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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΙΔΝΕΪ
µεγάλο κοµµάτι των παιδιών εκείνων που κά-
ποτε αποτελούσαν την νεολαία της … Νεολαί-
ας (δείτε σχετικό πάνελ). «Ειλικρινά το κίνηµα 
βοήθησε πάρα πολύ εµάς τους νέους» εξηγεί 
η Περσεφόνη [Σούλα] Μουσµούτη Θλιβέρη, 
γνωστή στους φίλους της ως Σου, δίνοντας το 
στίγµα της παρακαταθήκης τόσο της Νεολαία 
Λαµπράκη, όσο και του Άτλαντα γενικότερα. 
Η ώρα έχει περάσει και λογικά κάπου εδώ θα 
έπρεπε να βάλουµε τελεία στην συζήτηση. Έλα 
όµως που το θέµα είναι όχι µόνο ανεξάντλητο, 
αλλά και άκρως ενδιαφέρων. Ο κ. Λυµπερά-
τος θυµάται λόγου χάρη την πλούσια δραστη-
ριότητα που επέδειξε ο σύλλογος στο εργατικό 
κίνηµα και στην προστασία του εργάτη, και 
ο µίτος του «παραµυθιού» αυτού γυρίζει και 
πάλι: απεργίες στο λιµάνι, ανοικτές αντιπαρα-
θέσεις µε τους υπεύθυνους («ήξερα πως πίσω 
µου έχω πλάτες» η χαρακτηριστική ατάκα του 
κ. Λυµπεράτου), οι κίνδυνοι που υπήρχαν και 
η τακτική των µελών της οργάνωσης να ανε-
βαίνουν στα καράβια και να κολλούν αυτοκόλ-
λητα στις πόρτες των καµπινών. Τροµοκρατία 
από τις αρχές και φόβος ανάµεσα στα µέλη, ο 
καλλιτέχνης Φωκίων Βούρος να διαπρέπει σε 
ρόλο σχεδιασµού αφισών µε µαχαιράκι, τοι-
χοκολλήσεις τα άγρια µεσάνυχτα, συλλήψεις, 
λίγο ξύλο, η θέση της Νεολαίας Λαµπράκη ως 
η µόνο ουσιαστικά οργανωµένη νεολαία της 
ελληνικής παροικίας του Σίδνεϊ, η αντιπαρά-
θεση µε την αρχιεπισκοπή και την Ελληνική 
Λέσχη στις αρχές του 60’. Οι φιλίες που ανα-
πτύχθηκαν µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα την σχέση του κύριου Σάββα Σαββίδη µε 
την νεαρή Φρόσω, σχέση που έµελε να κατα-
λήξει σε έγγαµο βίο.
«Μην ξεχνάµε την γνωριµία του Σάββα (σ.σ. 
Σαββίδη) µε την µετέπειτα σύζυγο του» θυµά-
ται ο κ. Ρόρρης και τα γέλια της παρέας βρο-
ντούν το δωµάτιο. Ο κ. Σαββίδης επιχειρεί να 
προβάλει αντίσταση, µάλλον όµως αµυδρή 
και – υποψιάζοµαι – απλά για τα µάτια του κό-
σµου, οι υπόλοιποι τον βάζουν ταχέως στην… 
θέση του, και ο κ. Ρώρρης συνεχίζει ακάθε-
κτος στην κατάθεση αδιαµφισβήτητων στοι-
χείων: «Είχαµε πάει στο σπίτι της Φρόσως για 
να µιλήσουµε για την χούντα, αλλά ο Σάββας 
όλο και καλοκοίταζε την κοπέλια. Αποτέλεσµα 
να αγαπηθούν και να παντρευτούν!» 

«ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΛΑΜΠΑ∆Α»
Λίγες µέρες αργότερα είµαι στο τηλέφωνο µε 
τον κ. Ρόρρη, εν εκ των ιδρυτικών µελών της 
Νεολαίας Λαµπράκη στο Σίδνεϊ, µε απώτερο 
σκοπό την συµπλήρωση τυχών κενών που 
έχει αφήσει η συζήτηση µε την διοργανωτι-
κή επιτροπή της εκδήλωσης. Άλλωστε είχαµε 
άπαντες παρασυρθεί από την ροή της συζή-
τησης µε αποτέλεσµα να παραγκωνίσουµε 
εντελώς την διαδικαστική πλευρά της εκδή-
λωσης.
