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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
Ζητείται νεωκόρος 

για τον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας 
(Μπάνκσταουν)

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον 

πατέρα Παναγιώτη 0402 219 214
ή τον κ. Νίκο (πρόεδρο) 0411 133 740

Η Κοινότητα τίμησε μεγάλους ευεργέτες της

Σεξιστικά σχόλια και θύελλα αντιδράσεων 
για φωτογραφία αθλήτριας

K ατά την πρόσφατη επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού κ. Σκοτ Μόρι-
σον στο Ελληνικό Κέντρο, απο-
νεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες 

σε δύο από τους κύριους ευεργέτες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, 
στον επιχειρηματία κ. Γρηγόρη Κάια και 
τον διευθυντή της τράπεζας Delphi Bank 
κ. Τζιμ Σαρρή, για την υποστήριξή τους 
προς την Κοινότητα στην οικοδόμηση 
και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου.
Οι τιμητικές πλακέτες προς τους δύο ευ-
εργέτες παρουσιάστηκαν από τον Πρω-
θυπουργό κ. Σκοτ Μόρισον και τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κ. 
Βασίλη Παπαστεργιάδη.
«Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκείνους που μό-
λις τιμήθηκαν εδώ για την σημαντική 
συνεισφορά τους, για την πραγματοποί-
ηση όλων αυτών των έργων» δήλωσε ο 
πρωθυπουργός Μόρισον.
«Είναι η συνεχιζόμενη συμβολή και υπο-
στήριξη από την ίδια την ελληνική πα-
ροικία,  εκείνων που έχουν επιτύχει εδώ 
και αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία αυτή 
αντιστοιχεί με την επένδυση πίσω στην 
κοινωνία - αυτή είναι η φύση του πολιτι-
σμού. Συγχαρητήρια. 
Ο Γενικός Διευθυντής της Delphi Bank 

κ. Τζιμ Σαρρής, αναφερόμενος στους λό-
γους που ώθησαν την τράπεζα να υπο-
στηρίξει την Ελληνική Κοινότητα, δήλω-
σε:
«Οι πελάτες και η κοινότητά μας βρίσκο-
νται στο κέντρο του ήθους της Delphi 
Bank. Είναι σημαντικό ότι όλα όσα κά-
νουμε να είναι εξατομικευμένα και να 
προωθείται οι σχέσεις μας με αυτά. Η 
υποστήριξή μας προς την Ελληνική Κοι-
νότητα  Μελβούρνης και Βικτώριας θα 
υπάρχει πάντα και θα συνεχίσει να είναι 
μια προέκταση αυτού - να συνεισφέρου-
με δηλαδή πίσω στην κοινότητα που μας 
υποστηρίζει από καιρό».
«Στην Delphi Bank, δεν υποστηρίζουμε 
απλώς την Ελληνική Κοινότητα Μελ-
βούρνης και Βικτώριας - είμαστε μέρος 
της. Πολλοί από τους υπαλλήλους μας 
είναι Έλληνες - αξιοπρεπείς, όπως και 
οι οικογένειες και οι φίλοι τους. Το ίδιο 
μπορεί να ειπωθεί και για τους πελάτες 
μας. Ως εκ τούτου, δίνουμε μεγάλη σημα-
σία στη συνεχιζόμενη ευημερία της Κοι-
νότητας μας και των πολλών φεστιβάλ, 
εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών της, έτσι 
ώστε οι επόμενες γενιές που θα ακολου-
θήσουν να μπορούν να συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν τον ελληνικό πολιτισμό 

