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H Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα των Αγίων Αποστόλων 
του Νιουκάστλ στηρίζει την πρωτοβουλία δηµιουργίας 
ενός διαφορετικού Μνηµείου

Μ
ε παραδοσιακή µουσική, χορό και 
γεύσεις από Ελληνικά προϊόντα, έκανε 
έντονη την παρουσία της, η Ελληνική Ορ-
θόδοξη Ενορία και Κοινότητα του Νιούκα-

στελ, την Κυριακή 9η Αυγούστου, δείχνοντας συγ-
χρόνως και την υποστήριξή της, για την κατασκευή 
Μνηµείου, το οποίον θα φιλοτεχνήσει ο διεθνούς 
φήµης Γλύπτης κ. Roger McFarlane µε µάρµαρο ειδι-
κά εισαγόµενο από το νησί της Θάσου, και το οποίο 
θα είναι µέτοιµο για να τοποθετηθεί σε πάρκο δίπλα 
από την κεντρική Παραλία της πόλης τον επόµενο 
µήνα.
Η ψυχοθεραπεύτρια κα Joanne Sinclair περίπου 
πριν από τρία χρόνια πλησίασε τον διάσηµο γλύπτη 
Roger McFarlane και του µίλησε για το όραµα της, 
να δηµιουργήσει ένα έργο που θα θυµίζει στους επι-
σκέπτες, τις δραµατικές επιπτώσεις που αντιµετωπίζει 
η Κοινωνία µε τα συµπτώµατα διαφόρων ψυχικών 
ασθένειων.
Ο κ. McFarlane ταξίδεψε σε λατοµείο στο Ελληνικό 
νησί της Θάσου πριν από τρεις µήνες για να επιλέξει 
δύο κοµµάτια µαρµάρου βάρους 21 τόνων και που 
έφθασαν στην πόλη του Νιούκαστελ στις 15 Ιουλίου 
στην τοποθεσία Camp Shortland.
« Επέλεξα µάρµαρο της Θάσου, επειδή είναι το κα-

λύτερο µάρµαρο στην πλανήτη µας,, δεν είχε ρωγ-
µές, είναι καθαρό και µε χρώµα λευκό µε λίγες 
γκρίζες σκιές και που άστράφτει στο φως, ‘’ είπε ο 
κ McFarlane. Από όταν έγινε γνωστή η πρασπάθεια 
αυτή, η τοπική Ελληνική Παροικία µας έθεσε “υπό 
την προστασία της” και είµαστε τόσο ευγνώµονες γι’ 
αυτό, Ο Επίτιµος πρόξενος της Ελλάδος στη βόρεια 
Νέα Νότια Ουαλία κ. Geoff Αντωνιάδης συνοδευ-
όµενος υπό της συζύγου του κα Ιωάννα, ο Ιερατι-
κώς Προϊστάµενος του Ελληνορθόδοξου Ναού των 
Αγίων Αποστόλων του Newcastle πατήρ Νικόλαος 
Σκορδίλης, ο Πρόεδρος της Ενορίας-Κοινότητος κ. 
Απόστολος Μυλωνάς, και παιδιά του χορευτικού 
συγκροτήµατος µε τις ∆ασκάλες τους, ήταν µεταξύ 
του πλήθους που παρευρέθηκε την Κυριακή, για να 
παρακολουθήσει τα αποκαλυπτήρια του Μάρµαρου, 
που ήταν σκεπασµένο µε τις Σηµαίες Ελλάδος - Αυ-
στραλίας και αυτής των Αυτόχθονων.
“Είµαι πράγµατι έκπληκτος ότι το µάρµαρο είχε έρθει 
από τη Θάσο, αλλά ο λόγος που µας εντυπωσίασε πε-
ρισσότερο, και ευχαρίστως βρισκόµαστε σήµερα εδώ, 
είναι επειδή αυτό το γλυπτό θα σηµαίνει τόσα πολλά για 

την πόλη του Newcastle,’’ δήλωσε ο πατέρας Σκορδίλη.
‘‘ Οι άνθρωποι οι οποίοι συνέλαβαν αυτή τη σκέψη 
και τώρα προσπαθούν να την υλοποιήσουν πράγµατι 
αξίζουν την ευγνωµοσύνη και το σεβασµό µας, γιατί 
µε το Μνηµείο αυτό, βοηθούν στην ευαισθητοποίη-
ση της Κοινωνίας µας, και εν συνεχεία στην συµπα-
ράσταση της σε όλους εκείνους τους συνανθρώπους 
µας που ενώ βρίσκονται δίπλα µας, υποφέρουν στις 
περισσοτερες περιπτώσεις µόνοι τους, στη δύσκολη 
αυτή διαδροµήτης αρώστειας τους. ‘’
Είναι πολλοί γύρω µας που υποφέρουν είπε η κα 
Sinclair, και τόνισε ότι καθένας από µας ξέρει κάποιον 
που πάσχει από ψυχική ασθένεια. ‘’ Οι Κρατικές Υπη-
ρεσίες µπορεί να κάνουν πολλά για να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και η κοινωνία µας 
πρέπει να κάνει το δικό της καθήκον ‘’επρόσθεσε.
Μετά την παρουσίαση του Μάρµαρου, και τις οµιλίες 
της κα ∆ηµάρχου και του Προξένου της Ελλάδος, τα 
Ελληνόπουλα µε τις εθνικές τους στολές χόρεψαν πα-
ραδοσιακούς χορούς κάτω από τα συνεχεί χειροκρο-
τήµατα των παρευρισκοµένων. Το γλυπτό θα εγκατα-
σταθεί στη µόνιµη τοποθεσία του στις 5 Σεπτεµβρίου.Ο διεθνούς φήµης γλύπτης , κ. Roger McFarlane




