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Αριστείο Ιστορίας Ron Rathbone 2015 
στον ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη
T 

η δεύτερη θέση κα-
τέκτησε ο οµογενής 
ιστορικός Παναγιώ-
της ∆ιαµάντης στο 

διαγωνισµό για το Αριστείο 
Ιστορίας Ron Rathbone 2015, 
του ∆ήµου Rockdale. Το 
θέµα της έρευνάς του ήταν οι 
τρόποι που η τοπική κοινω-
νία και ο ∆ήµος τίµησαν τις 
θυσίες ανδρών και γυναικών 
που προέρχονται από την 
περιοχή, εν καιρώ πολέµου. 
Ο πρώην επί σειρά ετών ∆ή-
µαρχος του Rockdale, κ. Ron 
Rathbone είχε µεγάλο πάθος 
για την ιστορία της περιοχής 
του, την οποία ερεύνησε και 
προέβαλε και  από τη θέση 
του στο δηµοτικό συµβούλιο 
αλλά και από τη θέση του 
εκπαιδευτικού στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο του Bexley.
Την αµοιβή του για τα χρό-
νια που υπηρέτησε σαν ∆ή-
µαρχος την τοποθετούσε σε 
ειδικό λογαριασµό. Όπως 
έγινε γνωστό από την δια-
θήκη του, επιθυµία του ήταν, 
το τελικό ποσό που συγκε-
ντρώθηκε, δώθηκε στο ∆ήµο 
για την δηµιουργία διαγω-
νισµού µε θέµα την ιστορία 
της τοπικής κοινωνίας και 
της ευρύτερης περιοχής του 
Rockdale.
Πρόκειται για την δεύτερη 

συµµετοχή του ∆ρ ∆ιαµάντη 
στον διαγωνισµό και τη δεύ-
τερη διάκρισή του. Το 2012 
είχε κατακτήσει την Α’ θέση 
µε την έρευνα του για την 
σχέση του Rockdale µε τον 
Ελληνισµό: τοπονύµια, µετα-
νάστευση, Άνζακ σε Ελλάδα 
και Κύπρο, ανάπτυξη συλλό-
γων και πολλά άλλα θέµατα.
«Ο ελληνισµός είναι ο πρώ-
τος πολιτισµός ο οποίος 
δηµιούργησε µνηµεία απο-
κλειστικά αφιερωµένα στους 
άντρες οι οποίοι είχαν πέσει 
στο πεδίο της µάχης υπέρ 
της πατρίδας τους,» δήλωσε 
ο ∆ρ ∆ιαµάντης. «Πρόκειται 
για τον περίφηµο Τύµβο του 
Μαραθώνα.»
Όπως καταγράφει η έρευνα 
του οµογενή πανεπιστηµια-
κού Μελετών Γενοκτονιών, 
τοπονύµια του ∆ήµου, δηµό-
σιοι χώροι όπως εκκλησίες, 
λέσχες, κήποι και αθλητικά 
κέντρα έχουν αφιερωθεί εν 
µέρει ή εξ ολοκλήρου στην 
µνήµη αυτών που καταγόταν 
ή ζούσαν στην περιοχή και 
που υπηρέτησαν στις στρατι-
ωτικές δυνάµεις, κυρίως της 
Αυστραλίας, αλλά και άλλων 
χωρών.
«Προσωπικά βρήκα την 
ιστορία του µνηµείου του 
γειτονικού Tempe ιδιαίτερα 

συγκινητική,» ανέφερε ο ∆ρ 
∆ιαµάντης. 
Με δωρεές 200 λιρών των 
εργατών του κεντρικού σταθ-
µού των τράµ, το µνηµείο, 
εγκανιάστηκε την Κυριακή 
8 Σεπτεµβρίου 1918, δύο 
µήνες πριν από την λήξη 
του πολέµου. Κατέγραφε τα 
ονόµατα 89 εργατών του 
σταθµού οι οποίοι υπηρέτη-
σαν στις ενόπλες δυνάµεις 
της Αυστραλίας κατά τον Α’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι οκτώ 
ποτέ δεν επέστρεψαν στα 
σπίτια τους.
Μέχρι το 1954, το µαρµά-
ρινο άγαλµα του Αυστραλού 
στρατιώτη στόλιζε τον σταθ-
µό. Αφού έπαψε να λειτουρ-
γεί ο σταθµός, το άγαλµα µε-
ταφέρθηκε στην Λέσχη RSL 
του Kyeemagh, σε άσχηµη 
κατάσταση.
Το 2002, µε χορηγεία της 
οµοσπνδιακής κυβερνή-
σεως, αποκαταστήθηκε το 
άγαλµα από τα τραύµατα που 
υπέστη από τον καιρό και 
από βανδαλισµούς αγνώ-
στων. Σήµερα βρίσκεται σε 
πολύ καλή κατάσταση, σε 
όµορφο χώρο δίπλα σε ένα 
πεύκο το οποίο µεγάλωσαν 
στην Αυστραλία από σπόρο 
από το περίφηµο Μοναχι-
κό Πεύκο (Lone Pine) της 

Καλλιπόλεως (Gallipoli) της 
ανατολικής Θράκης.
«Η ιστορία του µνηµείου του 
Tempe µας δείχνει την δύ-
ναµη του ελληνικού πολιτι-

σµού, ο οποίος παραµένει 
πηγή έµνευσης στον 21ο αι-
ώνα, 25 αιώνες ύστερα από 
την δηµιουργία του πρώτου 
πολεµικού µνηµείου.»

Aριστερά: Το άγαλµα του µνηµείου στην νέα του θέση, στο Kyeemagh RSL Club.
Πάνω: Ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης µε την κορούλα του καταθέτουν στεφάνι στο Martin Place σε παλαιότερη εκδή-
λωση της ελληνικής παροικίας. Κάτω: Το µνηµείο του Tempe το 1918.


