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Παροικιακό «προσκύνηµα» 

Ο σύλλογος Επιστροφή στην Ανατολία 
κι Σύλλογος Εφέδρων των Ελληνικών 
Ενόπλων ∆υνάµεων στην Αυστραλία, 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα του Ballarat τίµησαν τις εθνικές επε-
τείους του ‘ΟΧΙ’ (28 Οκτωβρίου) και της Ηµέρας 
Μνήµης (Remembrance Day, 11 Νοεµβρίου) µε 
ένα εθνικό ‘προσκύνηµα’ στην κωµόπολη της 
επαρχιακής Βικτωρίας. Ύστερα από δοξολογία 
στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ballarat, επισκέπτες 
από την Mελβούρνη, το Σίδνεϊ, την Αδελαϊδα 
και το Ballarat συγκεντρώθηκαν για κατάθεση 
στεφάνων στο Μνηµείο Αυστραλών Πρώην 
Αιχµαλώτων Πολέµου στον Βοτανικό Κήπο 
της πόλης. Ο Αιδ. πατήρ Χρήστος Θεοδωρίδης 
διάβασε τρισάγιο επάνω στο Μνηµείο το οποίο 
έχει το όνοµα κάθε Αυστραλού που έγινε αιχ-
µάλωτος πολέµου από το 1899 µέχρι τον πόλε-
µο της Κορέας. Το «προσκύνηµα» συνεχίστηκε 
µε εκδήλωση στο κοινοτικό κέντρο της τοπικής 
Ελληνικής Κοινότητας. Ο πολιτειακός βουλευ-
τής Ballarat East, Geoff Howard, µίλησε εύλογα 
για τις εµπειρίες του στην Ελλάδα, την οποία 
επισκέπτηκε φέτος. Μαζί µε άλλους πολιτεια-
κούς βουλευτές, επισκέπτηκε πεδία µάχης και 
συµµαχικά νεκροταφεία σε Αθήνα και Κρήτη τα 
οποία έχουν σχέση µε την Αυστραλία. 

Επίσης, παρεβρέθηκαν ο αντιπρόσωπος του 
Ελληνικού Γενικού Προξενείου στην Μελ-
βούρνη  Ευάγγελος Γκόγκος, ο πολιτειακός 
βουλευτής Dandenong, Γιάννης Πανταζόπου-
λος, κι ο δηµοτικός σύµβουλος John Phillips 
(∆ηµαρχεία Ballarat).

Κύριος οµιλητής ήταν ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ια-
µάντης, στέλεχος του Συλλόγου Επιστροφή 
στην Ανατολία και ∆ιευθυντής Έρευνας του 
Αυστραλιανού Ελληνικού Συµβουλίου (Νέας 
Νοτίου Ουαλίας). Ο ∆ρ ∆ιαµάντης ανέπτυ-
ξε τις βαθιές σχέσεις της περιοχής Ballarat µε 
τον Ελληνισµό, οι οποίες φθάνουν µέχρι τα 
επεισόδια στο Eureka Stockade το 1854. Οι 
σηµαντικότερες από αυτές τις σχέσεις είναι η 
περίπτωση του Συνταγµατάρχη George Devine 
Treloar. Γεννηµένος στο Ballarat, υπηρέτησε 
ως Αρµοστής των Προσφώγων της Κοινωνί-
ας των Εθνών στην βορειο-ανατολική Ελλάδα 
από το 1922 µέχρι το 1926. Σε αυτό τον ρόλο, ο 
Τρελορ έσωσε περίπου 108.000 επιζόντες των 
Γενοκτονιών των Ελλήνων, Αρµενίων κι Ασσυ-
ρίων από τον λιµό και τις αρρώστιες.

Χαιρετισµούς απέστειλαν ο πρόεδρος των 
Εφέδρων, Γεώργιος Ραχοβίτης, η πρόεδρος της 
Επιστροφής στην Ανατολία Σοφία Κοτανίδου κι 
ο πρόδερος της τοπικής Ελληνικής Κοινότη-
τας, Ανδρέας Λύτρας. Το πολιτιστικό µέρος του 
προγράµµατος παρουσίασε γυναικείο χορευτι-
κό συγκρότηµα κι η χορωδία «Παροικία».

Όπως τόνισαν όλοι οι οµιλητές, το Ballarat 
και το µοναδικό στην Αυστραλία µνηµείο του, 
κατέχει ιδιαίτερη θέση για την αυστραλιανή 
ελληνική παροικία. Μεταξύ των ονοµάτων που 
είναι χαραγµένα στους λίθους του Μνηµείου 
είναι η «ΕΛΛΑΣ» κι η «ΚΡΗΤΗ», καθώς και 
τα ονόµατα των σχεδών 6.000 Αυστραλών οι 
οποίοι είτε αιχµαλωτήστηκαν είτε κρατήθηκαν 
στους χώρους της Ελλάδας και της Ανατολίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.Ν.Ο.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προνοίας 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο.

Προσκαλεί όλες τις μητέρες
Στο Punchbowl Community Centre, 44 Rossmore Ave., Punchbowl

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
Μεταξύ 10.00 π.μ. και 12.00μ.μ.

Θέματα που θα συζητηθούν:
Κατάθλιψη κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Δίκτυα υποστήριξης
Στίγμα

Ψυχικές ασθένειες, Μύθοι

Η παρουσίαση όλων των θεμάτων θα γίνει 
από άτομο της Υπηρεσίας της Υγείας

Προσφέρεται πρωινό τσάι

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε 
με την Ελίζα Κάλλη ή την Ντομινίκ Τζεόρτζεις την Ελληνική Ορθόδοξη 

Κοινότητα Ν.Ν.Ο., Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, 
στον αριθμό (02) 9740 8310.
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Ο πατήρ Χρήστος ετοιµάζεται για το τρισάγιο στο Μνηµείο Πρώην Αιχµαλώτων Πολέµου, 
πλαισιωµένος από σηµαίες και λάβαρα.

Απο αριστερά: οι πολιτειακοί βουλευτές Geoff Howard και Γιάννη Πανταζόπουλος µε την κα. Σοφία Κοτανίδου 
µπροστά από τους λίθους µε τα ονόµατα «ΕΛΛΑΣ» και «ΚΡΗΤΗ».

ΣΤΟ BALLARAT




