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Παραγωγικότατος ο πανεπιστηµιακός 
καθηγητής Αναστάσιος Τάµης έγρα-
ψε ένα τρίτοµο συγγραφικό έργο στο 

οποίο έδωσε τον τίτλο «Τριλογία Ελληνι-
κών Φωνών στην Αυστραλία» (A Τrilogy 
of Greek Voices in Australia) και παρου-
σιάζει τη ζωή, τη δράση και την προσφορά 
οµογενών που έχουν διακριθεί ιδιαίτερα.

Πριν λίγες µέρες παρουσιάστηκε ο τόµος 
που αναφέρεται στον Νικόλαο και Κωνστα-
ντίνο Τσουλιά, οι οποίοι ήταν οι σκαπανείς 
της ελληνικής παρουσίας στην Καµπέρα. Ο 
τόµος αυτός µε τίτλο «Κωνσταντίνος Τσου-
λιάς (Ο Εύζωνος)» αποτελεί τον τελευταίο 
από τους τρεις τόµους της τριλογίας. Οι άλ-
λοι δύο αναφέρονται στον µεγάλο ευεργέ-
τη της οµογένειας, Ζήση ∆αρδάλη και στον 
Μέγα Πόντιο του αυστραλιανού Ελληνι-
σµού, τον αείµνηστο Θεόφιλο Ευκαρπίδη.

Η παρουσίαση του τρίτου τόµου έγινε 
από την πρώην πρωθυπουργό της Επικρά-
τειας της πρωτεύουσας Κέιτ Κάρνελ. Κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης, στην οποία 
παρευρέθηκαν ως προσκεκληµένοι 150 
φίλοι της οικογένειας συγκεντρώθηκαν 
συνολικά 25.000 δολάρια για την ιατρική 
έρευνα που σχετίζεται µε το θάνατο βρε-
φών. Στην παρουσίαση του βιβλίου παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι σωµατείων, βου-
λευτές, πολιτικοί και γνωστές οικογένειες 
της αυστραλιανής πρωτεύουσας.

Το νέο πόνηµα του κ. Τάµη παρουσιά-
στηκε µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό από την κα 
Κάρνελ, η οποία στάθηκε σε συγκεκριµένα 
χωρία της µελέτης, ιδιαίτερα αυτά που ανα-
φέρονταν στις δια-εθνοτικές σχέσεις του 
Ελληνισµού µε τις αυστραλιανές αρχές και 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σκληρές δι-
απραγµατεύσεις του Ελληνισµού που αφο-
ρούν τα εθνικά θέµατα, την προσφορά της 
οικογένειας Τσουλιά στην ανοικοδόµηση 
της Ελληνικής Λέσχης, του τοπικού ναού 
και στην πολύχρονη προσφορά του αεί-
µνηστου Νικόλαου Τσουλιά που χρηµάτισε 
ιδρυτικός πρόεδρος της Παµµακεδονικής 
Ένωσης Αυστραλίας (1971-1973), πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας, πρόεδρος 
και υπεύθυνος για την ανοικοδόµηση της 
Ελληνικής Λέσχης, πρόεδρος του τοπικού 
ποδοσφαιρικού σωµατείου των Ελλήνων 
«Ο Ολυµπιακός».

Η Αυστραλή πολιτικός αναφέρθηκε στις 
κοινές προσπάθειες και την ιδιαίτερη συ-

νεργασία που είχε µε τον Κώστα Τσουλιά, 
πρόεδρο τότε της Ελληνικής Κοινότητας να 
υψώσουν από κοινού κυβέρνηση και κοι-
νότητα, στο λόφο του Καπιτωλίου, την ελ-
ληνική σηµαία την 25η Μαρτίου του 1999 
και αργότερα στις 28 Οκτωβρίου 1999. 
Αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφασή της 
να δωρίσει στον Ελληνισµό τεράστιο οι-
κόπεδο για να ανεγερθεί εκεί πολιτιστικό 
κέντρο αλλά συνάντησε την αντίδραση των 
ίδιων των Ελλήνων που αντιπολιτεύονταν 
τότε την Ελληνική Κοινότητα, αναφέρθηκε 
όµως και σε ευχάριστες κοινές προσπά-
θειες, όταν από κοινού κυβέρνηση και 
Κοινότητα έστησαν έκθεση της ελληνικής 
µετανάστευσης στη βιβλιοθήκη του Μπελ-
κόνεν, όταν συνεργαζόµενοι µπόρεσαν να 
προσθέσουν στην περιουσία της τοπικής 
κοινότητας, καθώς και σε κοινούς αγώνες 
που σηµάδευσαν την ιστορία της Επικρά-
τειας αλλά και της Αυστραλίας γενικότερα.

