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Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΝΟ

Ανεµος αισιοδοξίας για το µέλλον 
µε Ελληνικό Ιστορικό Αρχείο
ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ $1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΕΘΝΟΤΗΤΑ

Σ
ύµφωνα µε αποκλει-
στικές πληροφορίες 
τού «Κόσµου» εντός 
των ηµερών θα ανα-

κοινωθεί και επίσηµα από 
το Πανεπιστήµιο ΝΝΟ η 
συνεργασία του µε την Πο-
λιτειακή Βιβλιοθήκη (State 
Library) για την δηµιουργία 
Ελληνικού Ιστορικού Αρ-
χείου, µε κόστος 1,5 εκα-
τοµµύριο δολάρια, από τα 
οποία $500.000 θα επωµι-
στεί το Πανεπιστήµιο ΝΝΟ, 
$600.000 η Πολιτειακή Βι-
βλιοθήκη και $400.000 η 
παροικία µας. 
Η δηµιουργία τού Ελλη-
νικού Ιστορικού Αρχείου 
οφείλεται στο γεγονός ότι 
η Πολιτειακή Βιβλιοθήκη 
αναγνωρίζει σαν γεγονός 

ότι η ιστορία τού Ελληνι-
σµού είναι ιστορία και τής 
Αυστραλίας. Η αναγνώρι-
ση είναι ευπρόσδεκτη και 

απόλυτα τεκµηριωµένη 
γιατί ο Ελληνισµός πραγ-
µατικά άφησε το στίγµα του 
στην ανάπτυξη και την καλή 

φήµη τής Αυστραλίας σαν 
παράδειγµα προς µίµηση 
για τον πολυπολιτισµό.
Η µεγάλη επιτυχία τού φη-
µισµένου ελληνικής κατα-
γωγής αυστραλού σκηνοθέ-
τη, Τζορτζ Μίλλερ, που το 
έργο του «Mad Max» κέρδι-
σε προχθές έξι «Οscar» ρε-
κόρ στο Χόλιγουντ τιµώντας 
την Αυστραλία είναι µόνο 
το τελευταίο παράδειγµα τής 
ελληνικής παρουσίας στους 
Αντίποδες και είναι ευτυχής 
συγκυρία η απόφαση τού 
Πανεπιστηµίου ΝΝΟ και 
τής Πολιτειακής Βιβλιοθή-
κης να δηµιουργήσουν το 
Ελληνικό Ιστορικό Αρχείο.
Σύµφωνα µε τις πληρο-
φορίες µας στο Αρχείο θα 
συµπεριληφθεί πιθανότατα 

το πολύ σηµαντικό Ιστορι-
κό Αρχείο τής Κοινότητας, 
αλλά και τα αρχεία άλλων 
οργανώσεων και ιδιωτών 
που θα καταγράφουν την 
ελληνική παρουσία. Επίσης 
θα συµπεριλαµβάνονται οι 
προφορικές ιστορίες συ-
µπαροίκων που καταγράφει 
ο ακαδηµαϊκός Νίκος ∆ου-
µάνης.
«Ο Κόσµος» χαιρετίζει σαν 
ιστορική στιγµή τη δη-
µιουργία τού Ελληνικού 
Ιστορικού Αρχείου και θα 
προβάλει κάθε προσπάθεια 
για την επιτυχία του µε συ-
γκέντρωση των αναγκαίων 
πόρων και κάθε εκδήλωση 
συµπαράστασης στους ορ-
γανωτές του.   

