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Eκδηλώσεις µνήµης στις νοσοκόµες του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

80 νοσοκόµες από την Αυστραλία στη Λήµνο

Σ
το πλαίσιο διήµερης επί-
σκεψης που πραγµατοποί-
ησαν στη Λήµνο, περίπου 
80 νοσοκόµες από την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 
µετέβησαν την Πέµπτη 3 Σεπτεµ-
βρίου στην περιοχή της Πούντας, 
όπου πραγµατοποίησαν εκδήλω-
ση µνήµης στις νοσοκόµες του Α’ 
Παγκοσµίου Πολέµου που υπη-
ρέτησαν στη Λήµνο.  Μία από 
τις πιο σηµαντικές ηµεροµηνίες 
στην ιστορία Anzac-Λήµνου εί-
ναι η 8η Αυγούστου 1915, κατά 
την οποία ένα µεγάλο σώµα Αυ-
στραλών νοσοκόµων έφθασε στη 
Λήµνο για να περιθάλψει έναν 
τεράστιο αριθµό τραυµατιών του 
Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, που µε-
ταφέρθηκαν στο νησί.
Η Πούντα επελέγη καθώς οι νο-
σοκόµες ακολούθησαν τα ίχνη 
των νοσοκόµων του 1915, οι 
οποίες υπηρέτησαν στο στρατιω-
τικό νοσοκοµείο που βρισκόταν 
τότε στην περιοχή.
Οι νοσοκόµες φορούσαν τις στο-
λές του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, 

τις οποίες δανείστηκαν από τους 
παραγωγούς της πολύ επιτυχη-
µένης σειράς της αυστραλιανής 
τηλεόρασης «Anzac Girls». Ανά-
µεσα στις νοσοκόµες και η ηθο-
ποιός Antonia Prebble, η οποία 
πρωταγωνίστησε στην εν λόγω 
σειρά.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
ο Έπαρχος Λήµνου κ. Ευάγγελος 
Γιαρµαδούρος, ο ∆ήµαρχος Λή-
µνου κ. ∆ηµήτρης Μαρινάκης, ο 
Αντιδήµαρχος Λήµνου κ. Γιώρ-
γος Σακαρίκος και ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Πορτια-
νού κ. Σπύρος Μανιάτης. Επίσης, 
στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
και τα µέλη του τοπικού παραρ-
τήµατος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.
Ο ∆ήµαρχος και ο Έπαρχος απηύ-
θυναν καλωσόρισµα και η επικε-
φαλής της οµάδας των νοσοκό-
µων κ. Clare Ashton ανέγνωσε 
αποσπάσµατα από τα αποµνηµο-
νεύµατα µιας νοσοκόµας εκείνης 
της εποχής.
Ο ∆ήµαρχος στο καλωσόρισµά 

του αναφέρθηκε στην ιδιαίτε-
ρη σηµασία της προσφοράς των 
νοσοκόµων στον πόλεµο, επιση-
µαίνοντας ότι «οι γυναίκες αυτές 
έβαλαν στο κέντρο της ζωής τους 
την προσφορά στο συνάνθρωπο 
και άφησαν πίσω τις οικογένειές 
τους για να υπηρετήσουν σε έναν 
πολύ µακρινό τόπο και προσφέ-
ρουν θεραπεία, ανακούφιση και 
συµπαράσταση στα θύµατα ενός 
αιµατηρού πολέµου».
«Η επίσκεψή σας και η εκδήλωση 
αυτή είναι µία µοναδική εµπει-
ρία για όσους ήρθαν εδώ σήµερα 
για να δουν 100 χρόνια µετά τις 
νοσοκόµες του σήµερα να περπα-
τούν στα βήµατα των νοσοκόµων 
που ήλθαν στη Λήµνο το 1915», 
πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Εν συνεχεία οι νοσοκόµες επισκέ-
φθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο 
και το Συµµαχικό Νεκροταφείο 
στο Πορτιανού, ενώ το απόγευµα 
της ίδιας µέρας επισκέφτηκαν το 
Μούδρο.


