
Την ιστορία του ζεύγους 
Σίδνεϊ και Τζόις Λοκ 
Νάκιβελ, ενός Λον-

δρέζου µεγαλωµένου στη 
Σκωτία και µιας Αυστραλής 
από το Κουίνσλαντ, που βο-
ήθησαν χιλιάδες Έλληνες 
πρόσφυγες από τη Μικρά 
Ασία το 1922, δεν την γνω-
ρίζουν πολλοί Έλληνες και 
Αυστραλοί.

Οι Λοκ, όπως γράφει το 
ΑΜΠΕ, αφιέρωσαν τη ζωή 
τους στους πρόσφυγες βο-
ηθώντας, µεταξύ άλλων, 
Πολωνούς, Εβραίους και 
Έλληνες µετά τον Α’ αλλά 
και Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Ένα ζευγάρι που για δεκα-
ετίες βοηθούσε να σωθούν 
χιλιάδες πρόσφυγες στην 
κατεστραµµένη από τον πό-
λεµο Ευρώπη, που έσωσε 
χιλιάδες Έλληνες πρόσφυ-
γες σε µια αποµακρυσµένη 
γωνιά της Ελλάδας

Η ιστορία τους έρχεται 
στη δηµοσιότητα µε στοι-
χεία από πρόσφατη διάλε-
ξη του ∆ρ Παναγιώτη ∆ια-
µάντη, Καθηγητή Μελετών 
Γενοκτονίας στο Πανεπι-
στήµιο Τεχνολογίας Σίδνεϊ 
και διευθυντή του Αυστρα-
λιανού Ινστιτούτου για το 
ολοκαύτωµα. Όπως ανέφε-
ρε ο κ. ∆ιαµάντης, το ζευ-
γάρι Λοκ εγκαταστάθηκε το 
1920 σ’ έναν µεσαιωνικό 
πύργο στην Ουρανούπολη 
της Χαλκιδικής - ένα χω-
ριό που χτίστηκε από Μι-
κρασιάτες πρόσφυγες. Οι 
Λοκ αναζωογόνησαν την 
ταπητουργία (χαλιά) στο 
παραθαλάσσιο αυτό χωριό, 
µε σχέδια εµπνευσµένα 
από τα κοντινά µοναστήρια 
του Αγίου Όρους. Ένα από 
αυτά τα χαλιά µε την ονο-
µασία «∆ηµιουργία», εκτί-
θεται σήµερα στο Μουσείο 
Powerhouse του Σίδνεϊ.

«Θέλω οι Έλληνες και οι 
Αυστραλοί να καταλάβουν 
το µήνυµα της ιστορίας της 
γενοκτονίας, όχι αναγκα-
στικά µέσω του πολέµου 
και του αίµατος, αλλά και 
έξω από τον πόλεµο. Και, 
επίσης, από την αυστραλι-
ανή άποψη, µέσω της συµ-
βολής του ζευγαριού Λοκ», 
λέει ο κ. ∆ιαµάντης και ση-
µειώνει ότι η ιστορία των 
Λοκ και των χαλιών του 
πύργου της, είναι ένα από 
τα µεγαλύτερα κεφάλαια 
των σχέσεων µεταξύ Αυ-
στραλίας και Ελλάδας.

«Τέτοιες «ξεχασµένες» 
ιστορίες συνιστούν ισχυρά 
εργαλεία στην προώθη-
ση της αλήθειας σχετικά 
µε αυτά τα εθνικά θέµατα, 
όπως είναι η ταυτότητα και η 
πολιτιστική κληρονοµιά της 
Μακεδονίας. Επιδιώκουµε 

να κάνουµε την ελληνική 
ιστορία της Μακεδονίας µέ-
ρος της ευρύτερης αυστρα-
λιανής ιστορίας, µέσα από 
τη φωνή των Αυστραλών», 
εκτιµά ο καθηγητής

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ

Η συµπόνια ήταν αυτό 
που έκανε την Τζόϊς να 
εξελιχθεί σε εκπαιδευµέ-
νη νοσοκόµα για δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες - για 
Εβραίους, Πολωνούς, Έλ-
ληνες... Νοσοκόµα και 
ακτιβίστρια, η Τζόϊς ήταν, 
επίσης, συγγραφέας δέκα 
βιβλίων, µία από τις πρώτες 
γυναίκες δηµοσιογράφους 
στην Αυστραλία, αλλά και 
σχεδιάστρια ταπήτων (χα-
λιών).

Μετά την ένταξή τους 
στην Εταιρεία των Φίλων 
«Κουάκεροι» και µε την όλη 
βοήθεια που προσέφεραν 
στους πρόσφυγες κατά τη 
διάρκεια της αποστολής 
τους στην Πολωνία, το ζευ-
γάρι µετακόµισε στην Ελλά-
δα στις αρχές της δεκαετίας 
του 1920, µε σκοπό να βο-
ηθήσει 150.000 Έλληνες 
πρόσφυγες που διέφυγαν 
από τις τουρκικές διώξεις. 

