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Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 
ετών, ο πολύ γνωστός στην 
οµογένεια της Αυστραλίας 

πανεπιστηµιακός, κριτικός και µε-
λετητής της Ελληνοαυστραλιανής 
Λογοτεχνίας καθηγητής Κώστας Κα-
στανάς, γνωστότερος ως Con Castan.

Γεννήθηκε στο Μπρίσµπαν το 
1931, σπούδασε αγγλική φιλολογία 
και πήρε διδακτορικό από βρετανικό 
πανεπιστήµιο. ∆ίδαξε επί σειρά ετών 
στο τµήµα Αγγλικών του Πανεπιστη-
µίου του Κουΐνσλαντ του οποίου 
υπήρξε και διευθυντής του Κέντρου 
Αυστραλιανών Μελετών (Australian 
Studies Centre), καθώς και πρόε-

δρος του Συνδέσµου Αυστραλια-
νών Μελετών (Australian Studies 
Association).

Αν και γεννηµένος στην Αυστρα-
λία, δεν ξέχασε ποτέ την ελληνική 
καταγωγή του παρ’ όλο που οι πρό-
γονοί του ήρθαν στην Αυστραλία 
στα 1890. Έτσι, µολονότι γεννήθηκε 
και µεγάλωσε µακριά από τα µεγάλα 
κέντρα του Ελληνισµού, σε µεγάλη 
ηλικία αποφασίζει να µάθει την ελ-
ληνική γλώσσα και να ενδιατρίψει 
γενικότερα στον ελληνικό πολιτισµό. 
Επιπλέον, αποφασίζει να ασχοληθεί 
ενεργά και µε την Ελληνοαυστρα-
λιανή λογοτεχνία. ∆ιεύρυνε τους 

ορίζοντες των ενδιαφερόντων του 
αναφορικά µε τον Ελληνισµό, δρα-
στηριοποιούµενος µε ζήλο εντός της 
ελληνικής παροικίας του Μπρίσπαν, 
µέσα από ελληνικές ραδιοφωνικές 
εκποµπές, πνευµατικούς συλλόγους 
που ο ίδιος ίδρυσε (όπως τον πο-
λιτιστικό Σύλλογο «∆ιονύσιος Σο-
λωµός», τον Σύλλογο Μικρασιατών 
κ.ά), πολιτιστικά δρώµενα (διαλέ-
ξεις, θεατρικές παραστάσεις κτλ). 
Και όλα αυτά µε απώτερο σκοπό την 
προώθηση και προβολή του ελληνι-
κού πολιτισµού, όχι µόνο στην ελλη-
νική παροικία αλλά και στον ευρύτε-
ρο αυστραλιανό χώρο.

Παρά τη διάθεση εκατοντάδων 
εκατοµµυρίων δολαρίων το 
ποσοστό των άστεγων της Αυ-

στραλίας αυξήθηκε 17% την τελευταία 
πενταετία, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το 2006 οι άστεγοι ανέρχονταν στις 
90.000 και η κυβέρνηση είχε υποσχε-

θεί πως έως το 2020 θα είχαν µειωθεί 
στις 45.000. Τα τελευταία στοιχεία δεί-
χνουν όµως πως οι άστεγοι έφθασαν 
τις 105.000 και ο αριθµός τους ακο-
λουθεί ανοδική πορεία. Η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση πιέζεται να διαθέσει 
περισσότερα κονδύλια για την αντιµε-
τώπιση του προβλήµατος.

Το δικηγορικό γραφείο του προέδρου της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλη Παπαστεργιάδη 
(Moray &Agnew) ανακηρύχτηκε ως ένα από τα 

δέκα κορυφαία δικηγορικά γραφεία της Αυστραλίας και 
της Ασίας για το 2012. Η ανακήρυξή του έγινε από την 
έγκριτη νοµική επιθεώρηση Australasian Legal Business 
Review. Το αυστραλιανό νοµικό περιοδικό γράφει πως 
µε τον Βασίλη Παπαστεργιάδη στην διεύθυνσή του το 
γραφείο Moray & Agnew παρουσιάζει εντυπωσιακή 
άνοδο τα τελευταία χρόνια. Μόνο πέρυσι τα έσοδά του 
αυξήθηκαν 44%. Εκτιµάται πως στην Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία υπάρχουν πάνω από 100.000 δικηγόροι 
και η παρουσία ενός οµογενή στους πρώτους δέκα δικη-
γόρους, αποτελεί σηµαντική επιτυχία.

