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Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και 
Υπουργούς είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης

Σ υνάντηση µε τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τον 
Πρωθυπουργό και υπουργούς 
είχε ο Πρόεδρος της Ελληνι-

κής Κοινότητας Μελβούρνης κατά τη 
διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής 
του στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, ο κ. Παπαστεργιάδης 
έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό-
πουλο, µε τον οποίο είχε µια εγκάρ-
δια και ενδιαφέρουσα συζήτηση, τον 
οποίο ενηµέρωσε για την πορεία της 
Κοινότητας και για θέµατα που αφο-
ρούν την οµογένεια. Ο κ. Παπαστερ-
γιάδης συναντήθηκε επίσης µε τον 
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτά-
κη την Παρασκευή το απόγευµα µε 
τον οποίο συζήτησε θέµατα που αφο-
ρούσαν την Κοινότητα, τις δραστηρι-
ότητες και τα προγράµµατά της, αλλά 
και την οµογένεια.
«Αισθάνοµαι πολύ ικανοποιηµένος 
γιατί κατά την διάρκεια της συνάντη-
σής µας, ο πρωθυπουργός, αφιέρωσε 
χρόνο για να κατανοήσει την ιστορία 
της παροικίας µας και µάλιστα έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλλη-
νες του εξωτερικού, εκφράζοντας το 
σεβασµό αλλά και τον θαυµασµό του 
απέναντι στην πρόοδο και τα επιτεύγ-

µατα των οµογενών της Αυστραλίας, 
εκφράζοντας την επιθυµία να ανοί-
ξουν ακόµα περισσότεροι δίαυλοι 
επικοινωνίας ανάµεσα στις δύο χώ-
ρες», δήλωσε ο κ. Παπαστεργιάδης 
µετά τη συνάντησή τους. Ο πρόεδρος 
της Κοινότητας ενηµέρωσε τον πρω-
θυπουργό για την Κοινότητα, και τα 
κύρια προγράµµατά της που αφορούν 
την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, 
τη συνεργασία µε ανώτερα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα για την προώθη-
ση της γλώσσας µας, τη δηµιουργία 
της βιβλιοθήκης της Κοινότητας και 
φυσικά για τα µεγάλα φεστιβάλ που 
διοργανώνει στη Μελβούρνη, όπως 
το Ελληνικό Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ 
και το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε 
εντυπωσιασµένος από το έργο της 
Κοινότητας και την επιτυχία τους και 
για το γεγονός ότι προσελκύουν χι-
λιάδες άτοµα, Ελληνης και µη, όπως 
το Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ. Παράλ-
ληλα, ο κ. Παπαστεργιάδης συζήτησε 
µε τον Ελληνα πρωθυπουργό θέµατα 
που αφορούν την οµογένεια, όπως 
την ψήφο των οµογενών και την του-
ριστική βίζα µε δικαίωµα εργασίας 
για νέους.
«Είχα την ευκαιρία να συζητήσω θέ-

µατα που αφορούν την ψήφο των 
οµογενών και την πρακτική λειτουρ-
γία της τουριστικής βίζας µε δικαίω-
µα εργασίας για τους νέους, στο πλαί-
σιο της συµφωνίας που υπογράφηκε 
µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας,» 
δήλωσε ο κ. Παπαστεργιάδης. «Με 
εξέπληξε ευχάριστα ο πρωθυπουρ-
γός  καθώς ήταν καλά ενηµερωµένος 
και ανοικτός να ακούσει και να κα-
ταλάβει τους προβληµατισµούς µας, 
τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ως 
προτεραιότητα την έγκριση του νοµο-
σχεδίου για την ψήφο των οµογενών, 
αφού όπως ο ίδιος δήλωσε, θεωρεί 
ότι οι Έλληνες του εξωτερικού αποτε-
λούν σηµαντικό πυρήνα και µπορούν 
να βοηθήσουν σηµαντικά στην ευη-
µερία και την πρόοδο της Ελλάδας». 
Να σηµειωθεί ότι στη συνάντηση 
συµµετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών αρµόδιος για θέµατα απόδηµου 
ελληνισµού Αντώνης ∆ιαµατάρης 
και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης 
Θεοδωρικάκος, µε τους οποίους είχε 
συναντηθεί νωρίτερα ο κ. Παπαστερ-
γιάδης. Ο κ. Παπαστεργιάδης επα-
νέλαβε την πρόταση της Κοινότητας 
στην κυβέρνηση για την δηµιουργία 
ενός γραφείου του Ελληνικού Οργα-
νισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) και ενός 

