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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΙΔΝΕΪ

απειροελάχιστο κοµµάτι της ιστορίας της οργάνω-
σης που µε τόση αφοσίωση υπηρέτησαν και το 
οποίο θα µοιραστούν πρώτα µε τους αναγνώστες 
του «Κόσµου» και στην συνέχεια µε όσους θα δώ-
σουν το παρών τους στην εκδήλωση που µε κόπο 
έχουν διοργανώσει ως ελάχιστο φόρο τιµής στον 
«φάρο» της ελευθερίας. 

Πρώτος δροµέας της µαραθώνιας σχεδόν σκυ-
ταλοδροµίας που ακολουθεί ο «καλλιτέχνης» 
της οµάδας, κ. Φωκίων Βούρος: «Η πρωτο-

βουλία πάρθηκε από πέρσι. Θέλαµε να κάνουµε 
µια εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την γέννηση 
του Λαµπράκη. Σκέφτηκαν όµως τα ιδρυτικά µέλη 
της οργάνωσης ότι θα ήταν καλύτερα να γίνει µια 
εκδήλωση για τα 50 χρόνια µνήµης από τον θάνα-
το του. Αν ξεκινούσαµε από τα πέρσι, ίσως να µην 
κάναµε τίποτα αφού ήταν πολύ νωρίς. Εποµένως 
ξεκινήσαµε τις συναντήσεις και τις συνεδριάσεις 
στα τέλη του φετινού Ιανουαρίου.» 
Από τότε µέχρι σήµερα έχουν γίνει συνολικά 6 συ-
νεδριάσεις πάντα σε φιλικό περιβάλλον, Άλλωστε 
τόσο η σηµαντικότητα και η πορεία του τιµώµενου 
προσώπου, όσο και οι δεσµοί που δένουν τα µέλη 
της παλαί ποτέ  Νεολαίας Λαµπράκη Σίδνεϊ είναι 
τόσο έντονοι, που ακόµη και αν υπήρχαν τυχόν 
αντιπαραθέσεις, λογικά παραµερίζονται για το κοι-
νό σκοπό, κάτι που επιβεβαιώνει µε το καληµέρα 
ο Φωκίων Βούρος: «Όλα έχουν γίνει µε γνώµονα 
την συλλογικότητα, όσον αφορά τόσο τις συζητή-
σεις, όσο και στην ανάληψη ευθυνών και λήψη 
αποφάσεων. Ο Γεράσιµος ανέλαβε την έκδοση του 
λευκώµατος και έκανε εκπληκτική δουλειά, ο Κώ-
στας θα µας ενηµερώσει σε λίγο για το οικονοµικό 
κοµµάτι, ο Τάκης θα φέρει υλικό από την Ελλάδα, 
έχουµε µοιράσει την δουλειά και αναλαµβάνει ο 
καθένας τις ευθύνες του».
Από τα ιδρυτικά µέλη της Νεολαίας Λαµπράκη του 
Σίδνεϊ, Φωκίων Βούρος και Κώστας Ρόρρης διατη-
ρούν στενούς δεσµούς µέχρι σήµερα. Άλλωστε εί-
ναι εύκολο κατανοητό πως οι σχέσεις ανάµεσα σε 
όλα τα µέλη της διοργανώτριας επιτροπής παραµέ-
νουν στα ίδια καλά και υψηλά επίπεδα όπως τότε 
που έδιναν τον δικό τους αγώνα κατά της χούντας. 
Τα αστεία εκατέρωθεν και τα αλληλοπειράγµατα 
έχουν την τιµητική τους καθ’ όλη την διάρκεια της 