Ο λόγος λοιπόν στον κ. Ρόρρη: «Πριν από λί-
γες εβδοµάδες είχαµε ένα αντάµωµα εδώ στο 
σπίτι της Ελένης (σ.σ. Συνοδινού). Ήταν µια 
πολύ επιτυχηµένη εκδήλωση αφού έδωσαν 
την παρουσία τους γύρω στα 70 άτοµα. Είδα-
µε παλιές φωτογραφίες, είχαµε την ευκαιρία 
να ανταµωθούµε µε παλιούς φίλους κάποιους 
από τους οποίους είχαµε χάσει στο πέρασµα 
του χρόνου. Είχαµε την ευκαιρία, µε την βοή-
θεια ενός δυο ποτηριών κρασιού, να αφηγη-
θούµε παλιές εποποιίες για τότε που ήµασταν 
ακόµη νέοι και είχαµε το µυαλό πάνω από το 
κεφάλι µας!» 
Θυµάται τον Μποστ και τις γελοιογραφίες και 
τους κύριους χαρακτήρες του: την ρακένδυτη 
µαµά Ελλάς µε την κορώνα στο κεφάλι, την 
κόρη της την Ανεργίτσα, και τον γιο της τον 
Πειναλέων: «Φυσικά αυτό που ήθελε να πει 

ο Μποστ ήταν πως µπορούµε εµείς 25 χρο-
νών παιδιά, αµούστακα να διοικούµε µια πα-
ροικία;» Γελά και συνεχίζει: «Η αλήθεια ήταν 
ότι τότε ήµασταν στα µέσα και στα έξω της πα-
ροικίας µας, δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν και 
µεγαλύτεροι µετανάστες. Σπάνια να έβρισκες 
35αρηδες και 40αρηδες µετανάστες από την 
Ελλάδα. Οι περισσότεροι ήταν νέοι και µπρα-
τσοµένοι, και ερχόντουσαν να δουλέψουν 
στα εργοστάσια της Αυστραλίας. Φυσικό είναι 
όταν είσαι νέος να κάνεις λάθη, και εµείς κά-
ναµε λάθη τροµερά». 
Κουβέντα στην κουβέντα φτάνουµε στο θέµα 
του συλλόγου του Άτλαντα. Βέβαια η πορεία 
του συλλόγου κατά την δεκαετία του 60 λίγο 
πολύ γνωστή: εµπροσθοφυλακή της παροικί-
ας, µε πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και ακόµη 
πλουσιότερη προσφορά βοήθειας – και µά-
λιστα αφιλοκερδώς- στον έλληνα µετανάστη, 
και δη σε εκείνους που δεν ήταν ακόµη εξοι-
κειωµένοι µε την αγγλική γλώσσα. Γέµισµα 
τον φορολογικών δηλώσεων των εργαζοµέ-
νων, παρέµβαση και λειτουργία ως µεταφρα-
στές σε αντιπαραθέσεις µε εργοστασιάρχες, 
αλλά και ανέβασµα θεατρικών παραστάσεων, 
έκδοση εφηµερίδας και ανάµεσα σε όλα αυτά 
ποικίλης µορφής δράσης κατά της δικτατορίας 
της χούντας και αφύπνισης της εδώ ελληνικής 
παροικίας, µε κύριο εκφραστή την Νεολαία 
Λαµπράκη. Πρέπει όµως να επιστρέψουµε 
πρόσω ολοταχώς στο θέµα µας, αφού όµως 
ανανεώσουµε για αργότερα το ραντεβού µας 
προκειµένου να αναλύσουµε βαθύτερα την 
περίπτωση του Άτλαντα. Προτού µπει κόµµα 
όµως, µια ανακεφαλαίωση επιβάλετε. Συνεχί-
ζει λοιπόν ο κ. Ρόρρης: «Η Νεολαία Λαµπρά-
κη, δηµιουργήθηκε και ανδρώθηκε µέσα από 
τα έγκατα του Άτλαντα. Όταν δηµιουργήσαµε 
την Νεολαία Λαµπράκη, ήµασταν ήδη µέλη 
του Άτλαντα».
