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Βασίλης Παπαστεργιάδης: Θα πρέπει να ψηφίζουν 
όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους*

Ο
πρόεδρος της Ελληνικής κοι-
νότητας της Μελβούρνης, Βασί-
λης Παπαστεργιάδης µιλά στην 
Κυριακάτικη Kontranews για τα 

προβλήµατα και τις επιτυχίες της ελλη-
νικής Κοινότητας στην Αυστραλία, για 
τις σχέσεις της µε την αυστραλιανή κυ-
βέρνηση, για τα ελληνικά φεστιβάλ που 
συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσµου και 
παίρνει θέση για τη συζήτηση που γίνε-
ται για την ψήφο των οµογενών.

Πόσοι Έλληνες κατοικούν στη Μελ-
βούρνη; Ποια είναι τα προβλήµα-
τα της καθηµερινότητας σας; Έχετε 
αντιµετωπίσει ρατσισµό;

Είναι περίπου 300 χιλιάδες καταγε-
γραµµένοι Έλληνες στη Μελβούρνη. 
Αλλά µε την οικονοµική κρίση στην 
Ελλάδα, έχει αυξηθεί ο αριθµός αυτός 
σηµαντικά.

Οι Έλληνες που ήρθαν στην Αυστραλία 
κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’70, 
αρχικά αντιµετώπισαν µεγάλα προβλή-
µατα για να ενσωµατωθούν στη νέα 
κοινωνία και αντιµετώπισαν ρατσισµό. 
Κατά τις περασµένες τρεις δεκαετίες 
όµως, όπου έγιναν µεγάλες κινήσεις για 
την καθιέρωση του πολυπολιτισµού, το 
πρόβληµα του ρατσισµού έχει ελαχι-
στοποιηθεί. Έτσι ο ρατσισµός εναντί-
ον των Ελλήνων σήµερα έχει σχεδόν 
εξαλειφθεί. Οι Έλληνες έχουν ενσωµα-
τωθεί στην αυστραλιανή κοινωνία κα-
τακτώντας µεγάλες και καίριες θέσεις 
σε διάφορους τοµείς, όπως δικαστές, 
υπουργοί, πρυτάνεις σε πανεπιστήµια, 
πρόεδροι µεγάλων ιατρικών συλλόγων 
και εταιρειών. Για παράδειγµα, εγώ 
έχω µια δικηγορική εταιρεία στην Αυ-
στραλία µε 700 άτοµα προσωπικό.

Με το καινούργιο ρεύµα µετανάστευ-
σης κατά τα περασµένα οχτώ χρόνια, 
οι νεοαφιχθέντεςαπό την Ελλάδα, αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα προσαρµογής 
στην νέα κοινωνία. Ζητήσαµε ως Κοι-
νότητα υποστήριξη από τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις και την οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση για το θέµα αυτό και ανταπο-
κρίθηκαν θετικά. Έτσι έχει δηµιουργη-
θεί ειδική υπηρεσία σε συνεργασία της 
Κοινότητάς µας µε άλλον οµογενειακό 
οργανισµό πρόνοιας και έχει προσλη-
φθεί άτοµο που βοηθά τους νεοαφιχθέ-
ντες στη Μελβούρνη. Επίσης, η Κοινό-
τητά µας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, 
ίδρυσε ειδικά σχολεία και θεατρικά 
τµήµατα για τα παιδιά των νεοφερµέ-
νων, έτσι ώστε να µην διακόψουν τους 
δεσµούς τους µε την Ελλάδα, τον ελλη-
νικό πολιτισµό και τη γλώσσα µας.

Ποιες είναι οι σχέσεις σας µε την 
αυστραλιανή κυβέρνηση;

Πρόσφατα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρ-

νης, και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος 
της Κοινότητας, είχα συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ 
Μόρισον και ανώτατους υπουργούς. Ο 
πρωθυπουργός ήρθε στο 15οροφο πο-
λιτιστικό κέντρο µας για να ενηµερωθεί 
για τα έργα και τα προγράµµατα της Κοι-
νότητάς µας. ∆ήλωσε εντυπωσιασµένος 
από αυτά, υπογραµµίζοντας συνάµα τη 
συµβολή των Ελλήνων στην αυστρα-
λιανή κοινωνία, λέγοντας ότι χωρίς 
τους Έλληνες, η Αυστραλία δεν θα ήταν 
όπως είναι σήµερα, ενώ επισήµανε το 
γεγονός ότι οι Έλληνες συµµετέχουν 
άριστα στην κοινωνία της Αυστραλίας. 
Αναφερόµενος στην Κοινότητα, µίλησε 
µε τα καλύτερα λόγια, τονίζοντας ότι ο 
οργανισµός µας αναγνωρίζεται σήµερα 
ως η κορυφαία οργάνωση εθνότητας 
στην Αυστραλία.