συζήτησης, ακόµη και όταν οι µικρο-αντιπαραθέ-
σεις κάνουν την εµφάνιση τους, κάτι που επιδει-
κνύει µε τον πλέον ηχηρό τρόπο τις δηµοκρατικές 
αρχές που διέπουν την όλη προσπάθεια «Με τον 
Φωκίων είµαστε σχεδόν σαν αδέλφια από τότε 
που συναντηθήκαµε στον Άτλαντα» εξηγεί γελώ-
ντας ο κ. Ρόρρης. «Ιδρύσαµε τους Λαµπράκηδες 
γιατί τότε ήµασταν πολύ κοντά στα δρώµενα της 
παροικίας. Όχι όπως τώρα που έχουµε ξεµακρύνει 
κάπως. Η πολιτική κατάσταση της εποχής ήταν τέ-
τοια που δεν µας άφηνε περιθώρια. Ή ήσουν αρι-
στερός ή δεν ήσουν στην πολιτική αρένα».
Με γνώµονα λοιπόν τις ανάγκες της ίδιας της 
παροικίας, αλλά και τα πολιτικά δρώµενα της πα-
τρίδας, πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί το εδώ 
κοµµάτι της Νεολαίας Λαµπράκη, η οποία ήταν 
ουσιαστικά πιστό αντίγραφο της οµώνυµης οργά-
νωσης που υπήρχε στην Ελλάδα µετά την άναν-
δρη δολοφονία του ουµανιστή και υπέρµαχου της 
ελευθερίας, Γρηγόρη Λαµπράκη. «Εµείς λατρεύα-
µε κυριολεκτικά τον Θεοδωράκη, ο οποίος ήταν 
ο πρώτος πρόεδρος της εν Ελλάδι οργάνωσης» 
θυµάται ο κ. Ρόρρης. «Είχαµε πάρει τις αρχές από 
ένα περιοδικό, το ‘∆ρόµοι της Ειρήνης’, που έβγα-
ζε τότε ο Μάρκος ∆ραγούµης, γόνος της γνωστής 
οικογένειας. Μετέπειτα η οργάνωση εξελίχθηκε σε 
άλλους χώρους, µε διαφορετικά µέτρα και κριτή-
ρια και φυσικά ο πανδαµάτορας χρόνος έφερε την 
διάλυση». 
Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, ο ίδιος έχει µετα-
νιώσει που δεν υπήρξε συνέχεια στη Νεολαία 
Λαµπράκη.  «Επειδή ο Λαµπράκης είναι από την 
Αρκαδία, όπως και εγώ, αισθάνοµαι ντροπή που 
οι 11 σύλλογοι της Αρκαδίας δεν έκαναν µια κί-
νηση να τιµήσουν αυτό τον ήρωα της ιδιαίτερης 
πατρίδας µας».
∆ράττοµαι της ευκαιρίας να ρωτήσουν αν οι ίδιοι 
θεωρούν πως η παραδοχή και µόνο αριστερών 
καταβολών, θεωρείται µέχρι και σήµερα ως στίγ-
µα. Η απάντηση του κ. Ρόρρη άµεση και όσο και 
αποστοµωτική: «Όχι, Μάλλον έχει γίνει του συρ-
µού! Αλλά την εποχή εκείνη, το να δηλώνεις ήταν 
παλληκαριά, δεδοµένου ότι την εποχή εκείνη οι 
αριστεροί στην Ελλάδα είχαν φάει ξύλο και είχαν 
πάει φυλακή, είχαν πάει εξορίες… Ήθελε τόλµη 
να δηλώσεις κουµουνιστής. Σήµερα δεν υπάρχει 

αυτό. Ίσως το ότι δεν είναι πλέον απαγορευµένο 
να έχει παίξει τον ρόλο του, αφού είναι ο απαγο-
ρευµένος καρπός αυτός που µας τραβάει». 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ;
Για χάρη της συνέντευξης αποφασίζω να παίξω 
τον ρόλο του εµπρηστή και να βάλω µπουρλότο 
στην συζήτηση. Ξεκαθαρίζω πως λειτουργώ ως 
συνήγορος του διαβόλου και ρωτώ: επαναστάτες 
εκ του ασφαλούς στην αποµακρυσµένη και ήσυ-
χη Αυστραλία, την ώρα που οι συνοδοιπόροι τους 
την Ελλάδα τραβούσαν τα πάνδεινα από τις εκεί 
κυβερνήσεις; Πως συνδυάζετε αυτό; Νιώθω την 
ατµόσφαιρα γύρω µου να παγώνει. Πρώτος αντι-
δρά ο κ. Τάκης Σαρέλας: «∆εν είναι απόλυτο αυτό. 
Ας µην ξεχνάµε ότι η κυβέρνηση του Μένζις το 53 
προχώρησε σε δηµοψήφισµα για απαγόρευση του 
κουµουνιστικού κόµµατος». Ακούω δίπλα µου την 
υπόλοιπη παρέα να συµφωνεί ψιθυριστά, καθώς 
ο κ. Σαρέλας συνεχίζει να βάζει τα πράγµατα στην 
σωστή διάσταση τους: «Υπήρχαν διώξεις και στην 
Αυστραλία, όπως υπήρξαν και δεκάδες Ελληνικής 
καταγωγής µέλη του εδώ κουµουνιστικού κόµ-
µατος οι οποίοι παραλίγο να διωχθούν από την 
χώρα λόγω του ότι ήταν αριστερών πεποιθήσεων. 
∆εκάδες άλλοι δεν πήραν την Αυστραλιανή υπη-
κοότητα µέχρι που ανέβηκε στην εξουσία ο Γου-
ίτλαµ».
Σχεδόν οµόφωνα η παρέα ψιθυρίζει το όνοµα του 
Κώστα Ρόρρη. Ο οποίος χρειάστηκε να ανεβοκα-
τέβει πολλάκις Γολγοθά προκειµένου να πάρει το 
πολυπόθητο χαρτί, και αφού στην αρχή του είχαν 
ξεκαθαρίσει – πλαγίως µεν, πλην σαφώς δε - πως 
οι πολιτικές του πεποιθήσεις ήταν από µόνες τους 
απαγορευτικές. Βέβαια ο ίδιος σήµερα µπορεί να 
γελά ενθυµούµενος την ταλαιπωρία που πέρασε, 
στην πραγµατικότητα όµως η περίπτωση του είναι 
κλασικό παράδειγµα τον κατατρεγµό από την Αυ-
στραλιανή κυβέρνηση που ένοιωσαν ο ίδιος και 
οι οµοϊδεάτες του. «Άλλη µορφή είχε η δίωξη του 
προοδευτικού κινήµατος στην Ελλάδα» συνεχίζει 
ο κ. Σαρέλας, «και άλλη στην Αυστραλία. Και εδώ 
όµως γίνονταν αγώνες, υπήρχε δυνατό συνδικα-
λιστικό κίνηµα. Θα µου επιτρέψεις να πω ότι το 
καλό που είχε η Νεολαία Λαµπράκη είναι το ερέ-
θισµα που είχε από την δολοφονία του Λαµπρά-