H Linda Burney ελπίζει να γίνει 
ο πρώτη αυτόχθονας γυναίκα 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων
H αναπληρωτής αρχηγός του 
Εργατικού Κόµµατος στη Νέα 
Νότια Ουαλία, Linda Burney 
ίσως γράψει ιστορία και γίνει η  
πρώτη Αβορίγινα γυναίκα που 
θα εκλεγεί στην αυστραλιανή 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Η 
Λίντα Μπέρνι επιβεβαίωσε ότι 
θα λάβει µέρος στις προκριµα-
τικές εκλογές για την οµοσπον-
διακή έδρα του Barton στο νό-
τιο  Σίδνεϊ µε στόχο να είναι η 
υποψήφια του κόµµατος της για 
τις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές. Η κα Μπέρνι δήλωσε 
ότι θα ήταν περήφανη να γίνει 
η πρώτη γυναίκα Αβορίγινα 
που θα εκλεχθεί στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων, µετά τη 
Nova Peris που ήταν η πρώτη 
ιθαγενής γυναίκα που εκλέχθη-
κε στη Γερουσία. Η κα Μπέρ-
νι θα παραιτηθεί από τη θέση 
του αναπληρωτή αρχηγού του 
Εργατικού Κόµµατος της ΝΝΟ 
την επόµενη εβδοµάδα, αλλά 
θα παραµείνει βουλευτής του 
Καντερµπέρι µέχρι να οριστεί 
η ηµεροµηνία των εκλογών και 
µετά θα ασχοληθεί αποκλειστι-
κά µε την προεκλογική εκστρα-

τεία. Την έδρα του Μπάρτον 
την κατέχει το Φιλελεύθερο 
Κόµµα µε τον Νίκο Βαρβαρή 
αλλά οι Εργατικοί ελπίζουν να 
την ξανακερδίσουν λόγω των 
αλλαγών στα όρια της εκλογι-
κής περιφέρειας. Τόσο οι Ερ-
γατικοί όσο και οι Λίµπεραλ 
τάχθηκαν κατά των αλλαγών, 

µε τους Λίµπεραλ να υποστηρί-
ζουν ότι θα χάσουν τρεις έδρες, 
µεταξύ των οποίων το Barton. 
Βέβαια και στις προηγούµενες 
εκλογές είχε θεωρηθεί ότι η 
έδρα θα πάει στους Εργατικούς 
αλλά τελικά την κέρδισε µε µε-
γάλη ανατροπή των προγνω-
στικών ο ελληνικής καταγωγής 
Νικόλαος Βαρβαρής.

Κουρέας κατηγορείται 
για 13 επιθέσεις 
σεξουαλικής 
κακοποίησης
Ένας κουρέας από την Cooma αφέθηκε ελεύθερος 
µε εγγύηση από το δικαστήριο, υπό αυστηρές προ-
ϋποθέσεις, καθώς βαρύνεται µε 13 κατηγορίες σε-
ξουαλικής κακοποίησης που σύµφωνα µε τον κα-
τήγορο τελέστηκαν πριν από 20 χρόνια. Ο David 
Ford, 67 ετών, εµφανίστηκε στο Τοπικό ∆ικαστή-
ριο του Queanbeyan κατηγορούµενος για τρεις σε-
ξουαλικές επίθεσεις και δέκα περιπτώσεις άσεµνης 
επίθεσης µε ένα τουλάχιστον από τα  φερόµενα ως 
θύµατα να είναι κατά το χρόνο των επιθέσεων κάτω 
των 16 ετών. Τα αδικήµατα έλαβαν χώρα µεταξύ 
του 1992 και του 1996. Η αστυνοµία άρχισε να 
ερευνά τις υποτιθέµενες επιθέσεις µετά από καταγ-
γελία που δέχτηκε το ∆εκέµβριο του 2014. Στη συ-
νέχεια συνέλαβε τον Ντέιβιντ Φορντ και κατέσχεσε 
από το σπίτι του µια σειρά από αντικείµενα που θε-
ωρείται ότι έχουν σχέση µε τις κατηγορίες. Ο κατη-
γορούµενος που αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση θα 
πρέπει να παραδώσει το διαβατήριό του και να επι-
σκέπτεται την αστυνοµία τρεις φορές την εβδοµάδα.
Επίσης απαγορεύεται να επικοινωνήσει ή να βρεθεί 
κοντά στα φερόµενα ως θύµατα ή τους µάρτυρες και 
δεν θα  πρέπει να έχει επαφή µε κανένα παιδί κάτω 
των 16 ετών χωρίς επιτήρηση. Ο κατηγορούµενος 
θα εµφανιστεί ενώπιον του Τοπικού ∆ικαστηρίου 
και πάλι στις 3 Μαΐου.




