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Ως μέλος του Βρετανικού 
Ιππικού Σώματος, το 
1916 και μόλις είχε κλεί-

σει τα 15 του χρόνια στάλθηκε 
να πολεμήσει στην Ελλάδα στο 
πλευρό των στρατιωτικών δυ-
νάμεών της Αντάντ. Ποιος να 
το φανταστεί! Ο παππούς της 
πρωθυπουργού μας, Τζούλια 
Γκίλαρντ, στην τρυφερή ηλικία 
των 15 ετών έγινε «Μακεδονο-
μάχος». 

«Κανένας από τους προγό-
νους μου δεν πολέμησε στην 
εκστρατεία της Καλλίπολης. 
Οι γονείς μου μετανάστευσαν 
στην Αυστραλία χρόνια αργό-
τερα. Ξέρω όμως ότι ο παπ-
πούς μου πολέμησε στον A’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ως στρα-
τιώτης των Βρετανικών Δυνά-
μεων» δήλωσε η πρωθυπουρ-
γός, μία μέρα πριν την εθνική 
επέτειο της Αυστραλίας στη Σι-
γκαπούρη, καθ’ οδόν προς την 
Τουρκία. 

Και ενώ η πρωθυπουργός μπο-
ρεί να μην έχει καμία «προσωπι-
κή» σχέση με τους ANZACS, η 
ιστορία αποδεικνύει ότι έχει μία 
πολύ στενή προσωπική σχέση 
με τη Μακεδονία και εμμέσως 
μεγάλη σχέση με την εκστρατεία 
των ANZACS στην Καλλίπο-
λη αφού η συμμαχική δύναμη 
που αποτελούνταν από περίπου 
μισό εκατομμύριο στρατιώτες 
και πολεμούσε κατά μήκους του 
μετώπου της Μακεδονίας, στην 
ουσία είχαν ρόλο υποστηρικτι-
κό όσον αφορά την εκστρατεία 
στα Δαρδανέλλια. Ο Alexander 
MCKenzie, παππούς της πρω-
θυπουργού, από την μητέρα της, 
γεννήθηκε στο Barry της Ου-
αλίας και όταν φούντωσε ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος το 1915, 
ήταν μόλις 15 ετών.

Ο νεανικός του ενθουσιασμός 
και η ηρωική έπαρση που γέν-
νησαν στην καρδιά του τα όσα 
συνέβαιναν εκείνη την εποχή 
σε όλη την Ευρώπη, ήταν κατά 
πάσα πιθανότητα από τους ση-
μαντικούς λόγους που οδήγη-
σαν τον νεαρό Αλέξανδρο, να 

πει ψέματα για την ηλικία του 
και να καταταγεί στο Βρετανικό 
Στρατό. Ως μέλος του Βρετανι-
κού Ιππικού Σώματος, το 1916 
και μόλις είχε κλείσει τα 15 του 
χρόνια, ενώ όλοι οι προϊστά-
μενοί του νόμιζαν ότι ήταν 19 
ετών, στάλθηκε να πολεμήσει 
στην Ελλάδα στο πλευρό των 
στρατιωτικών δυνάμεών της 
Αντάντ (τις οποίες αποτελούσαν 
στρατεύματα της Μεγάλης Βρε-
τανίας, Γαλλίας, και Ρωσίας).

Το μακεδονικό μέτωπο 
ήταν… «τεράστιο» αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι ξεκινούσε 
βόρεια της Χαλκιδικής και 
προχωρούσε κατά μήκος της 
Μακεδονίας έως τα σύνορα με 
τη Σερβία. Μισό εκατομμύριο 
στρατιώτες των δυνάμεων της 
Αντάντ προσπάθησαν με νύχια 
και με δόντια να σταματήσουν 
την προέλαση των δυνάμεων 
της τριπλής συμμαχίας προς τη 
Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Οι νεκροί της στρατιω-
τικής δύναμης της Αντάντ, κατά 
τη δίχρονη αυτή προσπάθεια, 
έφτασαν τους 20.000 και για 
τους περισσότερους εξ αυτών 
τα πολεμικά νεκροταφεία της 
Σταυρούπολης και της Καλα-
μαριάς, έγιναν η τελευταία τους 
κατοικία.

Ο παππούς της πρωθυπουρ-
γού μας ήταν όμως τυχερότερος 
από τους 20.000 συναδέρφους 
του. Ένα χρόνο μετά την απο-
στολή του στη Μακεδονία τραυ-
ματίζεται στο πόδι και επιστρέ-
φει στη Βρετανία. Αυτό βέβαια 
δεν στάθηκε αιτία για να το βά-
λει κάτω. Πεισματάρης καθώς 
ήταν, όταν πλέον επουλώθηκαν 
οι πληγές του επέστρεψε και 
πάλι στο μέτωπο. Όπως φαίνε-
ται αυτήν την επιμονή ανάλογα 
με το πώς το βλέπει ο καθένας 
την κληρονόμησε και η εγγονή 
του και σήμερα πρωθυπουρ-
γός της Αυστραλίας.

Η απόφαση του μεγιστάνα των ορυχείων, 
Κλάϊβ Πάλμερ, να διεκδικήσει το χρίσμα 
του Φιλελεύθερου- Εθνικού Κόμματος 

στην έδρα Lilley του Μπρίσμπαν, αποδεικνύει 
ότι το Λίμπεραλ Πάρτι είναι κόμμα των δισεκα-
τομμυριούχων. Την δήλωση αυτή έκανε η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ όταν της ζητήθηκε 
να σχολιάσει την απόφαση του κ. Πάλμερ να δι-
εκδικήσει την έδρα όπου εκλέγεται ο υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν. Να σημειωθεί 
ότι για να κερδίσει την έδρα αυτή ο Συνασπισμός 
χρειάζεται στροφή 3,2% των ψήφων με το μέρος 

του. Πάντως, το Φιλελεύθερο-Εθνικό Κόμμα ανα-
κοίνωσε ότι η διαδικασία των υποψήφιων για το 
χρίσμα της παράταξης στην έδρα Lilley, δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί.

«Μακεδονομάχος» 
ο παππούς της Γκίλαρντ

Ο Κλάϊβ Πάλμερ διεκδικεί το χρίσμα 
του Φιλελεύθερου-Εθνικού κόμματος
στην έδρα του Γουέϊν Σουάν
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Σελίδα από το αγγλικό περιοδικό «Τhe War Illustrated» στις οποίες 
εικονίζονται οι Βρετανοί στρατιώτες και οι κακουχίες τους 
στο μακεδονικό μέτωπο κατά την περίοδο 1915-1917.

Ο κ. Κλάϊβ 
Πάλμερ


