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Κοινές ασκήσεις του Βασιλικού Πολεµικού Ναυτικού της Αυστραλίας  
µε το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό

Κ
οινές ναυτικές ασκήσεις µε πλοία του Πο-
λεµικού Ναυτικού της Ελλάδας θα πραγµα-
τοποιήσουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
µηνός και του Μαΐου, δύο πλοία του Βα-

σιλικού Πολεµικού Ναυτικού της Αυστραλίας, στο 
πλαίσιο τελετών µνήµης για την εκατονταετία του 
Εκστρατευτικού Σώµατος Αυστραλών και Νεοζη-
λανδών (Anzac). Ειδικότερα, τα αυστραλιανά πολε-
µικά πλοία «HMAS Success» και «HMAS Anzac» θα 
πραγµατοποιήσουν κοινές ασκήσεις µε τη φρεγάτα 
«Κουντουριώτης» (Elli Class). Μεθαύριο, ∆ευτέρα 
20 Απριλίου, τµήµα του πληρώµατος του «HMAS 

Anzac» θα παρακολουθήσει ασκήσεις που θα πραγ-
µατοποιηθούν στη βάση της Σούδας στην Κρήτη, 
ενώ το ίδιο πλοίο θα συµµετάσχει σε άλλη άσκηση, 
στις 5 Μαΐου, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο.
Φέτος, συµπληρώνονται 100 χρόνια από τη συµµε-
τοχή των Anzac στην εκστρατεία της Καλλίπολης, 
η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1915. Η Ηµέρα 
του Anzac γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου 
και αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για τους 
Αυστραλούς. Ο µεγάλος αριθµός απωλειών των 
Anzac στην Καλλίπολη, αλλά και στα υπόλοιπα πο-
λεµικά θέατρα κατά τη διάρκεια του A΄Παγκοσµίου 

Πολέµου, είχε βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνία της 
Αυστραλίας. Την ηµέρα του Anzac, οι Αυστραλοί 
αποτίνουν φόρο τιµής σε όσους έδωσαν τη ζωή 
τους εν καιρώ πολέµου. Προκειµένου να σηµατο-
δοτήσει την εκατονταετία του Anzac και τον ειδικό 
ρόλο, που διαδραµάτισε η Λήµνος κατά τη διάρ-
κεια της Εκστρατείας της Καλλίπολης, το «HMAS 
Success» λαµβάνει µέρος στις τελετές µνήµης στη 
Λήµνο και την Αθήνα. Το αυστραλιανό πλοίο έχει 
πλήρωµα 235 ναύτες και από τον ∆εκέµβριο του 
2014 συµµετέχει σε επιχειρησιακή αποστολή στη 
Μέση Ανατολή. 

Αυτή είναι η Κύπρια «κυρία Πλωτάρχης»  
του Αστραλιανού πολεµικού ναυτικού
Η Κύπρια Άντρια Αργυρίδη, πλωτάρχης αξιωµατικός του Βασιλικού 
Πολεµικού Ναυτικού της Αυστραλίας θα συµµετάσχει στις εκδηλώ-
σεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα στη Λήµνο για τα «100 χρόνια Τιµής 
και Μνήµης των Πεσόντων στη Μάχη της Καλλίπολης». 

Σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµα-
τούχων στην Ελληνική ιστοσελί-
δα neokosmos αναφέρετε ότι εί-
ναι η µόνη Ελληνικής καταγωγής 
Αυστραλή αξιωµατικός, η οποία 
θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις 
στην αυστραλιανή αποστολή. 
Ενώ η ίδια τονίζει χαρακτηριστι-
κά πως αυτή η αποστολή είναι µια 
από τις σηµαντικότερες της ζωής 
της. «Είναι η πρώτη φορά που θα 
παραβρεθώ σε εκδηλώσεις µνή-
µης για τη Μάχη της Καλλίπολης 
στην Ελλάδα και το γεγονός ότι 
φέτος συµπληρώνονται 100 χρό-
νια κάνει την όλη αποστολή ακό-
µα πιο ενδιαφέρουσα. Επίσης, το 
ότι η Λήµνος είναι ένας παράδει-
σος αρχαιολογικών θησαυρών 
και όπως γνωρίζετε είµαι στην 
διαδικασία ολοκλήρωσης του 
∆ιδακτορικού µου στην Αρχαιο-
λογία σηµαίνει ότι εκτός από τις 
εκδηλώσεις θα έχω την ευκαιρία 
να επισκεφθώ αυτούς τους αρ-
χαιολογικούς χώρους, κάτι που 
µε ενθουσιάζει».
Άξιο αναφοράς είναι πως η 
Άντρια έχει υπηρετήσει στο 
Ιράκ (2008) και το Αφγανιστάν 
(2013) και η υπηρεσία της στις 