Στο διάστηµα αυτό, το µι-
κρό παραθαλάσσιο χωριό 
της Ουρανούπολης, στο 
τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, 
δηµιουργήθηκε από πρό-
σφυγες που το 1923 ήρθαν 
από την Μικρά Ασία, από 
τα Μαρµαρονήσια και την 
Καισαρεία, φέρνοντας µαζί 
τους την τέχνη της ταπη-
τουργίας και της ύφανσης. 
Το ζευγάρι έσωσε το χω-
ριό από την πείνα, µε την 
ανάπτυξη µιας οικοτεχνί-
ας ύφανσης χαλιών µε το 
όνοµα «Τα Χαλιά Πύργος». 
Καθώς οι πρόσφυγες δεν εί-
χαν τις κατάλληλες τεχνικές, 
η κυρία Λοκ τους βοήθησε 
να φτιάξουν ένα εργαστήρι 
αργαλειών στο οπλοστάσιο 
του Πύργου, δείχνοντάς 
τους καινούργιες τεχνικές. 
Το αποτέλεσµα ήταν όµορ-
φα χειροποίητα χαλιά, υφα-
σµένα από γούνα κατσίκας. 
Αρχικά, ως σχέδια χρησι-
µοποιούσαν τα βυζαντινά 
µοτίβα από τοιχογραφίες 
και χειρόγραφα, που φωτο-
γραφήθηκαν από τον κ. Λοκ 
σε διάφορα µοναστήρια του 
Αγίου Όρους.

Η κα Λοκ δίδαξε τους κα-
τοίκους του χωριού πως να 
βάφουν µε φυσικά χρώµα-
τα που έφτιαχνε η ίδια από 
λουλούδια. Έτσι στο µικρό 
χωριό, που από το 1018 
ανήκε στη µονή Βατοπεδίου 
και ονοµαζόταν Προσφό-
ριον, γεννήθηκε η τέχνη 

της ταπητουργίας, κάτι που 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην ανοικοδόµηση της 
ζωής των χωρικών. Τα γνω-
στά «χαλιά Ουρανούπολης» 
πουλιόνταν σε υψηλές τιµές 
στην αγορά της Αθήνας.

Το 1928, το ζευγάρι εγκα-
ταστάθηκε στο παλιό βυζα-
ντινό πύργο του χωριού, 
γεγονός που σηµάδεψε την 
ιστορία της Ουρανούπολης. 
Ο διάσηµος πύργος, που 
ήταν το βασικό κτίριο του 
µετοχίου Προσφόριον της 
µονής Βατοπεδίου, χτίστηκε 
πριν από το 1344, φιλοξέ-
νησε τον Επίσκοπο Θεσσα-
λονίκης, Ιωάννη Παλαιολό-
γο, το 1379, και το 1986 ο 
Πύργος µαζί µε τον αρσανά 
περιήλθε στην κατοχή του 
υπουργείου Πολιτισµού. Tο 
ζεύγος διέµεινε στο Πύργο 
µέχρι το θάνατό του (1952 
και 1982 αντίστοιχα). Η 
κατασκευή χειροποίητων 
χαλιών στην Ουρανούπολη 
συνέχισε µέχρι το θάνατο 
της Τζόις Λοκ, το 1982.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ 
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ;

«Ως Έλληνες της Αυστρα-
λίας, ποτέ δεν έχουµε προ-
ωθήσει την ιστορία των 
Λοκ εδώ. Ήµασταν εντελώς 
απορροφηµένοι µε άλλα 
πράγµατα, αντί µε την πραγ-
µατική κληρονοµιά των 
Ελλήνων και Αυστραλών 
που µοιραζόµαστε. Όταν ο 
ελληνικός λαός χρειαζόταν 
βοήθεια, το ζευγάρι Λοκ 
ήταν εκεί, στην άλλη άκρη 

του κόσµου, να τον βοη-
θήσει. Ποτέ δεν επέστρε-
ψαν στην Αυστραλία και ο 
τάφος τους βρίσκεται στην 
Ελλάδα» λέει ο ∆ρ ∆ιαµά-
ντης. «Το ζευγάρι Λοκ είναι 

η άλλη όψη του νοµίσµατος 
- από τη µία πλευρά είναι 
η ελληνική διασπορά στην 
Αυστραλία, από την άλλη - 
οι Αυστραλοί στην Ελλάδα. 
Αυτή η ιστορία συµπληρώ-

νει όσα έχουµε κάνει εµείς 
οι Έλληνες στην Αυστραλία, 
τα τελευταία 200 χρόνια. 
Η προσφορά των Λοκ συ-
µπληρώνει την αυστραλια-
νή ιστορία µας», καταλήγει. 
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