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Προχθές το βράδυ το Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο (ΝΝΟ) πραγματοποίησε την
Δεύτερη Τακτική Ανοιχτή Συγκέντρωση του 2010. Κορυφαία θέματα της συνεδρίασης ήταν η
δράση της Αυστραλιανής Ελληνικής παροικίας γύρω από τις Ομοσπονδιακές Εκλογές και το
νέο Αριστείο Αλέξανδρος.
Με την συμμετοχή παροικιακών φορέων και συμπαροίκων έγινε μιά ευρύ κι ανοιχτή συζήτηση
για την πορεία του Συμβουλίου, για τις ενέργειές του κατά την προεκλογική περίοδο και μετ’
έπειτα. Όπως δήλωσε ο Συντονιστής, κς Γιώργος Βελλής, η Ανοιχτές Συνεδριάσεις έχουν
σκοπό την συμμετοχή κάθε συμπάροικου στο έργο του Συμβουλίου.
Κύριοι ομιλητές ήταν ο Συντονιστής και ο Γραμματέας του ΑΕΣ (ΝΝΟ), Δρ Παναγιώτης
Διαμάντης. Το ΑΕΣ (ΝΝΟ) ωθεί όλους τους συμπάροικους να παραβρίσκοντε σε
προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματος της αρέσκειάς τους και να προωθούν τα εθνικά
δίκαια του Ελληνισμού απ’ευθείας στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας.
Στην Νέα Νότια Ουαλία, για παράδειγμα, σημαντική είναι η Ελληνική παρουσία σε οριακές
έδρες όπως το Dobell και το Robertson στο Central Coast, καθώς και το Eden-Monaro στην
νοτιοανατολική ΝΝΟ. Οι συμπάροικοι στις έδρες αυτές βρίσκονται σε προνομιούχα θέση να
πείσουν τους βουλευτές και τους υποψηφίους για τα εθνικά δίκαια του Αυστραλιώτη
Ελληνισμού.
Όπως τόνισε ο Δρ Διαμάντης, το παράδειγμα το δώσαμε με το κορυφαίο εθνικό θέμα του
Αυστραλιώτη Ελληνισμού, η θέση της Ελληνομάθειας (γλώσσα, ιστορία και πολιτισμός) στο
Εννιαίο Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διδακταίας Ύλης (Australian Curriculum). Με την
σύσσωμη δράση της, η Αυστραλιανή Ελληνική παροικία το έκανε θέμα για την πολιτική
ηγεσία της Αυστραλίας.
Παρομοίως, με την σύσσωμη δράση της, η Αυστραλιανή Ελληνική παροικία μπορεί να δείξει
ότι η η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολίας (Πόντος-ΙωνίαΚαππαδοκία) και της Ανατολικής Θράκης αποτελεί εθνικό θέμα.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας μπορεί να επιτευχθεί με την συνεργασία με άλλες παροικίες
όπως την Ασσυριανή και την Αρμενική. Με την έντονη παρουσία των Ελλήνων (ιδιαίτερα των
Ποντίων και Μικρασιατών) στα εγκαίνια του Μνημείου της Ασσυριανής Γενοκτονίας,
καλλιεργείτε αυτή η συνεργασία. Επομένως η αισθητή παρουσία του Ελληνισμού το Σαββάτο
7 Αυγούστου 2010, στην γωνία Smithfield Rd and Elizabeth Drive, Bonnyrigg, έχει ιδιαίτερη
σημασία. Τόσο για τους Ασσυρίους, όσο και για τους Έλληνες.
Η Ανοικτή Συνεδρίαση αποφάσισε επίσης την δημιουργία αριστείου με το όνομα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακολουθόντας το παράδειγμα του Μακεδόνα στρατηλάτη, οι
βραβευθέντες του Αριστείου Αλέξανδρος θα έχουν μεγάλη προσφορά στην ευρύτερη
Αυστραλιανή κοινωνία.
Η απονομή του πρώτου Αριστείου Αλέξανδρος θα γίνει στον επίσημο δείπνο του ΑΕΣ
(ΝΝΟ) στις αρχές Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες πλησιέστερα στο γεγονός.