και τις παραδόσεις μας στην Αυστραλία.
«Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης 
και Βικτώριας επενδύει πάντα σε αυτό 
που είναι σημαντικό για τους μετανάστες 
της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς 
στην Αυστραλία και είναι σημαντικό να 
συνεχίσουν να παίζουν ρόλο καθοδη-
γητικό για νέες ομάδες μεταναστών με 
βάση τους ισχυρούς πυλώνες  που έχου-
με δημιουργήσει στην παροικία μας. Εκ 
μέρους της Delphi Bank, επιδιώκουμε να 
συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις πολλές 
μεγάλες πρωτοβουλίες που υποστηρί-
ζουν αυτούς τους ισχυρούς δεσμούς με 
τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας, 
όπως τα προγράμματα Ελληνικής και Αγ-
γλικής γλώσσας».
Ο επιχειρηματίας και ένας από τους κύ-
ριους ευεργέτες της Ελληνικής Κοινότη-
τας κ. Γρηγόρης Κάιας σχολίασε:
«Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Βασίλη Παπαστεργιάδη και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη δημιουργία του  Κέντρου και για το 
ωραίο έργο της Κοινότητας.
«Είναι χαρά μας που βοηθάμε να γίνο-
νται τόσο θαυμάσια έργα, τα οποία εξυ-
πηρετούν όλη την ελληνική παροικία. 
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις 
δραστηριότητες και τα μελλοντικά προ-
γράμματα της Κοινότητας, τα οποία θε-
ωρώ ότι είναι για το καλό των παιδιών 
μας και της ελληνικής παροικίας γενικά.»
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης 
Παπαστεργιάδης  δήλωσε ότι όταν 
προγραμματιζόταν η δημιουργία του 
15ώροφου κοινοτικού κτηρίου,  αρκε-
τοί εξέχοντες Έλληνες και οργανώσεις 
συνέβαλαν στο να γίνει το Ελληνικό  

πραγματικότητα.
«Ο Γρηγόρης Κάιας και η Delphi Bank 
υποστήριξαν αυτό το όραμα με σημαντι-
κές δωρεές,» είπε. «Η υποστήριξή τους 
ήταν κρίσιμη για την επιτυχία αυτού 
του έργου. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο 
Γρηγόρης Κάιας και η Delphi Bank ήταν 
πραγματικοί πρωτοπόροι στην αναγνώ-
ριση της σπουδαιότητας αυτού του έργου, 
όταν το Κέντρο ήταν απλώς μια ιδέα.
Σήμερα το 15ώροφο Κέντρο έχει ανα-
δειχθεί σε ορόσημο για την  παγκόσμια 
ελληνική διασπορά. Έχει αναζωογονή-
σει την Κοινότητά μας και επαναπροσ-
διορίσει την πορεία της οργανωσής μας.
Η Κοινότητά μας ιδρύθηκε και αναπτύ-
χθηκε με την υποστήριξη  ευεργετών 
καθ΄όλη τη διάρκεια των 120 χρόνων 
της. Χωρίς την υποστήριξη πολλών αν-
θρώπων είτε με δωρεά του χρόνου τους 
είτε με οικονομική υποστήριξη,  ο οργα-
νισμός μας δεν θα ήταν εδώ που είναι 
σήμερα. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του  
Πρωθυπουργού είναι ένα παράδειγμα 
αυτής της στήριξης για την οργάνωσή 
μας. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε δί-
πλα μας τους γενναιόδωρους ευεργέτες, 
τον Γκρεγκ Κάϊα και την Τράπεζα των 
Δελφών. Αναγνωρίζουμε την ηγετική 
τους θέση στην παροικία μας και όλοι 
μας είμαστε καλύτερα για να τους έχουμε 
ως υποστηρικτές της Ελληνικής Κοινότη-
τας  Μελβούρνης.
Ο πρωθυπουργός Μόρισον ήταν πολύ 
συγκεκριμένος στις παρατηρήσεις του 
ευχαριστώντας τους ευεργέτες μας για 
την υποστήριξή τους. Αναγνώρισε τη 
σημασία του ρόλου τους και τους ευχα-
ρίστησε.

Η φωτογραφία αθλήτριας του ρά-
γκμπι, την ώρα που κλοτσάει τη μπά-
λα, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδρά-
σεων, για τα σεξιστικά σχόλια που 
ακολούθησαν, από τους διάφορους 
χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Πιο συγκεκριμένα το «Channel 
Seven», στην σελίδα του στο facebook, 
ανέβασε μία φωτογραφία της Τάιλα 
Χάρις από τον αγώνα της ομάδας της 
Μπλούζ, με την αντίστοιχη των Ουέ-
στερν Μπούλντογκς. Aποκρουστικά, 
αλλά συνηθισμένα σε τέτοιες περιπτώ-
σεις σχόλια ακολούθησαν, με απο-
τέλεσμα το κανάλι να αποσύρει την 
επίμαχη φωτογραφία και κάπου εκεί, 
τα πράγματα ξέφυγαν, εκτός ελέγχου. 
Οι αντιδράσεις των χρηστών, στα 
σεξιστικά σχόλια, πήραν την μορφή 
χιονοστιβάδας. Το κανάλι επανέφερε 
την φωτογραφία, ζητώντας εμμέσως 
συγγνώμη για την απόσυρσή της, με 
το σχόλιο «αποσύροντας την φωτο-
γραφία, στείλαμε το λάθος μήνυμα». Η 
Υπουργός για τα ζητήματα Γυναικών, 
Κέλη Οντάιερ, δήλωσε αηδιασμένη 
από τα σχόλια των χρηστών και αφού 
καταδίκασε την ενέργεια του καναλιού 

