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Ένα δωµάτιο για τους “µικρούς” 
καλλιτέχνες στο Μπρίσµπεν
Ο καλλιτέχνης Yayoi Kusama, σε συνεργασία µε 
την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης του Μπι-
σµπέιν,  διαµόρφωσε ένα οικιακό περιβάλλον µε 
έπιπλα και διακοσµητικά αντικείµενα, όλα βαµµέ-
να λευκά, το οποίο χρησίµευσαν ως ιδιόµορφος 
καµβάς.
Στη συνέχεια συγκέντρωσε τους µικρούς επισκέ-
πτες του Μουσείου και τους έδωσε εκατοντάδες 
πολύχρωµα αυτοκόλλητα, παρακινώντας τους να 
«µεταµορφώσουν» το χώρο όπως εκείνοι επιθυ-
µούσαν, τοποθετώντας τα στικ όπου ήθελαν. Και 
αυτό συνεχίστηκε για δύο ολόκληρες εβδοµάδες…

Το δωµάτιο γέµισε χρώµα, οι τοίχοι «πληµµύρι-
σαν» µε σχέδια και τα έπιπλα έγιναν… αγνώρι-
στα! Οι µικροί καλλιτέχνες ευχαριστήθηκαν την 
ενασχόλησή τους µε την ιδιαίτερη αυτή µορφή 
τέχνης, αφού µπόρεσαν να εκφράσουν τις καλλι-
τεχνικές τους ανησυχίες χωρίς το φόβο να ακού-
σουν κάποιο «Μη» από τους γονείς τους! Επιπλέ-
ον, ολόκληρη η δηµιουργία τους έλαβε τον τίτλο 
«The Obliteration Room» και αποτελεί µια εντυ-
πωσιακή εγκατάσταση στους χώρους της Πινακο-
θήκης, την οποία θα µπορούν οι επισκέπτες να 
θαυµάσουν µέχρι τις 12 Μαρτίου.

Μια ιστορική-συµβολική επίσκεψη
Η

Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου 
2014, παραµονή Πρωτο-
χρονιάς, ήταν µια ιστορι-
κή ηµέρα για την Ελληνι-

κή Κοινότητα Μελβούρνης και την 
οµογένεια της Μελβούρνης, καθώς 
έλαβε χώρα ένα γεγονός µε µεγάλη 
συµβολική σηµασία, που αναµφι-
σβήτητα σηµατοδοτεί µια νέα περίο-
δο πρoόδου, ειρηνικής συνύπαρξης 
και ευηµερίας στο χώρο της ελληνι-
κής παροικίας.
Για πρώτη φορά στην 40χρονη ιε-
ρατική διαδροµή του στην Ωκεανία, 
ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυ-
λιανός επισκέφθηκε την Ελληνική 
Κοινότητα Μελβούρνης! Οι διαφο-
ρές Αρχιεπισκοπής-Κοινοτήτων, οι 
αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις του 
παρελθόντος και οι µικροπολιτικές 
από κάθε πλευρά κατέστησαν µια 
τέτοια επίσκεψη ακατόρθωτη, ανέφι-
κτη ως τώρα.
Συνοδευόµενος από τους επισκό-
πους ∆έρβης Ιεζεκιήλ και Μιλητου-
πόλεως Ιάκωβο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Στυλιανός επισκέφθηκε το νέο κτί-
ριο της Κοινότητας και ξεναγήθηκε 
στους χώρους που θα στεγάζεται το 
Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολι-
τισµού και τα κεντρικά γραφεία του 
ιστορικού οργανισµού.
Φανερά καταπονηµένος από τον 
χρόνο και µια περιπέτεια µε την 
υγεία του, πέρασε την πύλη του µε-
γαλοπρεπούς κοινοτικού κτιρίου στο 
κέντρο της Μελβούρνης, το µεσηµέ-
ρι της Πέµπτης. Ακουσε µε προσοχή 
την ενηµέρωση που του έγινε από 
τον πρόεδρο Βασίλη Παπαστεργιάδη 
και τον διεθυντή του πολιτιστικού 
κέντρου Γιώργο Μενίδη, για το νέο 
κτίριο, το πολιτιστικό κέντρο, τα εκ-
παιδευτικά προγράµµατα της Κοινό-
τητας, αλλά και για την ιστορία της 
Κοινότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έδειξε για το πρώτο βιβλίο πρακτι-
κών της Κοινότητας που χρονολο-
γείται από το 1897 και για το οποίο 
ενηµερώθηκε σχετικά από τον Γενι-
κό Γραµµατέα Κώστα Μάρκο.