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ
Ο καθηγητής κ. Τάµης µίλησε για την τρι-

λογία λέγοντας ότι ο πρώτος τόµος αναφέρε-
ται σε ένα µεγάλο ευεργέτη του Ελληνισµού, 
τον Ζήση ∆αρδάλη, τη ζωή του, τη δράση 
του, την κοινωνική και οικονοµική του ανέ-
λιξη, την προσφορά προς την κοινωνία αλλά 
και την ιδιωτική του ζωή. Ο συγκεκριµένος 
τόµος αναφέρεται στον άνθρωπο του οποί-
ου τον πατέρα εκτέλεσαν οι Γερµανοί για 
την αντιστασιακή του δράση, που µεγάλωσε 
ορφανός και από τους δύο γονείς στα ορφα-
νοτροφεία της Φλώρινας και της Θεσσαλονί-
κης, το ταπεινό του ξεκίνηµα στο Φούτσκρεϊ 
της Μελβούρνης και την ανάδειξή του σε 
µεγάλο βιοµήχανο τροφίµων, αλλά και ευ-
εργέτη της Ελλάδας και του Ελληνισµού της 
Αυστραλίας.

Ο δεύτερος τόµος αναφέρεται σε έναν Πό-
ντιο πρόσφυγα από τη Γεωργία, που παιδί 
ακόµη στην Κατερίνη ένιωσε τον ρατσισµό 

και αφού υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό, 
στη συνέχεια µετανάστευσε στην Αυστρα-
λία. ∆ούλεψε αρχικά στις κουζίνες των ελ-
ληνικών καφέ, για να εγκατασταθεί στην 
Καµπέρα µε τον αδελφό του Αναστάσιο και 
να αναδειχτούν µεγάλοι κτηµατίες και επι-
χειρηµατίες, ευεργετώντας τον Ελληνισµό. Ο 
Πόντιος αυτός είχε ανοικτή γραµµή µε τους 
πρωθυπουργούς της Αυστραλίας και ήταν δι-
αµεσολαβητής της οµογένειας µε τις αυστρα-
λιανές αρχές σε κρίσιµα ιστορικά δρώµενα 
όπως το θέµα του φιάσκου των αποζηµιώσε-
ων, (διασύρθηκαν άδικα οµογενείς για απά-
τη σε βάρος του συνταξιοδοτικού συστήµα-
τος), το φιάσκο του Πάιν Καµπ (κατασκοπεία 
σε βάρος της Ελλάδας), τη ρατσιστική συµπε-
ριφορά των αρχών προς τους νοτιοευρωπαί-
ους µετανάστες κ.ά. Μέσα από την τριλογία 
αναδεικνύονται σπάνιες ιστορίες, αφηγήσεις 
που συγκινούν και γεγονότα που σηµάδευ-
σαν την τοπική ιστορία του Ελληνισµού.

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
«∆εν πρόκειται για ένα απλό οδοιπορικό, 

µια απλή ιστορία. Ιστορία και οδοιπορικό 
έχει ο καθένας από τους Έλληνες εποίκους» 
είπε ο κ. Τάµης. «Στην τριλογία αυτή αναφέ-
ροµαι στα γεγονότα εκείνα που πλάστηκαν 
και διαµορφώθηκαν ως αποτέλεσµα της 
προσφοράς ή της ανάµειξης των τριών αυ-
τών προσώπων. Εποµένως δεν είναι απλή 
βιογραφία, ή προσωπογραφία πολυτελείας, 
αλλά µνηµόνιο Ιστορίας, κατάθεση µαρτυρί-
ας ενός χρονικού που έχει άµεση σχέση µε 
την ιστορία του Ελληνισµού και της εθνική 
ιστορία της Αυστραλίας και της Ελλάδας» 
είπε ο κ. Τάµης.

Ιδιαίτερα συγκινηµένος ήταν ο Κωνσταντί-
νος Τσουλιάς και η σύζυγός του Άννα, κα-
θώς και οι φίλοι της ζωής τους. «Η συγγραφή 
του βιβλίου αυτού αποτελεί για µένα και την 
οικογένειά µου µνηµόσυνο αλλά και γιορτή. 
Μνηµόσυνο γιατί τιµούµε µαζί µε τον πατέρα 
µου και όλους εκείνους που εργάστηκαν και 
προσέφεραν στον Ελληνισµό. Είναι όµως 
και γιορτή γιατί καταγράφεται ταπεινά µια 
προσφορά πενήντα χρόνων, µια κατάθεση 
αγάπης και φιλίας» τόνισε ο κ. Τσουλιάς, και 
στρεφόµενος προς την πρώην πρωθυπουρ-
γό αναφώνησε χειροκροτούµενος: «Εάν 
µπορούσαµε να είχαµε ακόµη µια θητεία 
τόσο εσύ όσο κι εγώ, θα κάναµε θαύµατα για 
τους ανθρώπους µας στην Καµπέρα» .