ακόµα γραφείου για τον επιχειρη-
µατικό οργανισµό EnterpriseGreece 
στην Μελβούρνη, τα οποία θα στεγά-
ζονται δωρεάν στα γραφεία του Ελ-
ληνικού Κέντρου της Κοινότητας και 
θα επανδρωθούν από την ελληνική 
κυβέρνηση.
Η ανταπόκριση του κ. Μητσοτάκη 
στις προτάσεις την Κοινότητας ήταν 
ιδιαίτερα θετική επισηµαίνοντας ότι 
τα οφέλη της συνεργασίας µεταξύ 
των Ελλήνων της διασποράς και της 
ελληνικής κυβέρνησης θα είναι τερά-
στια.
Τέλος ο κ. Παπαστεργιάδης κάλεσε 
τον πρωθυπουργό και τους υπουρ-
γούς να επισκεφθούν τη Μελβούρ-
νη. «Η ελληνική κυβέρνηση και οι 
υπουργοί µε τους οποίους είχα επα-
φές σε αυτό το ταξίδι, µας τίµησαν 
µε το χρόνο και το ενδιαφέρον τους, 
έδειξαν πως πραγµατικά επιθυµούν 
να αναπτυχθεί µια καλύτερη σχέση 
µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας και 
προσβλέπω σε ακόµα µεγαλύτερες 
συνεργασίες. Είµαι ιδιαίτερα περή-
φανος που είµαι µέλος της οµογένει-
ας αυτής που µας κάνει τόσο υπερή-
φανους σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Τα καλύτερα έρχονται», δήλωσε ο κ. 
Παπαστεργιάδης

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι πολύ συνηθισµένος 
στην Αυστραλία.
Ανεξάρτητα πού γεννηθήκατε ή ποια γλώσσα µιλάτε, µπορεί 
να διατρέχετε κίνδυνο να παρουσιάσετε καρκίνο του παχέος 
εντέρου.
Μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς συµπτώµατα, ακόµη κι αν αι-
σθάνεστε υγιής.
Αν είστε ηλικίας 50-74 ετών, θα λαβαίνετε αυτό το πακέτο 
κάθε δύο χρόνια.
Αυτό είναι το τεστ για τον προσυµπτωµατικό έλεγχο καρ-
κίνου του παχέος εντέρου. Είναι δωρεάν και εύκολο να το 
κάνετε. 
Το τεστ µπορεί να βοηθήσει να εντοπιστούν οι πρόωρες εν-
δείξεις του καρκίνου του παχέος εντέρου πριν εµφανιστούν 
τα συµπτώµατα κι όταν η θεραπεία έχει τις περισσότερες πι-
θανότητες να είναι επιτυχής.
Ζήστε περισσότερο και απολαύστε περισσότερο χρόνο µε 
την οικογένειά σας. Κάντε το τεστ. Θα µπορούσε να σώσει 
τη ζωή σας.

Για να µιλήσετε σε κάποιον στη γλώσσα σας, καλέστε το 13 
14 50 και ζητήστε το Εθνικό Πρόγραµµα Προσυµπτωµατι-
κού Ελέγχου Καρκίνου του Παχέος Εντέρου (National Bowel 
Cancer Screening Program).

Μνήµες ∆εκαπενταύγουστου 
µε την ιερή εικόνα της Παναγίας
Γράφει ο Γρηγόρης Χρονόπουλος

Α νασκαλίζω τις αναµνήσεις της νιότης 
µου που την έζησα σ΄αυτήν την πα-
ροικία, την ιστορία της παροικίας και 
της δική µου ζωή. Και είναι ιστορία και 

είναι µνήµη και είναι κι η ζωή που ζήσαµε...