∆ηλώνοντας συγκινηµένος από την 
επίσκεψη, ο Αρχιεπίσκοπος Στυλια-
νός συνεχάρη επανειληµµένα το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο για το έργο του 
και τις δραστηριότητες της Κοινό-
τητας. «Κάνετε ένα σπουδαίο έργο, 
αξίζετε συγχαρητήρια και έχετε την 
ευχή µας, την ευχή της Εκκλησίας,» 
είπε.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης 
Παπαστεργιάδης δήλωσε «απόλυτα 
ικανοποιηµένος» από την επίσκεψη 
του Αρχιεπισκόπου, επισηµαίνο-
ντας τις σηµερινές καλές σχέσεις του 
ιστορικού οργανισµού µε την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και τις 
θετικές επιπτώσεις που έχει αυτό σε 
µια ενωµένη παροικία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινό-
τητας πέραν του σηµαντικού έργου 
που επιτελεί στο χώρο του πολιτι-
σµού και της παιδείας, αποδεδειγµέ-
να επιδιώκει την ένωση της παροι-
κίας, τη στενή και εποικοδοµητική 
συνεργασία µε όλους τους οργανι-
σµούς, συµπεριλαµβανοµένης και 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλί-

ας, πρωτοβουλίες που αναµφισβή-
τητα στοχεύουν στην πρόοδο της 
οµογένειας και την προώθηση του 
πολιτισµού και των παραδόσεών 
µας στις επόµενες γενιές και στην 
ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία.
Η άµεση ανταπόκριση δεκάδων 
οµογενειακών οργανισµών να στη-
ρίξουν την ανέγερση του νέου κοι-
νοτικού κτιρίου, του Ελληνικού 
Κέντρου, όπου θα στεγάζεται το 
Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολι-
τισµού και η πρόσφατη πρωτοβου-
λία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινότητας να καλέσει τους παροικι-
ακούς οργανισµούς σε ανοιχτό διά-
λογο για το µέλλον της οµογένειας, 
αποτελούν ενδείξεις των νέων τάσε-
ων τόσο στον ιστορικό οργανισµό 
όσο και στην παροικία γενικότερα.
Η συµβολική-ιστορική επίσκεψη 
του Αρχιεπισκόπου στην Κοινότη-
τα, τον οποίο προσωπικά γνώρισα 
πρώτα µέσα από το εξαίρετο ποι-
ητικό του έργο, ως συνεπιµελη-
τής µε τον πανεπιστηµιακό ∆ρ Αθ. 
Σπηλιά της δίγλωσσης ανθολογίας 

«Reflections- Selected Works from 
Greek Australian Literature», σαν 
ένα βαθιά καλλιεργηµένο και ευαί-
σθητο ποιητή, αποτελεί επιβεβαί-
ωση των θετικών, σταθερών βηµά-
των που γίνονται από αµφότερες τις 
πλευρές.
Ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και συµ-
βολική ταυτόχρονα ήταν και η σκηνή 
κατά την υποδοχή του Αρχιεπισκό-
που στο κοινοτικό κτίριο, όταν ο µι-
κρός γιος του προέδρου, παρέδωσε 
στον Αρχιεπίσκοπο µια παραδοσια-
κή βασιλόπιτα. «Είναι από την γιαγιά 
µου για εσάς,» είπε. Εκπροσωπόντας 
τις νέες γενιές, έχτιζε τη γέφυρα στο 
παρελθόν και στο µέλλον. Στο µέλ-
λον το δικό του, στο µέλλον της πα-
ροικίας, στο µέλλον της Οµογένειας, 
µακριά από τις αντιπαραθέσεις και 
τις διαφορές των µεγάλων… του πα-
ρελθόντος.
Το Νέο Ετος 2015, σίγουρα δια-
γράφεται λαµπρό και ελπιδοφόρο 
για την ιστορική Κοινότητα και την 
οµογένεια της Μελβούρνης. (ΠΗΓΗ: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)


