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Σύντοµα θα αρχίσει η κατεδά-
φιση του κτιρίου της Ελλη-
νικής Ορθόδοξης Κοινότη-

τας Μελβούρνης και Βικτώριας, 
στο κέντρο της Μελβούρνης, στη 
θέση του οποίου θα ανεγερθεί ο 
Κοινοτικός Πύργος, 15 ορόφων.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι τέσσερις πρώ-
τοι όροφοι του νέου κτιρίου θα 
διατεθούν για τη λειτουργία του 
Πολιτιστικού Κέντρου της Κοινό-
τητας, στόχος του οποίου είναι η 
εξυπηρέτηση των πολιτιστικών 
αναγκών της οµογένειας από τη 
µια, και από την άλλη η προβο-
λή της ελληνικής πολιτισµικής 
κληρονοµιάς προς την ευρύτερη 
κοινωνία της Μελβούρνης, πα-
ράλληλα µε τη συνέχιση της ελ-
ληνικής παρουσίας στη συγκεκρι-
µένη περιοχή, η οποία ανάγεται 
στη δεκαετία του 1950.

Οι υπόλοιποι 11 όροφοι θα 
εξασφαλίζουν τα απαραίτητα έσο-
δα που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των σκοπών αυτών. Στο 
ρετιρέ θα υπάρχει ελληνικό εστι-
ατόριο µε φαντασµαγορική θέα το 
κέντρο της Μελβούρνης.

Παράλληλα µε την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών της οµογένειας, 
το Πολιτιστικό Κέντρο θα λει-
τουργεί και ως χώρος προβολής 
των επιτευγµάτων του ελληνικού 
έθνους στους τοµείς των γραµ-
µάτων, της φιλοσοφίας και της 
τέχνης στην τρισχιλιετή ιστορία 
του, που αποτελούν το υπόβαθρο 
του σύγχρονου δυτικού πολιτι-
σµού. Αυτοί οι σκοποί θα επι-
τυγχάνονται µε σειρά εκθέσεων, 
εκπαιδευτικών, πνευµατικών, 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, µε 
θεατρικές παραστάσεις, και την 
προβολή ταινιών σε κατάλληλα 
διαµορφωµένους χώρους, και 
εξοπλισµένους µε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και πολυµέσα.

Η Ελληνική Κοινότητα, ως ο 
αρχαιότερος συλλογικός φορέ-
ας της ελληνικής παροικίας της 
Μελβούρνης, µε τον Κοινοτικό 
Πύργο δηµιουργεί την υποδοµή 
που απαιτεί ο αναβαθµισµένος 
ρόλος της και αναλαµβάνει πρω-
τοβουλίες που στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της 
οµογένειας, όπως αυτές διαµορ-
φώνονται στην δεύτερη δεκαετία 
του 21ου αιώνα.

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Ο υπουργός Πολυπολιτισµού 

και Ιθαγένειας της Βικτώριας, 
Νίκος Κότσιρας, εκφράζει ανεπι-
φύλαχτα τον ενθουσιασµό του για 
«την εξέλιξη των πραγµάτων που, 
τελικά, οδήγησαν στην υλοποί-
ηση ενός ονείρου που, αρχικά, 
φαινόταν σχεδόν απραγµατοποί-
ητο. Είναι ό,τι καλύτερο θα µπο-
ρούσε να συµβεί αυτή τη χρονική 
στιγµή που βρισκόµαστε στο µε-
ταίχµιο αλλαγών που προκαλεί η 
ροή αυτής της ίδιας της ζωής. Η 
πρώτη γενιά, έχοντας προσφέρει 

πάρα πολλά και - στην ουσία - 
έχοντας βάλει τις βάσεις για όλα 
αυτά που υπερηφανευόµαστε σή-
µερα, σταδιακά δίνει τη σκυτάλη 
στις νεότερες γενιές. Χρέος των 
τελευταίων, να φανούν αντάξιοι 
της πλούσιας κληρονοµιάς που 
τους κληροδοτείται σήµερα» και 
συµπληρώνει:

