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ΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ 
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ τΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ τωΝ πΥΡΟπΛΗΚτωΝ τΗΣ ΧΙΟΥ
Panchian Federation oF australia ltd

Fire Victims oF chios
Bank oF cyPrus • BsB: 941201 • a/n: 204152 001

Στο 1633 ΑΜ ραδιοέρανος 28/10/12 από 8 π.μ. - 12 μ.μ.
Επίσης, έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μας εμπιστευθήκατε 

την διοίκηση του συλλόγου μας. Σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να φανούμε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας περιβάλατε.

Όπως ορίζει το καταστατικό λάβαμε την απόφαση διεξαγωγής 
Γενικής Συνέλευσης.

Γενική Συνέλευση 21 Οκτωβρίου 2012
Κυριακή και ώρα 2 μ.μ. 

στο Greek Orthodox Community Club
206-210 Lakemba St., Lakemba NSW 2195

Επίσης σας υπενθυμίζουμε τον ετήσιο χορό μας

Ετήσιος Χορός
Πανηγυρική Χοροεσπερίδα για την 100η επέτειο

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Στην αίθουσα Scots Club 29 Burrows Street
Arncliffe NSW 2205

Ώρα 7 μ.μ. μέχρι 1 π.μ., Ζωντανή Ορχήστρα.

Είσοδος $60 (Meals and Drinks included). Παιδιά κάτω των 12 ετών $20.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν αποκλειστικά 

για την ενίσχυση των θυμάτων της πρόσφατης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί μας.

Για κρατήσεις θέσεων: Παντελής Κολοκυθάς 0418 255 598

Θέματα προς συζήτηση: 
1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνέλευσης
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και αναφορά για τα πεπραγμένα
3. Οικονομικός απολογισμός / ισολογισμός
4. Εκλογές
5. Διάφορα θέματα

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα προσφερθούν μεζέδες, 
ποτά και αναψυκτικά.
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Ρεπορτάζ της εφηµερίδας «The 
Australian», που συνδέει την ελ-
ληνική κοινότητα µε τους νεο-Να-

ζί, έχει εξοργίσει την ελληνική κοινό-
τητα. Το ρεπορτάζ δηµοσιεύθηκε στην 
εφηµερίδαn, µε τίτλο «Οι Έλληνες νεο-
ναζί συστήνουν τοπικό παράρτηµα». 
Εµφανίστηκαν επίσης στην πρώτη σε-
λίδα της εφηµερίδας, µέλη της Χρυσής 
Αυγής να κρατούν ελληνικές σηµαίες. 

Το άρθρο που ανέφερε ότι το ακρο-
δεξιό, εξτρεµιστικό κόµµα της Χρυσής 
Αυγής, έχει δηµιουργήσει ένα αυστρα-
λιανό παράρτηµα, πυροδότησε έντονες 
αντιδράσεις από την ελληνική κοινότη-
τα, που υπέδειξε ότι τέτοιες συζητήσεις 
µπορεί να είναι µια «υπερβολή των Μέ-
σων Ενηµέρωσης». 

Όπως έχουν τα πράγµατα, η Χρυσή 
Αυγή δεν φαίνεται να έχει δηµιουργή-
σει ένα τοπικό παράρτηµα, αλλά αυτό 
το άρθρο έχει δηµιουργήσει µια πρό-
ωρη συζήτηση για το θέµα αυτό, λόγω 
µιας σελίδας στο Facebook , που ονο-
µάζεται Xrysh Avgh Melbourne. 

Ο Παναγιώτης ∆ιαµάντης, ∆ιευ-
θυντής ΜΜΕ και Πολιτικής του Αυ-
στραλο-Ελληνικού Συµβουλίου ΝΝΟ, 
έφτασε στο σηµείο να δηλώσει πως το 
άρθρο της Australian,που συνδέει την 
ελληνική κοινότητα µε τον όρο νεο-
Ναζί, ήταν επιζήµιο για την ελληνική 
κοινότητα.  Συζητώντας για την σελίδα 
στο Facebook, ο κ. ∆ιαµάντης λέει ότι 
αυτό δεν σηµαίνει ότι η Χρυσή Αυγή 
έχει ανοίξει στην πραγµατικότητα ένα 
τοπικό παράρτηµα στην Αυστραλία, 
όπως το άρθρο της εφηµερίδας αναφέ-
ρει. Λέει ότι το άρθρο δεν είναι τίποτα 
άλλο, από µια «υπερβολή των media» 
και «µόνο και µόνο επειδή κάποιος έχει 
δηµιουργήσει µια σελίδα στο Facebook, 
αυτό πολύ δύσκολα θα το αποκαλούσε 
κανείς οργάνωση τοπικών γραφείων». 

