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Συνοδινός: 590,000 δολάρια στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα Μελβούρνης να κερδίσουμε τις εκλογές

Πιο γρήγορο 
διαδίκτυο
θέλουν  
οι Αυστραλοί

Ε
άν η νυν κυβέρνηση Τέρ-
νμπολ του Συνασπισμού 
Φιλελευθέρων-Εθνικών 
επανεκλεγεί στις επικείμε-

νες ομοσπονδιακές εκλογές στις 
2 Ιούλη, θα χορηγήσει $590.000 
για να στηρίξει το έργο της Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τας Μελβούρνης και Βικτωρίας 
(ΕΟΚΜΒ).
Η ανακοίνωση αυτή έγινε από 
τον Φιλελεύθερο ομοσπονδιακό 
Γερουσιαστή Νέας Νότιας Ουα-
λίας Άρθουρ Συνοδινό και την 
υπουργό Μικρών Επιχειρήσε-
ων, Βοηθό Θησαυροφύλακα και 
βουλευτή στην έδρα Higgins κα 
Kelly O’Dwyer, κατά τη διάρκεια 
συνάντησης που είχαν το Σάβ-
βατο, στο Ελληνικό Κέντρο, με 
αντιπροσωπεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης, στην οποία 
συμμετείχαν ο πρόεδρος της Βα-
σίλης Παπαστεργιάδης, ο Γενικός 
Γραμματέας κΚώστας Μάρκος 
και ο διευθυντής του Ελληνικού 
Κέντρου Σύγχρονου Πολιτισμού 
Γιώργος Μενίδης. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν επίσης οι ελληνικής 
καταγωγής υποψήφιοι των Φιλε-
λευθέρων κa Julia Banks και κ. 
George Souris, καθώς και ο υπο-
ψήφιος των Φιλελευθέρων στην 
έδρα Hotham κ. George Hua.
O Γερουσιαστής Συνοδινός ανέ-
φερε ότι η Μελβούρνη έχοντας 
περισσότερους από 150.000 
κατοίκους ελληνικής καταγωγής 
είναι η πόλη με το μεγαλύτερο 
ελληνικό πληθυσμό εκτός Ελλά-
δος. Η συμβολή των Ελλήνων 
της Μελβούρνης στην Αυστραλία 
είναι τεράστια και αποτελούν ένα 
μοναδικό μέρος της ζεστής και φι-
λόξενης πολυπολιτισμικής κοινό-
τητας της Μελβούρνης.
«Για να βοηθήσει την εκπαίδευση 
και τον πολυπολιτισμό ο Συνα-
σπισμός θα προσφέρει $90.000 
για την στήριξη των προγραμμά-
των Ελληνικής και γλώσσας και 
πολιτισμού για παιδιά που έχουν 
μητρική γλώσσα τα Ελληνικά που 
προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα 

Μελβούρνης,» δήλωσε ο Γερου-
σιαστής Συνοδινός.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινό-
τητα Μελβούρνης και Βικτωρίας 
προσφέρει μια σειρά γλωσσικών 
και πολιτιστικών προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχο-
λείων Ελληνικής Γλώσσας με πε-
ρισσότερους από 2.000 μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε 14 σχολεία 
στη Μελβούρνη. Η Κοινότητα 
Μελβούρνης θα συνεισφέρει με 
τη σειρά της $254.000 στο πρό-
γραμμα αυτό.
«Εμείς θα προσφέρουμε επίσης 
$300.000 για την υποστήριξη της 
έκθεσης της «Η Ελληνική Ιστορία 
της Μελβούρνης» στον εκθεσια-
κό χώρο του Ελληνικού Κέντρου 
Σύγχρονου Πολιτισμού. Η χρη-
ματοδότησή μας θα εξασφαλίσει 
το διορισμό επιμελητή, την έρευ-
να, και την αγορά υλικών εκθε-
σιακού χώρου, όπως την εγκατά-
σταση οθονών και τον εξοπλισμό 
με συστήματα πληροφορικής,» 
είπε επίσης ο Άρθουρ Συνοδινός.
Η έκθεση θα είναι μια ανοιχτή 
πολιτιστική εκδήλωση που θα 
παρουσιάζει την κληρονομιά του 
Ελληνισμού της Μελβούρνης και 
της πολύτιμης συμβολής του στην 
πρωτεύουσα της πολιτείας της Βι-
κτωρίας, καθώς και τις συνεχιζό-
μενες σχέσεις μεταξύ της Αυστρα-
λίας και της Ελλάδας.
«Η κατανόηση και έρευνα της 
συμβολής των Ελλήνων στην 
Αυστραλία όχι μόνο διευρύνει 
τη γνώση για το συλλογικό μας 
παρελθόν, αλλά ενισχύει περαι-