«Ο Ελληνικός Πύργος θα δώσει 
– αναµφίβολα - νέα πνοή στην 
οµογένεια. Θα εµπνεύσει και θα 
ανοίξει νέες διόδους στον πολιτι-
σµικό χώρο. Εκείνο που κρίνω ότι 
απαιτείται από τους ηγέτες της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μελβούρνης 
και τους υπεύθυνους της λειτουρ-
γίας του Πολιτιστικού Κέντρου 
του Πύργου, είναι να εµπνεύσουν 
την οµογένεια, αλλά και την ευρύ-
τερη κοινωνία να δώσει ζωή και 
νόηµα σ’ αυτό που θα αναγερθεί. 
Γιατί ένα κτίριο από µόνο του, 
όσο εντυπωσιακό και να είναι, 
δεν αρκεί. Χρειάζεται, εποµένως, 
έξυπνος σχεδιασµός και προ-
γραµµατισµός, ώστε να τον δούνε 
τον χώρο αυτόν σα δικό τους και 
οι νεότερες γενιές. Από την άλλη 
πλευρά και η ευρύτερη κοινωνία 
θα πρέπει να τον προσεγγίσει σαν 
την καρδιά του ελληνισµού, όπου 
εκεί θα µπορέσει να απολαύσει 
εκθέσεις, µουσική, διαλέξεις και 
όλον τον πλούτο της ελληνικής 
κουλτούρας. Για να γίνει αυτό, 
κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να 
επιστρατευτούνε άτοµα µε πείρα 
και γνώσεις στο αντικείµενο που 

λέγεται «ελληνικός πολιτισµός», 
σύγχρονος και κλασικός».

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ 
ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

«Πρόκειται για ένα έργο φι-
λόδοξο µεν, αντιπροσωπευτικό 
όµως και συµβολικό του δυνα-
µισµού του Έλληνα, της αποφα-
σιστικότητας και της υπέρτατης 
ικανότητας που είναι οπλισµένος 
να υπερπηδά τα εµπόδια και να 
κάνει το όνειρο πραγµατικότητα. 
Είναι συµβολικό της παρουσίας 
του σ’ αυτήν τη χώρα. Στο πώς 
ξεκίνησε, χωρίς εφόδια, και πού 
έφτασε σήµερα. Αποτελεί την έκ-
φραση και την πιστοποίηση του τι 
µπορούµε να επιτύχουµε όταν εκ 
των προτέρων δηλώνουµε απο-
φασισµένοι να υπερπηδήσουµε 
όλα τα εµπόδια που θα βρεθούν 
στο δρόµο µας», σηµειώνει ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστερ-
γιάδης και συνεχίζει:

«Τα εµπόδια που συναντή-
σαµε, πριν πέντε χρόνια, όταν 
γεννήθηκε η αρχική ιδέα του οι-
κοδοµήµατος που πρωτίστως θα 
λειτουργούσε ως πολιτιστικό κέ-
ντρο, ήταν αναµενόµενα. Πάντα 
το µεγάλο, το ανεπάντεχο, εκείνο 
που αγγίζει τα όρια του ονείρου, 
ξαφνιάζει και θορυβεί. Θα ήταν 
περίεργο αν δεν ήταν έτσι. Το θε-
τικό είναι ότι τόσο εγώ, όσο και οι 
συνεργάτες µου, γνωρίζαµε ότι το 

