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Στήριξη με έργα και όχι μόνο με λόγια 
για το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ
…από τον Πολιτειακό Υπουργό Πολυπολιτισµού και τον Βουλευτή του Ότλι και Γραµµατέα 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Φίλων της Ελλάδας, Μάρκ Κούρι

Ο βουλευτής του Oatley και 
Γραµµατέας της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής των Φίλων 
της Ελλάδας, Mark Coure, ο 

Υπουργός Πολυπολιτισµικότητας, 
Ray Williams και η Πρωθυπουργός 
της Νέας Νότιας Ουαλίας (Πρέµιερ), 
Gladys Berejiklian, ανακοίνωσαν την 
περασµένη Πέµπτη και το επιβεβαί-
ωσαν ξανά την περασµένη Κυριακή 
ότι φέτος θα ενισχύσουν µε 50.000 
δολάρια την «µεγαλύτερη γιορτής της 
ελληνικοαυστραλιανής κοινότητας 
στη ΝΝΟ», όπως την χαρακτήρισαν 
στις οµιλίες τους. Την Κυριακή 18 Φε-
βρουαρίου, ο κ. Coure, ο κ. Williams 
και η κ. Berejiklian παρακολούθησαν 
την επίσηµη τελετή έναρξης του 36ου 
Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ.
Ο κ. Williams δήλωσε ότι το Φεστιβάλ 
είναι ένα από τα µεγαλύτερα ετήσια 
πολιτιστικά γεγονότα της Αυστραλί-
ας, στο οποίο παρουσιάζονται κορυ-
φαίοι Έλληνοαυστραλοί και Έλληνες 
καλλιτέχνες. «Από το 1980, η Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας 
Νότιας Ουαλίας διοργανώνει αυτό 
το  εντυπωσιακό φεστιβάλ που απευ-
θύνεται σε όλους τους Αυστραλούς», 
δήλωσε ο κ. Williams. «Η κυβέρνηση 
της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι υπε-
ρήφανη που υποστηρίζει το φεστιβάλ 

και έχει µεγάλη εκτίµηση στην θετική 
συµβολή της ελληνικής κοινότητας 
στη χώρα». Ο κ. Coure συνεχάρη την 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της 
Νέας Νότιας Ουαλίας για την επιτυχή 
λειτουργία του Φεστιβάλ για τα τελευ-
ταία 36 χρόνια. «Το Φεστιβάλ προ-
σελκύει περισσότερους από 30.000 
ανθρώπους ετησίως προβάλλοντας  
τον πλούσιο πολιτισµό της Ελλάδας 
και των Ελληνοαυστραλών», δήλω-

σε ο κ. Coure. Στη Νέα Νότια Ουα-
λία ζουν περισσότεροι από 130.000 
άνθρωποι µε ελληνική καταγωγή και 
περισσότεροι από 80.000 µιλάνε ελ-
ληνικά στο σπίτι.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆α-
ναλής, δήλωσε ότι ο Οργανισµός 
αισθάνεται ευτυχής που έλαβε την 
πρόσθετη χρηµατοδότηση: «Αυτή 
η χρηµατοδότηση βοηθάει τις προ-

σπάθειές µας για την προώθηση του 
Φεστιβάλ στο µέτρο του δυνατού και 
είναι απόδειξη της υποστήριξης της 
κυβέρνησης της ΝΝΟ στην ελληνι-
κή κοινότητα. Το Ελληνικό Φεστι-
βάλ του Σίδνεϊ είναι η πιο σηµαντική 
εκδήλωση της ελληνοαυστραλιανής 
κοινότητας και µε την υποστήριξη της 
κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας το φεστιβάλ θα είναι φέτος µεγα-
λύτερο και καλύτερο από ποτέ».

Έπεσε µε το αυτοκίνητο σε 
γκρεµό 30 µέτρων και επέζησε
Άγιο είχε ένας οδηγός από το Σίδνεϊ που επέ-
ζησε αν και το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεµό 
30 µέτρων στο Mosman, στο βόρειο τµήµα της 
πόλης. Ο οδηγός κατευθυνόταν νότια, στην οδό 
Parriwi Road, κοντά στη διασταύρωση του Spit 
Road, στο Mosman, όταν βγήκε από το δρόµο 
στις 7:45 π.µ., σύµφωνα µε την  αστυνοµία της 
ΝΝΟ. Το όχηµα πέρασε τα προστατευτικά κιγκλι-
δώµατα  και έπεσε στο γκρεµό από ύψος περίπου 
30 µέτρων.  Ο οδηγός, ο οποίος ήταν ηλικιωµέ-
νος , περίπου 60 ετών, κατάφερε να βγει από 
το αυτοκίνητο µετά τη ατύχηµα. Του δόθηκαν 
οι πρώτες βοήθειες καθώς είχε µικρά τραύµατα 
στο προσώπου και µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο 
Royal North Shore του Σίδνεϊ για περαιτέρω θε-
ραπεία. Ο οδηγός ήταν µόνος του στο αυτοκίνητο 
όταν έγινε το ατύχηµα.

