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Tο σύνολο των αυστραλιανών Μέσων 
Εηµέρωσης ασχολείται τις τελευταίες 
µέρες µε την έκθεση για το Μέγα Αλέ-

ξανδρο που θα γίνει στο Σίδνεϊ και αναµέ-
νεται να συγκεντρώσει ρεκόρ επισκεπτών.

Την ίδια στιγµή, λίγες µόνο ηµέρες πριν 
την έναρξη της επιβλητικής έκθεσης «Αλέ-
ξανδρος- 2000 Χρόνια Θησαυρών», το 
Αυστραλιανό Μουσείο εγκαινίασε ειδική 
ιστοσελίδα, η οποία πέρα από την προώ-
θηση των εισιτηρίων, περιέχει µια σειρά 
από πληροφορίες, ερωτήσεις αλλά και ψη-
φοφορία για τον Μεγάλο Στρατηλάτη.

Το Australian Museum δηµιούργησε 
την ιστοσελίδα, www.alexandersydney.
com.au στην οποία τονίζει ότι θα είναι η 
µεγαλύτερη έκθεση που στέλνει το φηµι-
σµένο ρωσικό µουσείο στην Αυστραλία 
και προωθεί καταλλήλως τη διάθεση των 
εισιτηρίων. Πέραν αυτών, όµως, η ιστοσε-
λίδα παρέχει πληθώρα ύλης για τον «µεγα-
λύτερο των Ελλήνων», όπως αποφαίνονται 
ορισµένοι ιστορικοί. ∆ίνονται αναλυτικές 
λεπτοµέρειες για τα εκθέµατα, εκτενές βι-

ογραφικό και ρήσεις γνωστών αρχαίων 
συγγραφέων για τον Αλέξανδρο και πολλά 
άλλα. «Ο Αλέξανδρος ήταν γιος του Φιλίπ-
που του Β’, βασιλιά των Μακεδόνων, οι 

οποίοι ισχυρίζονταν πως κατάγονταν από 
τον ήρωα Ηρακλή, γιο του ∆ία. Οι Μακε-
δόνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους Έλλη-
νες», αναφέρεται σε ένα από σηµειώµατα.

Η ιστοσελίδα διενεργεί επίσης ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία µε το ερώτηµα «Τι έκανε 
τον Αλέξανδρο, Μέγα;» και οι επισκέπτες 
καλούνται να επιλέξουν µία από δύο πα-
ρακάτω απαντήσεις: - Ήταν ακατανίκητος, 
απόρθητος (He was unconquered) - Αντι-
µετώπιζε µε γενναιότητα το άγνωστο (He 
braved the unknown).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί αύριο, Πα-
ρασκευή 24 Νοεµβρίου, στο Australian 
Museum του Σίδνεϊ µε την παρουσία της 
κυβερνήτη Ν. Ν. Ουαλίας, καθηγήτριας 
Marie Bashir, και της υποδιευθύντριας και 
Προϊσταµένης Επιµελήτριας του Μουσείου 
«The State Hermitage Museum» της Αγίας 
Πετρούπολης, Dr Svetlana Adaksina. Από 
το µουσείο αυτό έχουν έρθει τα εκθέµατα, 
τα οποία καλύπτουν χρονική περίοδο δύο 
χιλιετιών και έχουν ως σηµείο έµπνευσης 
και κέντρο αναφοράς τη ζωή και τη δράση 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα παραστούν, 
επίσης, διπλωµάτες και άλλοι παράγοντες 
από την αυστραλιανή κοινωνία, συµπερι-
λαµβανοµένης και της οµογένειας.

Να εγκαταλείψει την τακτική της πλα-
στογράφησης της Ιστορίας και να 
συνεργαστεί µε την Ελλάδα για µια 

αµοιβαία αποδεκτή λύση στο θέµα της ονο-
µασίας, κάλεσε την κυβέρνηση της πΓ∆Μ 
ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδω-
ρος Καράογλου, από τη Μελβούρνη. «Θα 
πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα εί-
ναι φίλη χώρα και να εγκαταλείψουν την 
λαϊκίστικη, εθνικιστική πολιτική τους. ∆ι-
αφορετικά κινδυνεύουν να µείνουν στον 
προθάλαµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΝΑΤΟ και αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε 
τα δικά τους εθνικά συµφέροντα», είπε ο 
κ. Καράογλου. Ο υπουργός αναφερόµε-
νος στην οικονοµική κρίση που διέρχεται 
η Ελλάδα εξέφρασε την αισιοδοξία του 
ότι µετά την ψήφιση των µέτρων και του 
προϋπολογισµού θα ακολουθήσει και η 
ανάπτυξη στην χώρα. «Τώρα είµαστε στη 
φάση να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των 
πολιτών. Πιστεύουµε πως τα µέτρα ήταν 
τα τελευταία. Υποσχόµαστε και δεσµευό-
µαστε πως θα εργαστούµε σκληρά για να 