τέρω τη σχέση μεταξύ των δύο 
χωρών», δήλωσε η κα O’Dwyer.
«Εμείς θα προσφέρουμε $ 
100,000, έτσι ώστε η Ελληνική 
Κοινότητα Μελβούρνης να μπο-
ρέσει να αναθέσει σε ιστορικό 
να δημοσιεύσει δύο έργα για την 
ιστορία της Ελληνικής Κοινότη-
τας της Μελβούρνης « πρόσθεσε 
ο Γερουσιαστής Συνοδινός.
Επίσης ο Συνασπισμός θα προ-
σφέρει $ 100.000 για μια μελέτη 
σχετικά με τα οικονομικά οφέλη 
του Φεστιβάλ της Λόνστεϊλ, της 
Ελληνικής Περιοχής της οδού 
Λόνστεϊλ και του Ελληνικού Κέ-
ντρου της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης.
«Η Ελληνική κοινότητα αποτελεί 
ένα σημαντικό μέρος του κοινω-
νικού ιστού της Μελβούρνης και 
η συνεισφορά, η ιστορία, και ευ-
καιρίες της πρέπει να υποστηρι-
χθούν και να γιορτάζονται,» τόνι-
σε η κα Banks.
Mε τη δέσμευση αυτή του Συνα-
σπισμού πρόκειται να υποστηρι-
χθεί η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, οι επενδύσεις και η 
εκπαίδευση στην Ελληνική Κοι-
νότητα Μελβούρνης.
Σημειώνεται ότι η Κοινότητα με 
υπόμνημά της προς την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση είχε ζητήσει την 
οικονομική ενίσχυση:
1. Του προγράμματος διδασκαλί-
ας Ελληνικών σε παιδιά με μητρι-
κή γλώσσα τα Ελληνικά.
2. Μόνιμης Έκθεσης Ιστορίας του 
Ελληνισμού της Μελβούρνης και 
τη δημιουργία ειδικής γκαλερί 
στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου 