όνειρο αυτό µπορεί να υλοποιη-
θεί, έχει όλες τις προδιαγραφές να 
γίνει πραγµατικότητα. Αλλιώς δεν 
θα το κοινοποιούσαµε. ∆εν είναι, 
όπως νοµίζουν ίσως ορισµένοι, 
ότι οι συνθήκες, αναφορικά µε 
τους κανονισµούς, είναι σήµε-
ρα ευνοϊκότερες. Η τάση για την 
επέκταση της πόλης προς τα πάνω 
και η ανάλογη νοµοθεσία να την 
στηρίξει υπήρχε από τότε. Εκείνο 
που άλλαξε και για το οποίο εί-
µαι υπέρτατα ικανοποιηµένος και 
πολύ περήφανος, είναι η ψυχο-
λογία της οµογένειας. Η διάλυση 
των σύννεφων της αµφιβολίας 
και της σκιάς της δυσπιστίας και 
η αντικατάστασή τους από το φως 
της εµπιστοσύνης στο έργο µας 
και της αδηµονίας να το δούνε 
να ολοκληρώνεται. Να δούνε να 
υψώνεται ο Ελληνικός Πύργος 
στο κέντρο της πόλης.

Αντίθετα, έχει το θάρρος και τη 
γενναιότητα να πει «µπράβο», εκεί 
που πριν εκτόξευε βέλη. Φτάνει να 
πεισθεί για την αλήθεια των πραγ-
µάτων. Αυτό είναι ένα σηµείο που 
µε συγκινεί βαθύτατα. Πηγαίνω 
σε διάφορες παροικιακές εκδηλώ-
σεις και συµπάροικοι, κατά δεκά-
δες, έρχονται να µου σφίξουν το 
χέρι. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι πριν 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
που χρειαζόµασταν την έγκριση 
των µελών για να προχωρήσουµε, 
είχαµε την έγγραφη έγκριση πάνω 
από 30 κορυφαίων οργανισµών 
της παροικίας, για την ανέγερση 

του κτιρίου. Οι εκδηλώσεις στή-
ριξης, θα πρέπει να τονίσω, µας 
δίνουν άµετρη ικανοποίηση, την 
έµπνευση και τη δύναµη να προ-
χωρήσουµε και να στοχεύσουµε 
ακόµη ψηλότερα για το µέλλον.

Η προσφορά της πρώτης γε-
νιάς στο σηµερινό οµογενειακό 
οικοδόµηµα είναι αδιαφιλονί-
κητη. Ακόµη σηµαντικότερο, 
µάς εµπνέει και µάς ωθεί σε νέα 
επιτεύγµατα. Ο συµβολισµός του 
νέου κτιρίου είναι αφάνταστα 
δυνατός. Είναι µια νέα αρχή, σε 
νέες συνθήκες, νέα δεδοµένα και 
νέες ανάγκες. Καλούµαστε να κά-
νουµε ό,τι είναι δυνατόν για την 
παράδοση που κουβαλάµε και για 
τις ελπίδες που έχουν στηρίξει οι 
προηγούµενες γενιές πάνω µας. 
Το οφείλουµε στους εαυτούς µας, 
καθώς επίσης και στις νεότερες 
γενιές που θα πάρουν τη σκυτάλη. 
Στην παροικία υπάρχουν απίστευ-
τα ταλαντούχα άτοµα, σ’ όλους 
τους χώρους, των γραµµάτων, 
της τέχνης, των επιστηµών. Θέ-
λουµε να τους ελκύσουµε για να 
συµπράξουν στην προβολή του 
ελληνικού ονόµατος, εντός και 
εκτός Αυστραλίας. Ήδη µε πλη-
σιάζουν Έλληνες δεύτερης γενιάς, 
που έχουν εµπνευστεί από τους 
στόχους µας και επιθυµούν να 
συµβάλλουν στην επίτευξή τους. 
Αυτό, πριν λίγο καιρό, θα ακου-
γόταν ίσως εξωπραγµατικό. Να, 
όµως, που συµβαίνει. Κι ακόµη 
είµαστε στην αρχή».

Νέα εποχή ξεκινά για τον Ελληνισµό της Μελβούρνης
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

To υπάρχον της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας  
της Μελβούρνης και Βικτώριας