Επιστρέφουµε πίσω στις εκδηλώσεις για την 
συµπλήρωση 50 χρόνων από τον πρόωρο 
– όσο και άδικο – θάνατο του αγωνιστή της 
ελευθερίας Γρηγόρη Λαµπράκη. Πιο συγκε-

κριµένα στην συνεύρεση των παλιών συνο-
δοιπόρων. Ο ίδιος εντοπίζει ως ένα από τους 
κύριους λόγους της αποξένωσης ουσιαστικά 
µεταξύ παλιών συνοδοιπόρων τα γεγονότα 
της Πράγας τον Μάη του 68 και την διάσπαση 
που έφεραν στους κύκλους του παγκόσµιου 
κουµουνιστικού κινήµατος.  «Από εκεί έγινε 
το πρώτο βήµα για την αποσύνθεση του Άτλα-
ντα» εξηγεί ο κ. Ρώρρης. «Στην συνέχεια έγι-
ναν και κάποιες άλλες κινήσεις από κάποιους 
οι οποίοι πήραν κάποιες συγκεκριµένες πρω-
τοβουλίες. Τι να πούµε; Ήµασταν αµούστακα 
παλληκάρια και σήµερα είµαστε παππούδες».
∆εν ξέρω γιατί αλλά κάτι που λέµε πως βα-
ρόµετρο για την επανένωση των παλιών συ-
ντρόφων δεν ήταν κατεξοχήν οι – όποιες κοι-
νές- πολιτικές πεποιθήσεις αλλά η νοσταλγία, 
η οποία ως γνωστό τα πάντα καλύπτει κάτω 
από το πέπλο της. Τρέφω όµως ψευδαισθή-
σεις νοµιζόµενος πως εκφράζοντας δυνατά 
την σκέψη µου θα ασκήσω πίεση – πάντα 
για τους σκοπούς της συνέντευξης – στον 
συνοµιλητή µου. Και αυτό γιατί προς µεγάλη 
µου έκπληξη, ο κ. Ρώρρης (παρεµπιπτόντως 
πλέον έχουµε περάσει στην προσφώνηση σε 
πρώτο πρόσωπο) όχι µόνο συµφωνεί αλλά 
και επαυξάνει. «Όπως ακριβώς το έθεσες: ου-
σιαστικά αυτός ήταν ο λόγος».

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Επιµένω όµως να ασκώ πίεση και τον 
ρωτώ αν ο ίδιος είναι ικανοποιηµένος 
που πλέον ο συνδετικός κρίκος είναι η 
ανάµνηση κάποιων στιγµών που κάποτε 
έζησαν µαζί. Ας είµαστε άλλωστε ρεαλι-
στές: οι καιροί έχουν αλλάξει, η φτώχια 
των πρώτων χρόνων της ξενιτιάς έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί, οι πολιτικές συν-
θήκες – άρα και οι πεποιθήσεις - έχουν 
αλλάξει και µάλιστα κατά πολύ. ∆ιερω-
τώµαι λοιπόν αν αυτό αυτόµατα σηµαί-
νει πως πρέπει συνάµα να αλλάξουν και 
οι ευαισθητοποιήσεις µας; Η απάντηση 
δεν αφήνει χώρο για αµφιβολίες: «Όχι, 

προς Θεού όχι! Προσωπικά ούτε µετα-
νιώνω, ούτε απολογούµαι ότι νέος ον 
και αµούστακος ονειρεύτηκα. Και ακόµη 
συνεχίζω να ονειρεύοµαι. Ονειρεύτηκα 
ένα κόσµο πιο δίκαιο, πιο όµορφο, πιο 
αληθινό, πιο ανθρωπινό. Μαζί µε εµένα 
στο ίδιο καράβι βρέθηκα και µε άλλους 
συµπορευτές. Όταν ένα όνειρο σβήνει, 
αλίµονο, χαίρονται πιο πολύ αυτοί που 
δεν ονειρεύτηκαν ποτέ τους».
Η συζήτηση ξεφεύγει συνεχώς από το θέµα: 
πότε µε υποκινητή τον κ. Ρώρρη, πότε µε τον 
γράφοντα να διαπρέπει σε ρόλο σαµποτέρ 
η συζήτηση εφάπτεται επί πάντως επιστητού 
αλλά  η ώρα περνά και ακόµη δεν έχουµε κα-
ταφέρει ούτε καν την επιφάνεια του θέµατος 
να αγγίξουµε. Επαναπροσεγγίζουµε λοιπόν 
την αφιερωµένη στον Γρηγόρη Λαµπράκη 
εκδήλωση, αυτή την φορά από καθαρά διαδι-
καστική οπτική γωνία. Όπερ, τι ακριβώς έχει 
ετοιµάσει η οργανωτική επιτροπή της εκδή-
λωσης και τι να περιµένουν όσοι θα δώσουν 
το παρών τους. 