Οι άριστες σχέσεις της Κοινότητας µας 
µε τις κυβερνήσεις στην Αυστραλία, 
φαίνονται επίσης και από τις µεγάλες 
κυβερνητικές χρηµατοδοτήσεις προ-
γραµµάτων µας. Πρόσφατα ο πρωθυ-
πουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε 
χορηγία ύψους 5 εκατοµµυρίων δολ-
λαρίων στην Κοινότητα, που µάλλον 
είναι η µεγαλύτερη χορηγία από κυ-
βέρνηση σε κοινοτικό οργανισµό στην 
Αυστραλία. Η χορηγία αφορά τη χρη-
µατοδότηση µε 2,5 εκατ. για τη δηµι-
ουργία µιας καινούργιας έδρας στο Πα-
νεπιστήµιο της Μελβούρνης σχετική µε 
την Ελληνική διασπορά, µε 2.5 εκατ. 
τη δηµιουργία ενός νέου ελληνικού 
κέντρου για τη νεολαία µας, έτσι ώστε 
να συνεχίσουµε την προώθηση του 
πολιτισµού µας στις επόµενες γενιές. 
Επίσης, η πολιτειακή κυβέρνηση της 
Βικτώριας, προσέφερε χορηγία ύψους 
2,5 εκατ. για να δηµιουργήσουµε µια 
ακόµα λέσχη για τους ‘Έλληνες ηλικι-
ωµένους. Επιπλέον, η κυβέρνηση της 
Βικτώριας επιχορηγεί µε 300.000 την 
εγκατάσταση αντιγράφου της Ζωφόρου 
του Παρθενώνα στην πρόσοψη του 
15οροφου Ελληνικού Κέντρου µας, 
που βρίσκεται στο πιο κεντρικό σηµείο, 
στην καρδιά της Μελβούρνης. Το έργο 
αυτό το έχουν αναλάβει ειδικοί από την 
Ελλάδα και φτιάχνεται στην Ελλάδα µε 
µάρµαρο από την Πάρνηθα.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη επικοινωνώ προσωπικά ως 
πρόεδρος της Κοινότητας µε τους πρω-
θυπουργούς της πολιτειακής και της 
Οµοσπονδιακής κυβέρνησης, οι οποίοι 
πάντα στηρίζουν τις πρωτοβουλίες µας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η υπογρα-
φή της συµφωνίας µεταξύ Αυστραλίας 
και Ελλάδας που επιτρέπει σε νέους 
από τις δύο χώρες να παίρνουν ειδική 
βίζα για να πηγαίνουν διακοπές στην 
κάθε χώρα αντίστοιχα έχοντας δικαίω-
µα εργασίας. Η συµφωνία για τη βίζα 
αυτή υπεγράφη µε πρωτοβουλία και 
προσπάθειες της Κοινότητάς µας

Ποια η θέση σας για τη συζήτηση που 
γίνεται για την ψήφο των οµογενών;

Προσωπικά πιστεύω ότι είναι απαραί-
τητη για όσους είναι εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους. Οι πε-
ρισσότερες πολιτισµένες χώρες στον 
κόσµο έχουν λύσει αυτό το θέµα. Η επι-
στολική ψήφος διευκολύνει τους 500 
χιλιάδες Έλληνες, που έφυγαν από την 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, να ασκή-
σουν το δηµοκρατικό τους δικαίωµα, 
καθώς έχουν άµεση σχέση οικονοµικά 
και προσωπικά µε την Ελλάδα.