Πολιτισμού.
3. Έρευνας, συγγραφής και έκ-
δοσης βιβλίου με την ιστορία της 
Κοινότητας.
4. Έρευνας για τα οικονομικά 
οφέλη του Φεστιβάλ της Λόνστε-
ϊλ, της Ελληνικής Περιοχής στο 
κέντρο της πόλης και του Ελλη-
νικού Κέντρου Σύγχρονου Πολι-
τισμού.
«Είναι μια λαμπρή ημέρα για την 
Κοινότητά μας και για τον Ελληνι-
σμό της Μελβούρνης που έχουμε 
τη στήριξη της κυβέρνησης,» τό-
νισε ο κ. Παπαστεργιάδης.
«Ο γερ. Συνοδινός έχει βαθιά 
κατανόηση των οφελών της πο-
λυπολιτισμικότητας και τον ρόλο 
που η ελληνική κοινότητα έχει 
διαδραματίσει στην αυστραλια-
νή ιστορία και τον πολιτισμό. Τα 
προγράμματα που έχει σχεδιάσει 
η Κοινότητά μας αναδεικνύουν 
την πλούσια ιστορία του Ελληνι-
σμού της Αυστραλίας και της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.
»Ωστόσο, η ιστορία μας δεν στα-
ματά εδώ, αλλά είναι συνεχής και 
με αυτή την επιχορήγηση μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι 
των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα 
και να επιδιώξουμε να αναπτύ-
ξουμε και να αυξήσουμε περαιτέ-
ρω την πλούσια συνεισφορά μας.
»Είναι στόχος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης να αποτε-
λέσει παράδειγμα για το πώς μια 
Κοινότητα μπορεί να λειτουργή-
σει ενωτικά και εποικοδομητικά 
και αυτό είναι πιο σημαντικό από 
ποτέ, καθώς έχουμε τόσες νέες 
εθνικότητες που μεταναστεύουν 
στην Αυστραλία. Η Ελληνική 
Κοινότητα θέλει να συνεργαστεί 
μαζί τους και να τους βοηθήσει σε 
αυτό το ταξίδι και ταυτόχρονα να 
μάθει ακόμη περισσότερα για τον 
εαυτό της και τη θέση της στην 
Αυστραλία.
»Ευχαριστούμε το Συνασπισμό 
που αναγνωρίζει το έργο μας και 
τη συμβολή του Ελληνισμού στην 
Αυστραλία και θα βοηθήσει τα 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά μας 
προγράμματα.»

Οι Αυστραλοί που ζουν 
σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές της χώρας, ζητούν 
από τους πολιτικούς να 
λάβουν πολύ σοβαρά 
υπόψιν την υποχρέωσή 
τους για ένα πιο γρήγο-
ρο διαδίκτυο στη χώρα, 
ακόμη και αν αυτό θα κο-
στίζει περισσότερο στους 
χρήστες. Έρευνα που 
διενήργησε η εταιρία 
Vote Compass αποκαλύ-
πτει ότι οι περισσότεροι 
Αυστραλοί θα ήθελαν 
από τους πολιτικούς να 
δαπανήσουν τα απαραί-
τητα κεφάλαια ώστε όλα 
τα νοικοκυριά της χώ-
ρας να έχουν πρόσβαση 
στο Εθνικό Ευρυζωνικό 
Δίκτυο. Παρόλο όμως 
που και τα δύο μεγάλα 
πολιτικά κόμματα της 
χώρας υπόσχονται ότι 
θα προχωρήσουν με το 
Εθνικό Ευρυζωνικό Δί-
κτυο, εντούτοις πολλοί 
Αυστραλοί αμφισβητούν 
αν θα έχει την ταχύτητα 
που θα ήθελαν. Από την 
έρευνα, εξακριβώνεται 
ότι το 48% των ερωτη-
θέντων δήλωσαν ότι το 
διαδίκτυό τους «είναι 
πολύ φτωχό», ενώ μόνο 
το 37% είπαν ότι «είναι 
ΟΚ ή καλό» και ότι εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες τους.

Gazmick Building Services
Ζητούνται εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και όρεξη για 
δουλειά στον κατασκευαστικό τομέα για να εργαστούν 
στην εταιρία μας.
Προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο το 
Σίδνεϊ. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εργαζόμενους με 
εμπειρία στις κατασκευές και την δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον
Garry 0405 388 415 ή με τον Mick 0414 510 969

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ζητούνται άμεσα εθελοντές επισκέπτες για μοναχικούς 
ένοικους γηροκομείου στα δυτικά προάστεια. 
Μιάμιση με δύο ώρες κάθε δεκαπενθήμερο. 

Επίσης ζητούνται εθελοντές για τα καθημερινά προγράμματα 
φροντίδας για άτομα άνω των 65 ετών που ζουν στην περιοχή. 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
Οι εθελοντές θα πρέπει να μιλούν Ελληνικά και Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Canterbury 
Earlwood Caring Association τηλ. 9559 4013 και ζητήστε την Μαργαρίτα 