«Θα ακούσουν κάποιους χαιρετισµούς πρώτα 
από όλα από ανθρώπους από τα συνδικάτα της 
Αυστραλίας που µας συµπαραστάθηκαν στον 
αγώνα µας» δηλώνει. «Είµαι µια κίνηση που 
επιβεβαιώνει τους δεσµούς τους τόσο µε την 
Νεολαία Λαµπράκη όσο και µε τον Άτλαντα. 
Επιπλέον θα ακούσουν κάποιες απαγγελίες 
ποιηµάτων και ένα µικρό σκετς που έχουµε 
γράψει. Είναι ένα απόσπασµα από τον ‘Θρύλο 
του Μάη’ που είχε γράψει ο Ρίτσος όταν σκοτώ-
θηκε ο Λαµπράκης». Όπως µας εξηγεί η οµά-
δα έχει φτάσει σε ένα ευφάνταστο και ολίγο τι 
πρωτότυπο τρόπο παρουσίασης του συγκεκρι-
µένου θεατρικού. Θα ήταν επιεικώς άστοχο να 
αποκαλύψουµε τον µυστικό αυτό και να χαλά-
σουµε την µίνι αυτή έκπληξη, και προχωρούµε 
στην µουσική υπόκρουση της εκδήλωσης: «Θα 
παρουσιαστούν τραγούδια από εκείνα που δεν 
ακούει κανείς ούτε στα ξενυχτάδικα, ούτε στους 
χορούς µας, ούτε πολλές φορές σε πολιτικές 
συγκεντρώσεις. Πόσα χρόνια έχουν περάσει 
από τότε που άκουσα λόγου χάρη το ‘Χτυπού-
νε πάλι στην ταράτσα τον Αντρέα’; Κανείς δεν 
το τραγουδάει πλέον. Θα παρουσιάσουµε λοι-
πόν µια θαυµάσια σειρά από τραγούδια του 
Θεοδωράκη. Προσπαθούµε να ανάψουµε και 
πάλι την λαµπάδα ή όπως λέει και ο Γεώργιος 
∆ροσίνης ‘θέλω να δίνω φως από την φλόγα 
µου και ας είµαι ένα ταπεινό λυχνάρι’ Τι άλλο 
µπορούµε να κάνουµε;»
Περιµένει ο ίδιος την εκδήλωση να οδηγήσει 
σε αφύπνιση συνειδήσεων ή µήπως κάτι τέτοιο 
ξεπερνά –και µάλιστα κατά πολύ – τα όρια της 
άκρατης αισιοδοξίας; «Νοµίζω είναι λιγάκι ου-
τοπιστικό» δηλώνει χωρίς πολύ σκέψη.  «Νο-
σταλγία περισσότερο. Αλλά η νοσταλγία καµιά 
φορά ξυπνάει και την συνείδηση». Ειλικρινά 
µε εκπλήσσει η ειλικρίνεια του και ο ορθολο-
γιστικός τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει την 
όλη προσπάθεια που γίνεται µε αφορµή την 
συµπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του Λα-
µπράκη. Τον φαντάζοµαι από την άλλη άκρη 
της τηλεφωνικής γραµµής µε ένα γλυκόπικρο 
χαµόγελο να σχηµατίζεται στο πρόσωπο του. 
∆εν φαντάζοµαι όµως την αντίδραση του και 
τον τρόπο µε τον οποίο αρπάζει την ευκαιρία 
να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το µέλλον 
το ελληνισµού στην Αυστραλία ως οργανωµέ-
νο σύνολο: «Όπως έχεις και εσύ ζήσει την πα-
ροικία µας στο σύνολο της και την προσπάθεια 
της όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών 
µας και πως αυτά ακολουθούν την παράδοση 
µας και ξέρεις τι γιγάντιο αγώνα δίνουµε για να 
κρατήσουµε την παράδοση µας ζωντανή. ∆είξε 
µου όµως ένα σύλλογο που έχει καταφέρει να 
προσελκύσει νέους ανθρώπους και να σου χα-
ρίσω χρυσόν ωρολόγιο!» 


