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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνει ολοήμερη εκδρομή/προσκύνημα στην Eκκλησία Αγίου Δημητρίου 

Queanbeyan την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 όπου θα παρακολοθήσουμε την θεία Λειτουργία. Μετά το πέρα της Λειτουργίας  
θα γευματίσουμε στο χωλ της εκκλησίας.  Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και bread roll, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρρας και καφέ στην Ελληνική Λέσχη. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το 

SURRY HILLS, COLES EARLWOOD και PUNCHBOWL 11 Rossmore Avenue 6 πμ. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.

Τηλεφωνείστε τον Μιχάλη στο γραφείο του συλλόγου από 9 πμ – 6 μμ Δευτέρα-Σάββατο 9567 6005, στον Δημήτρη Μπεκρή στο Κιν. 0401 400 535 
στον κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, κ. Χάρδα 0405 749 582, κα Στασινοπούλου 9787 2279, κα Βασιλοπούλου 9597 5218 και κα Ρένα 9558 5997.

 
ΟΛΟΙ ΕΥπΡΟσΔΕΚΤΟΙ

Εκ του Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Ψαρρός 0405 163 720

Μνηµείο προς τιµή των κατοίκων της Λή-
µνου και των Αυστραλών νοσοκόµων που 
υπηρέτησαν στο νησί κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης των ANZAC στην Καλλίπολη 
το 1915, θα στηθεί στη Μελβούρνη.

Σύµφωνα µε άρθρο του Σωτήρη Χατζη-
µανώλη στην εφηµερίδα «Νέος Κόσµος», το 
άγαλµα θα φιλοτεχνηθεί από το διακεκρι-
µένο γλύπτη Peter Corlett και ήδη συγκε-
ντρώνονται χρήµατα για το µνηµείο που θα 
υπενθυµίζει µόνιµα τη µεγάλη σε σηµασία 
συνεισφορά της Λήµνου και της Ελλάδας 
στην εκστρατεία των Αυστραλών στην Καλ-
λίπολη, µε την ευκαιρία των 100 χρόνων 
από τη δράση των ANZAC.

Για τον εορτασµό των 100 χρόνων θα δι-
οργανωθούν µεγάλες εκδηλώσεις στην Αυ-
στραλία, την Καλλίπολη στην Τουρκία, αλλά 
και τη Λήµνο.

∆υο οµογενείς πολιτικοί, µέλη της Πο-
λιτειακής Βουλής της Βικτώριας, ο Lee 
Tarlamis και ο Γιάννης Πανταζόπουλος, οι 
οποίοι είχαν επισκεφτεί και τη Λήµνο για τη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων, είναι επικε-
φαλής της ερανικής εκστρατείας, ενώ διορ-
γανώνουν και εκδήλωση για την οικονοµική 
ενίσχυση για την ανέγερση του µνηµείου.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 30 Οκτωβρί-
ου, στο κτήριο της Πολιτειακής Βουλής στο 
Spring Street της Μελβούρνης. Στην εκδή-
λωση θα γίνει παρουσίαση δείγµατος του 
σχετικού αγάλµατος που θα φιλοτεχνηθεί 
από το γλύπτη Peter Corlett, ενώ οι διοργα-
νωτές φιλοδοξούν το µνηµείο να είναι έτοι-
µο την επόµενη χρονιά.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των αυστρα-
λιανών Μ.Μ.Ε., ο ρόλος της Λήµνου στη 
µεγάλη εκστρατεία της Καλλίπολης δεν έχει 
αναγνωριστεί όσο πρέπει και µε την ευκαι-
ρία των εορτασµών από τα 100 χρόνια της 
επετείου, οµογενείς πολιτικοί καταβάλλουν 
προσπάθειες να αναδειχθεί η συµβολή του 
νησιού και των Ελλήνων, αλλά και ο στρα-
τηγικός ρόλος της Λήµνου, όπου στρατοπέ-
δευσαν οι Αυστραλοί πριν επιχειρήσουν τη 
µοιραία απόβασή τους στα ∆αρδανέλια.Η 
Λήµνος χρησιµοποιήθηκε, ακόµα, για το 
σχεδιασµό της εκστρατείας, αλλά και για 
τη νοσηλεία των τραυµατιών, ενώ στο νησί 
έχουν ταφεί πολλοί Αυστραλοί, θύµατα του 
πολέµου.