ένοπλες δυνάµεις έχει αναγνωρι-
στεί µε πολλά µετάλλια. 
Όµως αυτή η γυναίκα, η οποία 
έζησε τον πόλεµο δυο φορές, είδε 
θανάτους, τραυµατισµούς και πά-
λεψε για την ζωή της λατρεύει τον 
Σαίξπηρ. Την διακατέχει µια τε-
ράστια ευαισθησία για τα βιβλία 
του Σαίπηρ, λατρεύει να διαβάζει 
και όταν κρατά ένα βιβλίο στο 
χέρι της τότε το πρόσωπο της λά-
µπει από χαρά. Τυχαίο όµως δεν 
είναι! Φαίνεται εξάλλου από τις 
Ανώτερες Σπουδές Ψυχολογίας 
µε ειδίκευση στην Έρευνα αλλά 
και το γεγονός πως ετοιµάζεται 
πυρετωδώς για το ∆ιδακτορι-

κό της στην Αρχαιολογία. Είναι 
ένας ιδιαίτερα µορφωµένος άν-
θρωπος.
Στην Αυστραλία έφτασε στα έξι 
της µε τους γονείς της µε µια και 
µοναδική ελπίδα, ένα καλύτερο 
αύριο. «Ήρθαµε το 1970 από την 
Κύπρο µε πλοίο µετά από 45 µέ-
ρες ταξίδι και µε τρεις βαλίτσες». 
Αγαπούσε τα βιβλία από πολύ 
µικρή όπως και την τέχνη, πράγ-
µα που αποδεικνύετε από τη 
συλλογή µε πίνακες του Γάλλου 
Gauguin. Τίποτα όµως από όλα 
αυτά δεν προµήνυε την καταταγή 
της στον στρατό.
Αλλά η Άντρια ήθελε κάτι παρα-
πάνω από τη ζωή της. «Αυτές οι 
αποφάσεις δεν παίρνονται σε µία 
στιγµή. Είναι µία πολύ εσωτερι-
κή διαδικασία που έχει να κάνει 
µε το πώς έχεις µεγαλώσει, το 
ποιος είσαι, µε τα γονίδιά σου. 
Και εµένα ο πατέρας µου ήταν 
ένας άνθρωπος που µε έµαθε να 
επιβιώνω, να είµαι δυνατή, να 
προσφέρω στην πατρίδα µου, να 
πολεµώ για τα πιστεύω µου. Οι 
αποφάσεις αυτές δεν παίρνονται 
µε το µυαλό. Με την καρδιά παίρ-
νονται».

Με τον Άµποτ τα έβαλαν οι Λίµπεραλ της Νότιας Αυστραλίας
Τον πρωθυπουργό και την Οµοσπονδιακή Κυ-
βέρνηση κατηγορούν οι Λίµπεραλ της Νότιας 
Αυστραλίας για τη δηµοσκοπική βουτιά που κα-
ταγράφει το κόµµα τους στην τελευταία έρευνα 
γνώµης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Newspoll για την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου οι Εργατικοί συγκε-
ντρώνουν το 54 τοις εκατό των προτιµήσεων ενώ 
οι Λίµπεραλ το 46%. Η τελευταία δηµοσκόπηση 
έδειξε ότι οι Λίµπεραλ έπεσαν στο 33 τοις εκατό 
σε σύγκριση µε το 45 τοις εκατό που συγκέντρω-

σαν στις εκλογές πριν από περίπου ένα χρόνο.
Ένα Πολιτειακός βουλευτής των Λίµπεραλ, σε 
ένα µήνυµα που έστειλε µε το τηλέφωνο του στον 
ραδιοφωνικό σταθµό 891 ABC (Αδελαΐδα) ανέ-
φερε: Επιτρέψτε µου να σας πω, ότι οι οµοσπον-
διακοί συναδέλφοι µου και ο πρωθυπουργός 
“µας σκοτώνουν”. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης 
Στίβεν Μάρσαλ, δήλωσε στο ABC, ότι αναγνω-
ρίζει ότι η πολιτική της οµοσπονδιακής κυβέρ-
νησης έχει παίξει ρόλο στις κακές επιδόσεις που 
καταγράφει το κόµµα του στις δηµοσκοπήσεις.


