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Υποστήριξη σε νέους της Ελλάδας, 
για δημιουργική αντιμετώπιση της κρίσης
Επίσκεψη στην Αυστραλία πραγ-

µατοποιεί ο Φιλήµων Αρµένης, 
συντονιστής της µη κερδοσκο-

πικής εταιρείας StreetLights που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε 
στόχο να βοηθήσει νεαρά άτοµα να 
αντιµετωπίσουν δηµιουργικά την 
κρίση. Όπως εξήγησε ο κ. Αρµένης, 
το Streetlights είναι οµάδα που ξεκί-
νησε ως παρέα, τον Φεβρουάριο του 
2010, από νέους που είδαν διαφο-
ρετικά τη θέση τους στην πόλη, όταν 
έθεσαν σε πράξη αξίες όπως η ισό-
τητα, η συνεργασία και η κοινωνικό-
τητα. Η µη κερδοσκοπική οργάνωση 
Streetlights συνεργάζεται στενά µε 
τη διεθνή οργάνωση κοινοτικού και 
νεανικού έργου Fusion International 
(Υouth and Community Work), τα 
µέλη της οποίας εργάζονται σε δι-
άφορες χώρες και περιοχές, όπου 
τους έχουν ανάγκη, όπως Νιγηρία, 
Ινδία, Σρι Λάνκα, Αλβανία κ.λπ. Τα 
µέλη της πλησιάζουν νέα παιδιά, 
µέσα από διαφορετικούς τρόπους, 
από το Facebook, από το λεγόµε-
νο Streetwork, βοηθώντας τους να 
βρουν έναν πιο δηµιουργικό τρόπο 
έκφρασης, τη θέση τους στην κοι-
νωνία και την ελπίδα, που τόσο την 
χρειάζεται η ελληνική νεολαία. Η 
οµάδα αποτελείται από άτοµα ηλικι-
ών 15 έως και 30 χρόνων.

«Αυτό που θέλουµε να επιτύχουµε 
είναι να ξεκολλήσουµε από τον απλό 
τρόπο σκέψης, ή από το «το κράτος 
θα µου δώσει…» ή «κάποιος θα µου 
παρέχει πράγµατα, για να µπορέσω 
να τα καταφέρω» και να µπούµε στο 
σκεπτικό «µόνος µου θα τα καταφέ-
ρω»… Να τους ξεκολλήσουµε πια 
από την ψυχολογία του θύµατος», 
λέει ο Φιλήµων Αρµένης.

Ο Φιλήµων Αρµένης τελείωσε τη 
σχολή της Fusion International, που 
εδρεύει στην Τασµανία και αρχικά 

έγινε κοινωνικός λειτουργός για νέ-
ους. Έκανε το µεταπτυχιακό του στη 
Γερµανία, όπου εργάστηκε µε Τούρ-
κους και Γερµανούς νέους, οι οποίοι 
προηγουµένως ήταν οργανωµένοι 
σε συµµορίες. Μόλις επέστρεψε στην 
Ελλάδα συνήψε τη συνεργασία µε τη 
διεθνή οργάνωση. Το Streetlights 
τώρα έχει την υποστήριξη της ορ-
γάνωσης Fusion International στον 
τοµέα εκπαίδευσης (ανταλλαγή εθε-
λοντών) και δικτύωσης.

Για την επίσκεψή του στην Αυστρα-
λία λέει: «Συναντήθηκα µε Αυστρα-
λούς που τους ενδιαφέρει να στεί-
λουν εθελοντές στην Ελλάδα και µε 
Έλληνες επιχειρηµατίες που έδειξαν 
ενδιαφέρον να έχουν Έλληνες εργα-
ζόµενους, µέσω του διαδικτύου, για 
παράδειγµα στον σχεδιασµό. Έτσι θα 
υποστηρίζουν την οµάδα, αλλά, επί-
σης, θα έχουν και την αίσθηση ότι 
µε αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν 
την πατρίδα τους».

Κάποιοι έδειξαν και ενδιαφέρον 
να παράσχουν πόρους στην οµάδα, 
ενώ Αυστραλοί επιχειρηµατίες που 
εργάζονται σε τοπικά τηλεοπτικά 
κανάλια, ενδιαφέρθηκαν για δηµι-
ουργία ντοκιµαντέρ, που γυρίζει το 
Streetlights. Αν και η επίσκεψή του 
στην Αυστραλία πήρε πολλαπλές 
κατευθύνσεις, οι ιδέες και το σκε-
πτικό του Streetlights είναι πάντα 
ίδια: πώς µπορεί να υποστηριχτεί 
η οµάδα χωρίς τα µέλη της να νιώ-
θουν ότι θα έρθουν οι όποιοι σωτή-
ρες από έξω.

