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12 µαθητές από την Βικτόρια στη Λήµνο
Σ

το πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
ταξιδιού που πραγµατοποιεί-
ται φέτος για δεύτερη χρονιά 
στη Λήµνο από την αρµόδια 

υπηρεσία βετεράνων της Κυβέρνη-
σης της Βικτόρια, µε στόχο την επί-
σκεψη σε τόπους όπου έδρασαν οι 
δυνάµεις του ANZAC,  12 µαθητές 
από την Βικτόρια της Αυστραλίας, 
συνοδευόµενοι από την βουλευτή κ. 
Sharon Knight, δύο βετεράνους και 
καθηγητές τους, πραγµατοποίησαν 
επίσκεψη στο νησί µας.
Τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου, οι µαθητές 
και οι συνοδοί τους  επισκέφθηκαν 
το Γενικό Λύκειο Μούδρου,  όπου 
οι µαθητές της Λήµνου έκαναν πα-
ρουσίαση για τη σηµασία του Μού-
δρου στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
ενώ παρουσίασαν ιστορικά στοιχεία 
για το Μούδρο και την Ανατολική 
Λήµνο. Επίσης, είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν ληµνιά λύρα και όλοι 
µαζί να χορέψουν παραδοσιακούς 
χορούς. Απόλαυσαν παραδοσιακά 
εδέσµατα που έφτιαξαν οι µητέρες 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµό-
νων του σχολείου. 
Στη συνέχεια έλληνες και αυστρα-
λοί µαθητές, καθηγητές και συνοδοί 
µετέβησαν στο Συµµαχικό Νεκρο-
ταφείο του Μούδρου, όπου έχουν 
ταφεί 148 Αυστραλοί πεσόντες στη 
Μάχη της Καλλίπολης, από την 
οποία φέτος συµπληρώνονται 100 
χρόνια. 
Εκεί, πραγµατοποιήθηκε εκδήλω-
ση µνήµης µε κατάθεση στεφάνων 
προς τιµήν των πεσόντων στη Μάχη 
της Καλλίπολης, παρουσία του ∆η-
µάρχου Λήµνου κ. ∆ηµήτρη Μαρι-
νάκη, του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Παναγιώτη Μαυρο-
θαλασσίτη, του Αντιδηµάρχου κ. 
Στέφανου Σαρρή, του Προέδρου της 
Τοπικής Κοινότητας Μούδρου κ. 
Ιωάννη Κατωµερίτη, του ∆ιευθυντή 
του Γενικού Λυκείου Μούδρου κ. 

Στέλιου Καραγιάννη, εκπαιδευτικών 
και µαθητών.
 Ο ∆ήµαρχος Λήµνου κ. ∆η-
µήτρης Μαρινάκης καλωσόρισε τη 
βουλευτή, τους βετεράνους, τους 
µαθητές και τα υπόλοιπα µέλη της 
αποστολής.
«Κάνατε ένα τόσο µακρύ ταξίδι για 
να έρθετε να αναζητήσετε τα ίχνη 
εκείνων που πολέµησαν και ετάφη-
σαν εδώ, σ’ αυτή τη γωνιά του Αι-
γαίου, πολύ µακριά από τις οικογέ-
νειές τους», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης 
προσθέτοντας ότι «Οι αφηγήσεις 

για τα όσα συνέβησαν τότε θα είναι 
πάντα χαραγµένες στις ψυχές µας. 
Πρόκειται για κοµµάτια ενός έπους 
που γράφτηκε από ανθρώπους που, 
µέσα σε έναν αιµατηρό πόλεµο, όχι 
µόνο δεν έχασαν την ψυχή τους, 
αλλά ήρθαν να διδάξουν στις επό-
µενες γενιές τι σηµαίνει προσφορά,  
γενναιοψυχία, ανθρωπιά και αδελ-
φοσύνη».
Εκ µέρους της αποστολής από την 
Αυστραλία, η βουλευτής της Βικτό-
ρια κ. Sharon Knight ευχαρίστησε 
τον ∆ήµαρχο και αναφέρθηκε στη 

σηµασία της Λήµνου για την ιστορία 
της Αυστραλίας στον Πρώτο Παγκό-
σµιο Πόλεµο. Σηµείωσε ότι υπήρ-
ξαν στρατιώτες που επέστρεψαν 
τότε στην Αυστραλία και ονόµασαν 
τις πόλεις τους «Λήµνος», προς τι-
µήν των χρόνων που πέρασαν στο 
νησί, ενώ ανέφερε στοιχεία για όσα 
διαδραµατίστηκαν εκείνη την εποχή 
στο νησί.
Η κ. Knight µίλησε και για τον εορ-
τασµό των 100 χρόνων από την 
Μάχη της Καλλίπολης, υπογραµµί-
ζοντας τις υπηρεσίες και τη θυσία 
των στρατιωτών και των γυναικών.
Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση της 
Βικτόρια έχει διαθέσει 40.000 δο-
λάρια στην Επιτροπή Μνήµης Λή-
µνου-Καλλίπολης, για την ανέγερση 
µνηµείου, σε αναγνώριση της προ-
σφοράς των στρατιωτών και των 
νοσοκόµων που υπηρέτησαν στη 
Λήµνο. «Με µνηµεία όπως αυτό, ελ-
πίζουµε να ενισχύσουµε περαιτέρω 
τους δεσµούς µεταξύ της Ελλάδας 
και της Αυστραλίας», σηµείωσε η κ. 
Knight.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγµή ήταν 
όταν µία από τους µαθητές, η 
Maonin Dooley Heath, απόγονος 
του στρατιώτη Allan Harrison που 
ετάφη στο Συµµαχικό Νεκροταφείο 
του Μούδρου, απήγγειλε ένα ποίη-
µα, ενώ ο εκπρόσωπος των βετερά-
νων κ. Lee Webb απήγγειλε την κα-
θιερωµένη ωδή του αυστραλιανού 
στρατού. 
          Το βράδυ της ∆ευτέρας, οι δι-
οργανωτές της εκδροµής παρέθεσαν 
δείπνο προς τον ∆ήµαρχο, κ. ∆ηµή-
τρη Μαρινάκη, τον Πρόεδρο του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου, κ. Παναγιώτη 
Μαυροθαλασσίτη, τον Αντιδήµαρχο 
κ. Στέφανο Σαρρή και τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας Μούδρου 
κ. Ιωάννη Κατωµερίτη, κατά τη δι-
άρκεια του οποίου έγινε ανταλλαγή 
δώρων. 