Θεωρείτε πως πρέπει να ψηφίζουν 
και οι Έλληνες 3ης και 4ης γενιάς;

Όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλο-
γικούς καταλόγους θα πρέπει να ψη-
φίζουν. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρ-
νηση της Ελλάδας θα µπορέσει να 
ενώσει τους Έλληνες παγκοσµίως και 
να εκµεταλλευτεί µε την καλή έννοια 
τη δύναµη του απόδηµου Ελληνισµού. 
Πιστεύω ότι η Ελλάδα και η οµογένεια 
είναι σε θέση να συνεργαστούν για την 
ανάπτυξη της χώρας µας και η ψήφος 
των οµογενών θα συµβάλει σε αυτές τις 
προσπάθειες. Είµαι βέβαιος ότι η οικο-
νοµία και οι επενδύσεις στην Ελλάδα 
θα αναζωογονηθούν από την οµογέ-
νεια.

Πείτε µας για τα φεστιβάλ που διορ-
γανώνετε κάθε χρόνο.

Η Κοινότητά µας διοργανώνει κάθε 

χρόνο µια σειρά από τα µεγαλύτερα 
φεστιβάλ εθνοτήτων στην Αυστραλία, 
όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ της Λόν-
σντεϊλ που προσελκύει ως και 200.000 
άτοµα κάθε φορά. Το Φεστιβάλ αυτό 
διοργανώνεται εδώ και πολλά χρόνια 
και στα εγκαίνιά του δίνει το παρόν 
όλη η πολιτική ηγεσία της Αυστραλί-
ας. Στη διάρκεια ενός Σαββατοκύρια-
κου του Φεβρουαρίου κλείνουµε δύο 
µεγάλες λεωφόρους στο κέντρο της 
Μελβούρνης και µε τη συµµετοχή 500 
καλλιτεχνών περίπου, και πάνω από 
80 περίπτερα ελληνικών οργανισµών 
και επιχειρήσεων, δεκάδες χιλιάδες 
κόσµου, Έλληνες και µη, έχουν την ευ-
καιρία να γευτούν και γνωρίσουν ό,τι 
ελληνικό. Κάθε χρόνο στο φεστιβάλ 
προσκαλούµε κορυφαίους καλλιτέχνες 
από την Ελλάδα για δωρεάν συναυλίες, 
που τις παρακολουθούν δεκάδες χιλιά-
δες κόσµου.

Επίσης διοργανώνουµε τον Οκτώβριο 
το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογρά-
φου, συνήθως διάρκειας δύο εβδοµά-
δων, όπου παρουσιάζουµε ορισµένες 
από τις καλύτερες ταινίες του σύγχρο-
νου ελληνικού κινηµατογράφου. Στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ παρουσιάζεται 
και το Ελληνο - Αυστραλιανό Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους, καθώς και το 
Μαθητικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, 
µε τη συµµετοχή ελληνικών σχολείων 
της Αυστραλίας.

Παράλληλα διοργανώνουµε το Φε-
στιβάλ Συγγραφέων µε τη συµµετοχή 
δεκάδων λογοτεχνών και πανεπιστη-
µιακών, καθώς και το Φεστιβάλ Ελλη-
νικών Γεύσεων µέσω του οποίου προ-
ωθείται η ελληνική κουζίνα.

Η Κοινότητα λειτουργεί 18 σχολεία 
Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών, 
Θεάτρου και Τέχνης, συµπεριλαµβανο-
µένου και του ηµερήσιου κολλεγίου 
Alphington Grammar School. Είµαστε 
ο µεγαλύτερος ελληνικός εκπαιδευτι-
κός φορέας της οµογένειας στην Αυ-
στραλία. Στα εκπαιδευτικά πολιτιστικά 
προγράµµατά µας, περιλαµβάνεται και 
η ετήσια σειρά Σεµιναρίων Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισµού µε οµιλητές 
Έλληνες και ξένους πανεπιστηµιακούς, 
τα οποία τα παρακολουθούν εκατοντά-
δες άτοµα.

Τέλος, η Ελληνική Κοινότητα Μελ-
βούρνης λειτουργεί και πέντε εκκλησί-
ες σε συνεργασία µε την Αρχιεπισκοπή 
Αυστραλίας, µεταξύ των οποίων είναι 
και η δεύτερη αρχαιότερη ελληνορθό-
δοξη εκκλησία στην Αυστραλία. Πρό-
κειται για τον Ευαγγελισµό της Θεοτό-
κου, που χτίστηκε το 1900.

*  Συνέντευξη στον Χρήστο Κυµπιζή για την 
κυριακάτικη Kontranews