Στη Λήµνο, οι Αυστραλοί έφτασαν την 
πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου τού 1915, 
µια πρώτη δύναµη από 3.200 άνδρες, και 
ακολούθησαν τον Αύγουστο κι άλλοι. Από 

τις 25 Απριλίου έως το Νοέµβριο πραγµατο-
ποίησαν δεκάδες απόπειρες απόβασης στη 
χερσόνησο της Καλλίπολης.

Μεταξύ των στρατιωτών των ΑΝΖΑC, 
υπήρξαν εκατοντάδες νεκροί και τραυµατίες, 
οι οποίοι είναι θαµµένοι σε στρατιωτικά νε-
κροταφεία στη χερσόνησο της Καλλίπολης.

Οι τραυµατίες νοσηλεύονταν στη Λήµνο, 
σε νοσοκοµείο εκστρατείας που είχε στηθεί 
στο χωριό Σαρπί, καθώς και σε πλοία. Πε-
ρίπου 4.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες νοσηλεύθηκαν στη Λήµνο µε 
τη συνδροµή 96 Αυστραλών νοσοκόµων. 
Όµως, πολλοί πέθαναν και θάφτηκαν σε 
δύο συµµαχικά νεκροταφεία στη Λήµνο, 
στο Πορτιανού και στο Μούδρο. Συνολικά 
στη Λήµνο είναι θαµµένοι 148 Αυστραλοί 

και 76 Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Κι όµως, 
πολλοί Αυστραλοί σήµερα δε γνωρίζουν 
ότι η Λήµνος, που απέχει 100 χλµ. από 
την Καλλίπολη, υπήρξε το ορµητήριο της 
εκστρατείας των Αυστραλών και Νεοζηλαν-
δών στρατιωτών που έκαναν απόβαση στη 
χερσόνησο στις 25 Απριλίου 1915. Στη 
Λήµνο υπηρέτησαν και 150 Αυστραλές νο-
σοκόµες, που όταν έφτασαν στο νησί τον 
Αύγουστο του 1915, δε βρήκαν εξοπλισµό 
και προµήθειες για να δουλέψουν, ούτε καν 
αντίσκηνα. Έπρεπε να περιοριστούν σε ό,τι 
έφεραν οι ίδιες ως εξοπλισµό. Όπως ανα-
φέρει ο Αυστραλός συγγραφέας Πίτερ Ρις 
στο βιβλίο του «The Other ANZAC, Nurses 
at War 1914 - 1918», η κατάσταση ήταν 
χαοτική. «Υπήρχαν τόσο πολλοί τραυµατίες 

και οι συνθήκες ήταν τόσο πρωτόγονες - δεν 
υπήρχαν αντίσκηνα, κατάλληλα κτήρια ή 
προµήθειες.

Λίγο νερό, κακές συνθήκες υγιεινής, ανε-
παρκής ρουχισµός και σύντοµα και οι ίδιες 
οι νοσοκόµες άρχισαν να προσβάλλονται 
από δυσεντερία. Οι νοσοκόµες στη Λήµνο 
βίωσαν τις χειρότερες συνθήκες που θα 
µπορούσαν να βιώσουν οπουδήποτε αλλού 
κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο», επισηµαί-
νει ο συγγραφέας.

Σύντοµα οι ελαφρά τραυµατισµένοι στρα-
τιώτες προωθούνταν στην Αίγυπτο, ενώ η 
Λήµνος άρχισε να δέχεται βαριά τραυµατι-
σµένους και ακρωτηριασµένους στρατιώτες. 
Μέσα σε διάστηµα δύο µηνών, νοσηλεύτη-
καν στη Λήµνο 4.000 στρατιώτες.

Μνημείο για τη Λήμνο στην Αυστραλία