«Έφυγε» ο κορυφαίος οµογενής πανεπιστηµιακός 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Συναυλία 
του Γιώργου Ξυλούρη 
για ανέγερση µνηµείου 
στην Κρήτη 

H Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης διοργανώνει συναυ-
λία του Γιώργου Ξυλούρη στην κεντρική πλατεία της 
Μελβούρνης, Federation Square, µε στόχο την συγκέ-

ντρωση χρηµάτων για την ανέγερση µνηµείου στην Κρήτη, 
εις µνήµη του πρώτου Αβορίγινα που πολέµησε στη Μάχη 
της Κρήτης. Η συναυλία έχει προγραµµατιστεί για αύριο, 
Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου, και θα λάβει χώρα στο θεατρά-
κι BMW Edge της πλατείας. Εκτός από τον Γιώργο Ξυλούρη 
αναµένεται στην συναυλία να λάβει µέρος και οµάδα Αβο-
ριγίνων καλλιτεχνών.

Ο Reg Saunders, ήταν µέλος των αυστραλιανών δυνάµε-
ων που πολέµησαν στο πλευρό των Κρητικών προκειµένου 
να ανακόψουν την πορεία των Γερµανών στο νησί.

Η τοποθεσία που θα κτιστεί το µνηµείο βρίσκεται πάνω 
στο δρόµο που ενώνει τα Χανιά µε τα Τσικαλαριά, τον οποίο 
οι Αυστραλοί στρατιώτες είχαν «βαφτίσει» 42nd Street, όνο-
µα που επίσης θα φέρει και το µνηµείο αυτό.

Η πρωτοβουλία ανέγερσής του ανήκει στην κόρη του ιθα-
γενή στρατιώτη, Glenda Humes, η οποία θέλει µε αυτό τον 
τρόπο να τιµήσει την µνήµη του πατέρα της αλλά και να 
πει ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κρητικό λαό που τον έσωσε 
από βέβαιο θάνατο καθώς χάρη σε µία οικογένεια Κρητι-
κών που τον έκρυψε στο σπίτι της, µπόρεσε να γλυτώσει 
από τους ναζί. Η µάχη της 42ας οδού όπως χαρακτηριστι-
κά έµεινε στην ιστορία, στην οποία συµµετείχαν εκτός από 
τον Saunders και πολλοί άλλοι Αυστραλοί και Nεοζηλανδοί 
στρατιώτες έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου του 1941 και απεδεί-
χθη νικηφόρα για τις συµµαχικές δυνάµεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 5ήμερη εκδρομή στη Μελβούρνη 

όπου θα γίνει συνάντηση με τα αδελφά σωματεία Σίδνεϊ – Αδελαΐδα – Μελβούρνη.

Αναχώρηση στις 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 π.μ. από τα Coles στο Earlwood.  
Τιμή $495 δολάρια συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, φαγητό κατά την διαδρομή,  

περιήγηση στα αξιοθέατα της Μελβούρνης, ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό.
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με μία προκαταβολή. Εμπιστευτείτε μας. Αν δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε τα χρήματά σας επιστρέφονται.  

Δεν κάνουμε διακρίσεις. Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν κατάγεστε. Ο σύλλογός μας προσφέρει ψυχαγωγία. Επιτελούμε κοινωνικό έργο.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του Συλλόγου Δευτέρα – Σάββατο και ώρες 9 π.μ. – 6 μ.μ.  

στο τηλέφωνο 9567 6005 και ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

Ο ιθαγενής, Reg Saunders, ανάµεσα σε άλλους στρατιώτες 
του 2/7ου Τάγµατος της Αυστραλίας

Αυξήθηκαν κατά 17% οι άστεγοι
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Ο Βασίλης Παπαστεργιάδης 
μεταξύ των κορυφαίων δικηγόρων 
Αυστραλίας και Ασίας