κη. Υπήρχε ο δεσµός. Κανένας δεν πίστευε ότι 
θα µέναµε εδώ 30-40 χρόνια. ∆εν ήταν µόνο τα 
προβλήµατα που απασχολούσαν τους Λαµπράκη-
δες στην Ελλάδα, αλλά και εκείνα που αφορούσαν 
τους µετανάστες στην Αυστραλία. Συνδέθηκε µε το 
προοδευτικό κίνηµα και µε τους εργατικούς συν-
δέσµους, διατηρώντας ασφαλώς την αυτονοµία 
του».
 ‘Όπως εξηγεί ο κ. Σαρέλας, η Νεολαία Λαµπράκη 
δεν ξεκίνησε από παρθενογένεση αφού το απαραί-
τητο πρόπλασµα υπήρχε ήδη στους κύκλους του 
Άτλαντα. «Ξεκίνησε από ένα γεγονός που συντά-
ραξε, ενώθηκε µε τα προβλήµατα των µεταναστών, 
δηµιούργησε ένα πολιτιστικό ρεύµα, παρόµοιο του 
οποίου δεν έχει ξαναγίνει στην Αυστραλία – να 
ανεβάσει θέατρα, πολλές φορές δυο παραστάσεις 
τον χρόνο, να έχει χορευτική οµάδα, να έχει χο-
ρωδία, ποδοσφαιρική οµάδα, να γίνονται πορεί-
ες ειρήνης 42 χιλιοµέτρων, να συµπαραστέκεται 
στον αγώνα ενάντια στο άπαρχαϊντ και την φυλά-
κιση του Μαντέλα, ενάντια στον πόλεµο του Βιετ-
νάµ – και όλο αυτό το ένωσε µέσα σε ένα πνεύµα 
συντροφικότητας. Υπήρχε η αγάπη, υπήρχε η εκτί-
µηση και θέλαµε να δώσουµε στα παιδιά µας και 
πάρα πέρα στην παροικία ότι είναι αναγκαιότητα 
µέσα ασφαλώς στις ιδιαιτερότητες της σηµερινής 
εποχής να αντλήσουν κάποια σηµεία από την τότε 
προσπάθεια που αντέχουν στον χρόνο, προκειµέ-
νου να έχουν πολιτικό λόγο, αφού η κατάσταση 
παγκόσµια είναι δύσκολη. Και ούτε η Αυστραλία 
δεν είναι στο απυρόβλητο αλλά δυστυχώς δεν 
υπάρχει κάτι που να ενώσει αυτές τις φωνές και να 
εργαστεί, όχι µόνο ως κίνηµα διαµαρτυρίας, αλλά 
και διεκδίκησης».
Σειρά του κ. Ρόρρη να περάσει στην αντεπίθεση. 
Θυµάται χαρακτηριστικά µια ακόµη αίτηση του που 
επέστρεψε µε αρνητική απάντηση, λίγο µετά µια 
από διαδήλωση κατά της χούντας κάπου στο 1969: 
«Θυµάµαι η Μαίρη (σ.σ. Άντονι) ήταν τότε 17 χρο-
νών και ο µετέπειτα σύζυγος της Σπύρος ήταν τότε 
στο πανεπιστήµιο. Ήµουν ο πρόεδρος των Λα-
µπράκηδων και ο Σπύρος ο γραµµατέας. Κάποια 
µέρα έλαβα ένα ραβασάκι από την διεύθυνση του 
ταχυδροµείου στο οποίο δούλευα ότι πρόκειται να 
απολυθώ, αφού δεν ήµουν Αυστραλός υπήκοος». 
Στην πορεία κατάλαβε από πού ακριβώς είχε γίνει 