Με την επίσκεψη του συντονιστή 
του Streetlights, µια οµάδα ξεκίνησε 
από την Αυστραλία, µε Έλληνες και 
Αυστραλούς που έχουν στην καρδιά 
τους την Ελλάδα και ενδιαφέρονται 
να βοηθήσουν οι ίδιοι τους νέους 
Έλληνες, στη νεανική ανεργία και 
έλλειψη επιχειρηµατικότητας. «Πριν 

να καλέσουµε για πόρους, θέλω να 
καλέσουµε τους φίλους της οργάνω-
σής µας. Εννοείται ότι είναι δύσκολο 
να ζητάς χρήµατα, αλλά είµαστε πε-
ρήφανοι για τη δουλειά που κάνου-
µε στην Αθήνα. Θέλω να καλέσουµε 
ως πελάτες και Έλληνες που θέλουν 
να δουλέψουµε για τα projects τους» 
λέει ο κ. Αρµένης και προσθέτει: 
«Λογικό είναι πολλοί Έλληνες του 
εξωτερικού να έχουν χάσει λίγο την 
ελπίδα τους για την Ελλάδα. Νοµίζω 
ότι αυτό είναι ένα από τα πράγµατα 
στα οποία οι Έλληνες πρέπει να επα-
νακτήσουν την πίστη τους. Υπάρχει 
µια δηµιουργική µερίδα, που µπορεί 
να µη φαίνεται σε αυτήν την φάση, 
όµως κάνει πολύ δουλειά. Η κρίση 
µας κάνει και λίγο καλό. Μας ξεκα-
θαρίζει τους στόχους».

Και ενώ χιλιάδες νέοι Έλληνες 
ονειρεύονται επαγγελµατική αποκα-
τάσταση στην Αυστραλία, ο κ. Αρ-
µένης δεν δέχτηκε πόστα, που του 
πρότειναν κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής του. Υπάρχουν, λέει, τόσα 
πολλά άτοµα που στηρίζονται στην 
οργάνωση της οποίας είναι συντο-
νιστής και ενδεχόµενη απόφασή του 
να µείνει στην Αυστραλία θα είχε κό-
στος στους πιο ευάλωτους.

«Όταν αρχίσαµε να βλέπουµε 
στους νέους σηµάδια απελπισίας, 
όταν άρχισαν να αυξάνονται οι νεα-
νικές αυτοκτονίες και η ανεργία, τότε 
µαζευτήκαµε µια παρέα που θέλαµε, 
πάνω απ’ όλα, να δούµε µια αλλα-
γή. ∆ουλέψαµε όλοι µαζί. Οι συνα-
ντήσεις µας γίνονταν στο Σύνταγµα, 
οργανώναµε διάφορα χάπενινγκ, µε 
σκοπό να βοηθήσουµε τους νέους 
να δουν την καθηµερινότητά τους µε 
διαφορετικό µάτι, να τους ενθαρρύ-
νουµε ώστε να εκφραστούν. Τώρα 
δεν µπορούµε να τους εγκαταλείψου-
µε», είπε ο κ. Αρµένης.

Η εταιρία Northrop Grumman έλαβε συµβόλαιο από 
το υπουργείο Άµυνας της χώρας, για τη δηµιουργία 
πεδίου δοκιµών στον κυβερνοχώρο, στο Πανεπιστή-

µιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και στην Ακαδηµία Ενόπλων 
∆υνάµεων στην Καµπέρα. Κύριος στόχος είναι η παροχή 
εκπαίδευσης στα στελέχη όλων των κλάδων και η περαιτέ-
ρω µελέτη κι έρευνα στο αντικείµενο. Στο πεδίο θα γίνονται 
δεκτοί και σύµµαχοι της Αυστραλίας.

Στέλεχος της συµµορίας µοτοσικλετιστών «Κοµαντσέρο» 
ήταν ο άντρας που πυροβολήθηκε και δολοφονήθηκε 
κατά τη διάρκεια γαµήλιας δεξίωσης στο νοτιοδυτικό 

Σίδνεϊ. Ο 23χρονος Faalau Pisu πυροβολήθηκε δύο φορές 
στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν έξω από την αίθουσα δεξιώ-
σεων. Άλλος ένας άντρας που τραυµατίστηκε είναι επίσης 
Κοµαντσέρο. Το περιστατικό έγινε λίγο µετά τα µεσάνυχτα 
της Κυριακής, έξω από το Σερβικό Κέντρο ∆εξιώσεων στο 
Κάνλεϊ Βέϊλ. Ο 23χρονος είχε µεταφερθεί σε κρίσιµη κατά-
σταση στο Νοσοκοµείο του Λίβερπουλ, υπέκυψε όµως στο 
µοιραίο λίγες ώρες αργότερα.

Εκκληση στο κοινό να βοηθήσει στην εντόπιση ενός 
νεογέννητου αγοριού, το οποίο πήρε ο πατέρας του 
από το Βασιλικό Νοσοκοµείο Γυναικών του Ράντγουϊκ, 

ανατολικά του Σίδνεϊ, έκανε χθες η αστυνοµία της Ν.Ν.Ουα-
λίας. Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε ότι το µόλις τεσ-
σάρων βδοµαδών αγοράκι, πήρε από το εν λόγω νοσοκο-
µείο ο 26χρονος πατέρας του, Τζάστιν Γκρόουβς, λίγο πριν 
το µεσηµέρι της ∆ευτέρας. «Ο 26χρονος θεάθηκε να φεύγει 
από το νοσοκοµείο µε τον γιό του στην αγκαλιά του. Πι-
στεύεται δε ότι χρησιµοποίησε λεωφορείο για να διαφύγει», 
δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Η αστυνοµία εκφράζει ανησυχίες για την ζωή του αγο-
ριού. Ο κ. Γκρόουβς  πήρε το νεογέννητο χωρίς να ενηµε-
ρώσει την µητέρα ή το προσωπικό του νοσοκοµείου.

Νέο πεδίο δοκιμών 
κυβερνοχώρου
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