Ελαιόλαδο από το Κουίνσλαντ σαρώνει τα διεθνή βραβεία
Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία µπο-
ρεί να είναι οι χώρες που έρχονται στο 
µυαλό όταν σκεφτόµαστε το ελαιόλαδο, 
αλλά ο µοναδικός ελαιώνας που παρά-
γει ελαιόλαδο στο Κουίνσλαντ σαρώ-
νει όλα τα βραβεία και παράγει λάδι 
που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα 

καλύτερα στον στον κόσµο. Οι ελιές 
της Sommariva, κοντά στο Charleville, 
έλαβαν το χάλκινο µετάλλιο στα ετήσια 
βραβεία ποιότητας ελαιολάδου του Λος 
Άντζελες την περασµένη εβδοµάδα, σε 
έναν διαγωνισµό µε περισσότερες από 
650 συµµετοχές. Η ιδιοκτήτρια Karen 

McLennan δήλωσε ότι η ιδέα να συµµε-
τάσχει στον διαγωνισµό της ήρθε µετά 
από µια πρόσκληση προς τους ελαι-
οκαλλιεργητές να υποβάλουν το λάδι 
τους σε σεµινάριο δοκιµής γεύσης στο 
Toowoomba. «Ένας αξιολογητής εκεί 
ήταν εκείνος που µας ώθησε να πά-
ρουµε µέρος στον διαγωνισµό»,είπε η 
κα Μακλίν. Ενώ οι δυτικές περιοχές 
του Κουίνσλαντ καλύπτονται συνήθως 
από καγκουρό, βοοειδή και µύγες, η κα 
McLennan σκέφτηκε ότι οι περιοχές αυ-
τές είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια 
ελαιόδεντρων. Η κ. McLennan είπε ότι 
η ιδέα για την καλλιέργεια ελιών της 
ήρθε περίπου πριν από 20 χρόνια, όταν 
ένας φίλος έκανε ένα ταξίδι στην Ιτα-
λία. «Έχουµε µια επιχείρηση στην πόλη, 
αλλά προσπαθούσαµε να σκεφτούµε 
τρόπους να µεγαλώσουµε το εισόδηµα 
µας. Ένας φίλος µας είχε πρόσφατα τα-
ξιδέψει στην Ιταλία και µας είπε ότι το 
περιβάλλον και το κλίµα στην περιοχή 
µας είναι ακριβώς όπως της Ιταλίας, 
άρα κατάλληλο για τα ελαιόδεντρα. Έτσι, 
φυτέψαµε δοκιµαστικά λίγα δέντρα, εί-
δαµε ότι ευηµερούσαν και συνεχίσαµε», 
ανέφερε η κα Μακλίν. Η κ. McLennan 
είπε ότι ενώ µεσογειακές χώρες όπως η 
Ιταλία και η Ισπανία ήταν γνωστές για το 
ελαιόλαδο τους, το αυσταλιανό ελαιόλα-
δο είναι εξίσου καλό».

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΕΡΑ

Τρεις νεκροί από πυρκαγιά, 
διασώθηκε µητέρα µε δύο παιδιά
Η αστυνοµία δεν έχει ακόµη αναγνωρίσει σε ποιους ανήκουν τα σώµατα που βρέ-
θηκαν σε σπίτι που καταστράφηκε από πυρκαγιά στο Bonner, στην Κάµπερα το 
πρωί της ∆ευτέρας. Η πυρκαγιά κατέστρεψε το σπίτι και σύµφωνα µε την αστυ-
νοµία δεν ήταν ατύχηµα. Ο επιθεωρητής Scott Moller δήλωσε ότι υπήρχαν πολ-
λές εστίες και χρησιµοποιήθηκαν διάφορα υλικά για να εξαπλωθεί. Η αστυνοµία 
δεν µπόρεσε να επιβεβαιώσει τις ηλικίες ή το φύλο των νεκρών και η επίσηµη 
διαδικασία ταυτοποίησης παραµένει σε εξέλιξη. Τα σοβαρά εγκαύµατα έχουν πα-
ραµορφώσει τα σώµατα και καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση τους. Οι αρχές 
κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν την πυρκαγιά στις 8:40 π.µ. και οι πυροσβέστες 
εντόπισαν τα σώµατα προσπαθώντας να σβήσουν την πυρκαγιά, σύµφωνα µε τον 
κ. Moller. «Πάλεψαν µε τη φωτιά µέσα στο σπίτι, και όταν διαπίστωσαν ότι κάποιοι 
άνθρωποι δεν ήταν εν ζωή αποµακρύνθηκαν λόγω καπνού και θερµότητας», είπε.  
Μέρος της έρευνας θα επικεντρωθεί στο εάν τα άτοµα των οποίων οι σοροί εντοπί-
στηκαν είχαν πεθάνει πριν από την πυρκαγιά. Ο κ. Moller  χαρακτήρισε την σκηνή 
ως «τροµακτική» και οι γείτονες δήλωσαν ότι ήταν συγκλονισµένοι αλλά δεν είχαν 
µεγάλη σχέση µε την οικογένεια που ζούσε στο σπίτι. «Έµεναν µόνοι τους.  ∆εν 
ήξερα πραγµατικά ποιος ζούσε εκεί, ούτε καν γνώριζα ότι υπήρχαν παιδιά εκεί», 
ανέφερε ένας γείτονας.