να την αποσύρει, τόνισε ότι «Η Τάιλα 
Χάρις είναι μία σταρ του ράγκπι. Θα 
έπρεπε να επαινείτε για το ταλέντο της 
και τα αθλητικά της προσόντα, όπως 
κάθε άντρας αθλητής». Η ίδια η Τάιλα 
Χάρις ζήτησε σε συνέντευξη της στο 
ραδιόφωνο, την παρέμβαση τόσο της 
Ομοσπονδίας όσο και της αστυνομί-
ας. Πιο αναλυτικά δήλωσε ότι « Για 
να γίνονται τέτοια σχόλια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, φανταστείτε τι 
γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Τα 
σχόλια που έγιναν με έκαναν να νιώ-
σω άβολα και γι′ αυτό τα λαμβάνω ως 
σεξουαλική παρενόχληση».  Όσο για 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας του 
Αυστραλιανού Ράγκμπι, Γκίλον Μα-
κλόλαν , αφού εξέφρασε τον προβλη-
ματισμό του, χαρακτηρίζοντας το, ένα 
γενικευμένο πρόβλημα και όχι ένα 
μεμονωμένο περιστατικό, προσέγγισε 
στη συνέχεια, την όλη υπόθεση της 
φωτογραφίας, από μία διαφορετική 
οπτική γωνία. «Είναι κατά την γνώμη 
μου μία εντυπωσιακή φωτογραφία, 
που δείχνει μία σπουδαία αθλήτρια 
στην καλύτερη της στιγμή, που είναι 
να κλωτσάει την μπάλα στα 50 μέτρα».

Μειώνει τον αριθμό των μεταναστών 
που δέχεται ετησίως η Αυστραλία
Περίπου 30.000 λιγότερους μετανάστες θα δέχεται ετησίως από τα επόμενα 
χρόνια η Αυστραλία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον και στο εξής 
θα προωθεί τους νεοαφιχθέντες μετανάστες στις πόλεις της περιφέρειας. Η κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών από 190.000 
σε 160.000 τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο πρωθυπουργός και παρουσίασε τις 
νέες κατηγορίες βίζας που θα αναγκάσουν 23.000 εξειδικευμένους μετανάστες 
να ζήσουν και να εργαστούν για τουλάχιστον τρία χρόνια σε πόλεις της πε-
ριφέρειας προτού αποκτήσουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για να λάβουν 
άδεια παραμονής. Αυτό σημαίνει ότι ι μετανάστες  δεν θα επιτρέπεται να ζουν 
στη Μελβούρνη, το Περθ, το Σίδνεϊ και την περιοχής της Γκολντ Κόουστ, εξή-
γησε ο υπουργός Μετανάστευσης Ντέιβιντ Κόουλμαν. Παράλληλα η αυστραλι-
ανή κυβέρνηση θα προσφέρει κίνητρα στους ξένους φοιτητές να σπουδάζουν 
μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Ο Όλος σχεδιασμός ελπίζεται ότι  θα μειώσει 
την πίεση που δέχονται οι υποδομές των μεγάλων πόλεων, οι οποίες τα τελευ-
ταία χρόνια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού 
τους, κυρίως εξαιτίας της άφιξης μεταναστών. Δημοσκόπηση της ReachTell τον 
Σεπτέμβριο έδειξε ότι το 63% των κατοίκων του Σίδνεϊ στηρίζουν την εφαρ-
μογή περιορισμών στον αριθμό των μεταναστών που ζουν στην αυστραλιανή 
μεγαλούπολη. Ο πληθυσμός του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης αυξάνεται κατά 
περίπου 100.000 ανθρώπους ετησίως. Οι περισσότερες νέες αφίξεις αφορούν 
μετανάστες, ενώ αντίθετα ο πληθυσμός στις περιφερειακές πόλεις μειώνεται 
σταθερά.


