Κώστας Καΐσερλης.
Ο κ. Καβουρµάς µετέφερε στο ∆ήµαρχο τις ευχές των 

απόδηµων, καθώς και µία επιστολή και αναµνηστικά 
δώρα από το ∆ήµαρχο του Μάρικβιλ, κ. Μόρις Χάνα. 
Όπως είναι γνωστό, η πόλη του Μάρικβιλ είναι αδελφο-
ποιηµένη µε το ∆ήµο της Κω από το 1990.

Τόσο ο ∆ήµαρχος του Μάρικβιλ στην επιστολή του όσο 
και ο ∆ήµαρχος Κω στην απαντητική του επιστολή εκφρά-
ζουν τους στενούς δεσµούς που συνδέουν τις δύο κοινό-
τητες και τους ανθρώπους τους και θέτουν ως άµεσο στό-
χο την αναζωογόνηση της συνεργασίας µέσα από κοινές 
δράσεις που θα αναπτυχθούν παράλληλα σε Αυστραλία 
και Ελλάδα.

Ο Steve Wozniak, ένας από τους συνιδρυτές της Apple, 
πάντοτε ήταν από τους πρώτους που αποκτούσαν τα 
νέα προϊόντα της εταιρείας. Τίποτε περίεργο ως εδώ. 

Τι θα λέγατε όµως αν µαθαίνατε ότι τα αγοράζει κανονικά 
όπως τα υπόλοιπα fan boys της εταιρείας; Και µάλιστα ότι 
στήνεται στην ουρά έξω από τα καταστήµατα προκειµένου 
να τα αποκτήσει; Αν και συνήθως κάνει τις αγορές του στην 
Καλιφόρνια, αυτή τη φορά ήρθε στην Αυστραλία προκει-
µένου να προµηθευτεί το νέο smartphone της Apple. Ο 
λόγος ήταν ότι λόγω της διαφοράς ώρας οι πωλήσεις στην 
5η ήπειρο ξεκινούσαν κάποιες ώρες νωρίτερα. Παρ’ όλα 
αυτά δεν ήταν πρώτος στην ουρά που σχηµατίστηκε στο 
κατάστηµα αλλά έβδοµος. Όπως έγινε γνωστό πάντως δεν 
αγόρασε µία αλλά δύο συσκευές γιατί όπως ανέφερε, δεν 
ήξερε ποιο χρώµα θα του αρέσει περισσότερο. 

Η Μελβούρνη φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να γίνει… 
Μανχάταν και προχωρά σε αυτή την κατεύθυνση µε 
γοργούς ρυθµούς. Σε πέντε χρόνια από σήµερα εκτι-

µάται ότι ο πληθυσµός στο κέντρο της πόλης θα διπλασια-
στεί, καθώς οι ουρανοξύστες «ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια» 
και ήδη κατασκευάζονται ή πρόκειται να κατασκευαστούν 
13.000 νέα διαµερίσµατα. Ακόµη ένας ουρανοξύστης πρό-
κειται να χτιστεί στην περιοχή Southbank του κέντρου της 
πόλης, ύψους 230 µέτρων. Συνολικά 15 νέοι ουρανοξύστες 
- 40 έως 80 ορόφων - είναι στα σκαριά. Ο ψηλότερος εξ 
αυτών ονοµάζεται The Falls, βρίσκεται στη Queensbridge 
Street και θα έχει ύψος 276 µέτρα, 80 ορόφους και 236 
διαµερίσµατα, µπαρ, αίθουσες υποδοχής και ψυχαγωγίας, 
πισίνα και spa για τους ιδιοκτήτες. Στο κέντρο της Μελβούρ-
νης θα αναγερθεί σύντοµα και ένας ελληνικός «πύργος» 
αλλά µόλις 13 ορόφων. Θα είναι το Ελληνικό Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.  Πάντως, 
ο ψηλότερος ουρανοξύστης της Μελβούρνης έχει ελληνικό 
όνοµα. Λέγεται «Εύρηκα», έχει σχεδιαστεί από τον Έλληνα 
αρχιτέκτονα, Νώντα Κατσαλίδη και εκτός των άλλων είναι 
και ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.

Συνάντηση 
του Δημάρχου της Κω 
με τον Γ. Καβουρμά 
από το Μάρικβιλ

Θα γεμίσει ουρανοξύστες 
το κέντρο της Μελβούρνης

Στην Αυστραλία ήρθε 
ο Steve Wozniak 
για να αγοράσει 
το νέο iPhone 

Ο Βασίλης Κανιδιάδης 