Ο Μπιλ Παπαστεργιάδης, πρόε-
δρος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
Μελβούρνης και Βικτώριας πιστεύει, 
επίσης, ότι αυτό µπορεί να είναι ένα 
«υπερβολικό κατασκεύασµα των Μέ-
σων Ενηµέρωσης», αλλά είναι επίσης 
κατηγορηµατικά αντίθετος στο ενδεχό-
µενο να έχει η Χρυσή Αυγή παρουσία 
στην Αυστραλία. 

FACEBOOK
Η σελίδα στο Facebook µε τον τίτλο 

Xrysh Avgh Melbourne, απασχόλησε 
τους δηµοσιογράφους της εφηµερίδας 
«The Australian». Οι δηµοσιογράφοι 
έπειτα, επικοινώνησαν µε µέλη των 
ελληνικών και εβραϊκών κοινοτήτων 
καθώς υπήρχε ανησυχία, ότι αυτό το 
κόµµα, δηµιουργεί ένα αυστραλιανό 
προηγούµενο. Αλλά µετά τη δηµοσίευ-
ση του άρθρου, η σελίδα στο Facebook 
είτε έχει διαγραφεί από τους διαχειρι-
στές του είτε από το ίδιο το Facebook. 
Να σηµειωθεί ότι το Facebook έχει την 
δυνατότητα να διαγράψει σελίδες που 
πιστεύει ότι υποθάλπτουν το φυλετικό 
µίσος (Racial vilification). 

Η σελίδα στο Facebook προσέλκυσε 
περισσότερους από 2500 followers, οι 
περισσότεροι από τους οποίους προέρ-
χονταν εκτός Αυστραλίας. ∆εν υπήρχαν 

στοιχεία για τους δηµιουργούς αυτής της 
σελίδας, ούτε όλα τα µέλη είχαν βάλει 
τα ονόµατά τους ή τα πρόσωπα τους, σε 
οποιοδήποτε από τα σχόλια. Η Χρυσή 
Αυγή είχε την πρόθεση να συνεδριάζει 
για να συζητήσει εθνικιστικές πολιτικές 
και να διευρύνει την απήχησή της έξω 
από την Ελλάδα - µε στόχο µία από τις 
µεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες της 
διασποράς - την Μελβούρνη. ∆ήλω-
σαν ότι θα µετέφραζαν άρθρα από την 
Ελλάδα για το αγγλόφωνο κοινό τους, 
ώστε να επιτρέψουν στην «ελληνική δι-
ασπορά να κατανοήσει την πολιτική και 
[sic] την καταστροφή που προκαλεί-
ται στην Μητέρα Ελλάδα».  Το άρθρο 
αυτό έχει προκαλέσει µια νέα ανησυχία 
στους ηγέτες της ελληνικής κοινότητας 
και στους πολιτικούς της, οι οποίοι κα-
ταδίκασαν οποιαδήποτε παρουσία του 
κόµµατος της Χρυσής Αυγής στην Αυ-
στραλία. Ισχυρίζονται ότι οι φυλετικές 
ιδεολογίες που το κόµµα αυτό προωθεί, 
δεν έχουν θέση στην 5η ήπειρο. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
«Η ιστορία της µετανάστευσης των 

Ελλήνων Αυστραλών σε αυτή τη χώρα 
είναι µια ιστορία επιτυχίας και η συµ-
µετοχή µας και η ένταξη µας στην Αυ-
στραλία έχει υποστηρίξει - σε σηµαντι-
κό βαθµό – την πολυπολιτισµικότητα», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστερ-
γιάδης και συνέχισε: «Η ελληνική κοι-
νότητα είναι εγγενώς συνδεδεµένη µε 
τις πολυπολιτισµικές πολιτικές αυτής 
της χώρας, προσφέρει µεγάλη υποστή-
ριξη σε αυτές τις πολιτικές και στους 
συµµετέχοντες σε αυτές και συνεπώς, 
δεν υπάρχει κάτι που να µπορέσει να 
αµφισβητήσει αυτήν την θέση. ∆εν πι-
στεύω ότι τα υπόλοιπα έχουν πολύ αξι-
οπιστία ή πλήρη υποστήριξη στην κοι-
νότητά µας». 