…Όµως έχουµε και κάποιες άλλες αναµνή-
σεις,  που τις κουβαλάµε από παιδιά, ανα-
µνήσεις βιώµατα, που µας δηµιούργησαν 
την πνευµατική µας υπόσταση.
Βίωµα το ∆εκαπενταύγουστο  µε την ιερή ει-
κόνα της Παναγίας που εκφράζει τη θεότητα 
µητέρα. Η Θεοµήτορα Αγία µορφή ξεφεύγει 
από τη θρησκευτική της αγιότητα  και γίνε-
ται Ελεούσα, Μεγαλόχαρη, Παρηγορήτρα, 
Πολυεύσπλαγνη, ελπίδα και συντρέχουσα 
στην κάθε λύπη και κάθε πόνο.
Γίνεται µάνα, θεοποίηση της µητρικής αγά-
πης. Αυτή είναι η θέση της στη δική µας 
παράδοση, στη δική µας λαϊκή, πανλαϊκή 
αντίληψη.
Κι είναι τόσο βαθειά αυτή η δοξασία που 
αντικαθιστά, µάλλον συσχετίζει την αρχαία 
θεότητα Εστία, την προστάτιδα της οικογέ-
νειας.
Γι αυτό δεν είναι µόνο ανάµνηση το ∆ε-
καπενταύγουστο, είναι βίωµα, είναι ουσία 
ζωής πέρα κι από τη θρησκευτικότητα. Στε-
ρούµαστε πολλά στη ζωή που ζούµε µα δεν 
µπορούµε να µη γιορτάσουµε την Κοίµηση 

της Θεοτόκου.
Στην Πατρίδα είναι τόσο σηµαντική η 
ηµεροµηνία που θεωρείται καλοκαιρινά 
Χριστούγεννα. Κι είναι τόσο κοντά στον 
ανθρωπο  η Παναγία που ο λαός µας τη 
στόλισα µε τόσο πολλά παινετικά επίθετα. 
Γλυκοφιλούσσα, Παντάνασσα, Κεχαριτωµέ-
νη, Ελεούσσα, Πανµακάριστη, Οδηγήτρια, 
Γοργοεπίκωο. 
Και δεν µιλάει για θανή, Κοίµιση το θέλει... 
εν τη κοιµήση τον κόσµον ού κατέλειπες. 
Τη θέλει και την αισθάνεται παρούσα. 
Και το γιορτάζει πολύτροπα. Γεµάτες οι εκ-
κλησίες, πολλά τα πανηγύρια, πολλές οι 
παρακλήσεις...την πάσαν ελπίδα µου εις σε 
ανατίθηµι... 
Αυτές τις µνήµες, αυτά τα βιώµατα, που εδώ 
µόνο εκκλησιαστικά και οικογενειακά µπο-
ρούµε να χαρούµε, πώς µπορούµε να  τα 
προσπεράσουµε, ; Στην Πατρίδα είναι γιορ-
τερή ατµόσφαιρα δεν είναι µόνο εκκλησια-
σµός.  Να είµαστε καλά, να είµαστε...υπό 
την σκέπην  της. Χρόνια πολλά.
Πόσο θ΄άλλαζε, αλήθεια η ζωούλα µας / 

Η ζωή αυτή που κλείστηκε στο τώρα, / Στα 
στενά τα πλάτια του συµφέροντος / της 

ρουτίνας τη λιακάδα και τη µπόρα.
Πόσο θ΄άλλαζε, αλήθεια η ζωούλα µας / 
Αν η σκέψη της ψυχής φτερά γινόταν, / 

Αν στ΄αστέρια κάποιοι πόθοι µας ανέβαι-
ναν. / Αν η έγνοια για το αύριο πνιγόταν. 
/ Πόσο θ΄άλλαζε η ασήµαντη ζωούλα µας..