επέλθει και η ανάπτυξη και να βγούµε από 
την κρίση», είπε ο κ. Καράογλου ο οποίος 
εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «η κυβέρνη-
ση θα αντέξει γιατί απολαµβάνει την εµπι-
στοσύνη της πλειοψηφίας του λαού».

Κατά την παραµονή του στη Μελβούρνη 
ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης παρα-
βρέθηκε στο µεγάλο «Μακεδονικό Γλέντι» 
που οργάνωσε η Παµµακεδονική Ένωση, 
ενώ το Σάββατο θα παραστεί στα εγκαίνια 
έκθεσης παλαιών φωτογραφιών από τη 
Θεσσαλονίκη που θα γίνει στο δηµαρχείο 
Μελβούρνης από το Ελληνικό Πολιτιστι-
κό Συµβούλιο «Ένωση», σε συνεργασία 
µε την Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης 
και την Ένωση Θεσσαλονικέων. Αύριο, 
Παρασκευή, θα παραστεί στα εγκαίνια έκ-
θεσης µε θέµα τη µετανάστευση Ελλήνων 
στην Αυστραλία που θα γίνει στο Ελλη-
νικό Μουσείο της Μελβούρνης.  Σήµερα 
Πέµπτη, θα µιλήσει σε φόρουµ επιχειρη-
µατιών από την Ελλάδα που θα γίνει στο 
Quest Brighton On the Bay. Επίσης, θα 
επισκεφθεί και το Σίδνεϊ.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την έκθεση 
«Αλέξανδρος - 2000 Χρόνια Θησαυρών»

ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ 

Σταματήστε 
την πλαστογράφηση της Ιστορίας

EΓΚΑΙΝΙΑ
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, από 10 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
από το VAULT CAFE

837 New Canterbury Rd, Dulwich Hill
(απένταντι από την εκκλησία του Αγ. Στεφάνου)

Στα εγκαίνια στις 3 μ.μ. θα παρευρεθεί ο δήμαρχος του Μάρικβιλ,

Clr Vittorio Macri
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ • MΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΈΧΡΙ 50% 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: 9559 4424 • CAFE: 9559 6626
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ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν.Ν.Ο.
ΛΕΩΝΙΔΙΑ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1. Ομιλία από τον Δρ. Βασίλη Αδραχτά με θέμα: 

“Ο Ιησούς στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου”
την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

στο πολιτιστικό κέντρο των Ζαρακιτών “ΖΑΡΑΞ”,
196Α Liverpool Road, Enfield NSW.

θα ακολουθήσουν απαγγελίες και προβολή της ταινίας με τίτλο
“Περιουσιακά στοιχεία”

θα προσφερθούν καφέ και γλυκά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Για πληροφορίες αποταθείτε στην συντονίστρια, 
κα Αναστασία Διασάκου-Αναστασιάδη, στα 9568 3078 και 0415 641 350

2. Επίσημη χοροεσπερίδα το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
στο VENUS RECEPTION CENTRE, 20 Belgrave Street, Kogarah και ώρα 7.30 μμ.

Τιμή εισιτηρίου $65 μετά φαγητού και ποτού, παιδιά $30
Τα κέρδη θα διατεθούν για την αγορά νοσοκομειακού υλικού  

για το νοσοκομείο Σπάρτης

Η προσφορά και η παρουσία σας, μας είναι πολύτιμη

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων αποταθείτε στους: 
P. GEORGOUDIS - 0417 655 961                                                                                    

CHRIS APOSTOLAKOS - 0416 106 840
ANGELO DOUKAS - 0401691 333
M. PETROLEKA - 0410 258 308
T. ZAFIRAKOS - 0421 468 836

M.GLEKA - 9790 2306
B. POULAKIS - 0413 036 047
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