Η Χρυσή Αυγή είναι ένα δεξιό εξτρε-
µιστικό κόµµα, που συνδέεται µε τον 
νεο-ναζισµό και τον φασισµό - η οποία 
έλαβε 18 έδρες στη Βουλή των Ελλή-
νων λόγω της οικονοµικής και πολιτι-
κής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουν στοχο-
ποιήσει τους µετανάστες στην Ελλάδα, 
ότι αυτοί προκάλεσαν την κρίση και 
έχουν φτάσει στο σηµείο να προτείνουν 
τα ναρκοπέδια, ως µέρος της προστασί-
ας των συνόρων στην Ελλάδα. 

Ο Jeremy Jones, ∆ιευθυντής της ∆ιε-
θνών Κοινοτικών Ζητηµάτων, του Αυ-
στραλο-Ισραηλινού Συµβουλίου, λέει 
ότι η εβραϊκή κοινότητα έχει επίγνωση 
της εµφάνιση Χρυσής Αυγής στην Ελ-
λάδα και θεωρεί ότι είναι ανησυχητικό. 

«Έχω δει άρθρα που δείχνουν απρο-
κάλυπτα υλικό των Ναζί στα κεντρικά 
γραφεία του κόµµατός τους», αναφέρει. 
«Όπως το ‘Ο Αγων Μου’, που γράφτηκε 
από τον Αδόλφο Χίτλερ, µαζί µε τα έργα 
περί φυλετικής ανωτερότητας. Όλες αυ-
τές οι κινήσεις της Χρυσής Αυγής µας 
κάνουν πολύ ανήσυχους και ακόµη δεν 
έχω συναντήσει κανέναν που να είναι 
από την Ελλάδα ή στην Ελλάδα, ο οποί-
ος επίσης δεν ανησυχεί ότι µια οµάδα 
σαν αυτή θα µπορούσε να αναδειχθεί». 

Επίσης, δήλωσε ότι, επειδή η Αυ-
στραλία είναι µια χώρα όπου οι άνθρω-

ποι εδώ είτε έχουν γεννηθεί στο εξωτερι-
κό, ή έχουν τις ρίζες τους σε άλλες χώρες, 
«πολιτικά κινήµατα που δεν έχουν άµεση 
σχέση µε την Αυστραλία» µπορεί να βγουν 
στην επιφάνεια. 

«Είναι αρκετά κακό που εµφανίστηκαν 
σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλ-
λον µε την κρίση στην Ελλάδα, αλλά για 
τους ανθρώπους που ζουν στην Αυστρα-
λία να υποστηρίζουν κάποιοι αυτές τις 
ιδέες είναι πολύ αποκρουστικό ειδικά αν 
σκεφτεί κανείς ότι µιλάµε για ένα αντι-
µεταναστευτικό κόµµα που ξεφυτρώνει 
σε µια οµάδα µεταναστών και θα νόµιζες 
ότι θα συνειδητοποιήσουν τη βλακεία που 
κάνουν».  Η εµφάνιση της συγκεκριµένης 
σελίδας στο Facebook έχει ανησυχήσει τα 

µέλη της ελληνικής κοινότητας στην Αυ-
στραλία. «∆εν υπάρχει απολύτως καµία 
θέση για την Χρυσή Αυγή στην Μελβούρ-
νη», δήλωσε ο υπουργός Πολυπολιτισµού 
και Ιθαγένειας, Νικόλαος Κότσιρας. «Είναι 
προσβλητικό κι εγώ πιστεύω ακριβώς τα 
άτοµα που εµπλέκονται είναι παραπληρο-
φορηµένα και βρίσκονται σε άγνοια. Πρέ-
πει όλοι αυτοί να διαβάσουν και να κατα-
λάβουν, τι πραγµατικά συµβαίνει, αντί να 
εκµεταλλεύονται την πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα». 

Ο κ. Παπαστεργιάδης λέει: «Η προσωπι-
κή µου άποψη είναι ότι πρόκειται για ένα 
µικρό στοιχείο που δεν είναι αντιπροσω-
πευτικό της κοινότητας µας σε οποιαδήπο-
τε έννοια». 

Έξαλλη η οµογένεια της Αυστραλίας 
µε την Χρυσή Αυγή