Το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 
ανοίγει τις πόρτες του στο 
κοινό του Σίδνεϊ το Ελληνικό 

∆ίγλωσσο Βιβλιοπωλείο (Greek 
Bilingual Bookshop) του Vault 
Cafe. Από τις 10:00 κι όλη την ηµέ-
ρα θα υπάρχουν µπαλόνια, αναψυ-
κτικά, δωράκια, µουσική και τρα-
γούδι, καθώς κι ειδικές προσφορές 
στο καφέ και στο βιβλιοπωλείο για 
βιβλία, ταινίες και µουσικά CD.

Στις 11:00 η συγγραφέας 
Stephanie Giannis θα µιλήσει για 
τα βιβλία της «Fragments of Truth», 

«The Alpha and the Omega», και 
«Envision the vision… YOU!»

Στις 12:00 η συγγραφέας παιδι-
κών βιβλίων και καλλιτέχνης Beth 
Georgellis θα διαβάσει ιστορίες 
από το βιβλίο της «Zeus the Κoala» 
στα αγγλικά και στα ελληνικά και 
θα προσφέρει εργαστήρι ζωγρα-
φικής για παιδά από 3 ετών µέχρι 
12 χρονών.  Στις 13:00 θα έχου-
µε την ευκαιρία να συναντήσουµε 
τον συγγραφέα του «Lonesome 
George», Jorge Sotirios, που θα µι-
λήσει για το βιβλίο του και να υπο-

γράψει αυτόγραφα. Στις 14:00 ο 
βραβευµένος συγγραφέας Άγγελος 
Λουκάκης θα µιλήσει για τα βιβλία 
του και για την καινούρια του δου-
λειά, «Houdini’s flight». Άλλοι συγ-
γραφείς κι επίσηµοι καλεσµένοι 
που θα παραβτρεθούν το Σάββατο 
στο Ελληνικό ∆ίγλωσσο Βιβλιο-
πωλείο είναι η Σοφία Καθαρείου, 
ο Γιώργος Μουδανίδης και οι συγ-
γραφείς του βιβλίου «Five Times 
Dizzy», η Nadia Wheatly, η Μαίρη 
Κωστακίδη και ο ∆ρ Βρασίδας Κα-
ραλής από το Hellenic Culture Art 

Sympraxis (Ελληνική πολιτιστική 
οµάδα που επίσης χρησιµοποιεί 
τον ίδιο χώρο). Στις 15:00 θα γί-
νει η επίσηµη έναρξη από τον ∆ή-
µαρχο του Μarrickville, Councellor 
Victor Macri. Θα ακολουθήσει 
µουσικό πρόγραµµα µε τραγούδια 
στα ελληνικά και στα αγγλικά από 
µέλη του The Play Space Band: ο 
Κώστας Κωστακίδης (Μπάσσο), 
ο Χρήστος Κυβετός-Κωστακίδης 
(κιθάρα), η ∆ήµητρα Τζοδούρη 
(πλήκτρα), η Ιωάννα Μαισον (τρα-
γούδι) και ο Φίλλιπος Καλούδης 

(τραγούδι). Επίσης, το γκρουπ του 
Βασίλη Αληγιάννη θα µας χαρίσει 
παραδοσιακούς ελληνικούς χο-
ρούς και οι Γιώργος Μουδανίδης, 
∆ηµήτρης Αρσενίου και Μαρίνα 
Θηβαίου ελληνικά παραδοσιακά 
τραγούδια.

Μην χάσετε την ευκαιρία να βρε-
θείτε στα εγκαίνια του µόνου ελλη-
νικού βιβλιοπωλείου στο Σίδνεϊ, 
στο 837 New Canterbury Road, 
Dulwich Hill, απέναντι από την 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο 
Hurlstone Park.  

Μια τριλογία για κορυφαίους Έλληνες της Αυστραλίας 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΑΜΗ

Ελληνικό ∆ίγλωσσο Βιβλιοπωλείο
εγκαινιάζεται στο Dulwich Hill

ΜΕΘΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ


