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Με µεγαλοπρέπεια ο εορτασµός  
της 28ης Οκτωβρίου στο Hyde Park

Η 
καρδιά των Άνζακ χτυπούσε γαλανόλευκη στην προχθεσινή εκδήλωση του 
Γενικού Προξενείου για την 75η επέτειο του έπους του ‘40. Τα εγκώµια του 
ελληνισµού έπλεξαν τόσο ο 98-χρονος παλαίµαχος Alf Carpenter (ένας από 
τρεις εν ζωή Αυστραλούς οι οποίοι πολέµησαν στην Ελλάδα το 1941, στη 

φωτό πάνω αριστερά), όσο και οι άλλοι οµιλητές.
Συγκίνησαν µε τα µηνύµατά τους ο οµοσπονδιακός Θυσαυροφύλακας Scott Morrison 
MP (Cook), ο εκπρόσωπος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Matt Thistlethwaite MP 
(Kingsford-Smith), ο Commander Surface Forces, Commodore Lee Goddard (∆ιοικη-
τής της ναυτικής βάσης του Σύδνεϋ) και ο ∆ιευθυντής του Μνηµείου των Άνζακ, Brad 
Manera.
Μαθητές των σχολείων της οµογένειας κρατούσαν την γαλανόλευκη και την σηµαία 
του αυστραλιανού Πολεµικού Ναυτικού στις εξωτερικές σκάλες του Μνηµείου, καθώς 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Παρατήµατος του RSL, κ. Βασίλης Κοτσώβολος απήγγειλε 
την Οδή στα Αγγλικά και στην Ελληνική.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την ρίψη χάρτινων αστεριών πάνω στο άγαλµα του “Νεκρού 
Σπαρτιάτη”, το οποίο σχηµατίζει το επίκεντρο του Μνηµείου. Πάνω σε κάθε ένα από 
τα άστρα ήταν τυπωµένα τα ονόµατα των Αυστραλών που έπεσαν στην µάχη στην Ελ-
λάδα και από τότε αναπαύονται στα ιερά (όπως τα αποκάλεσαν οι οµιλητές) χώµατα 
της Ελλάδος.
Όπως τόνισε ο ∆ιοικητής της ναυτικής βάσης του Σύδνεϋ, Commodore Lee Goddard, 
“δεν έχω ξανασυντήσει Γενικό Πρόξενο µε τέτοιο πάθος για την ανάδειξη των ιστο-
ρικών δεσµών της Αυστραλίας µε την πατρίδα του. Τα θερµότατα συγχαρητήρια και 
ευχαριστήριά µου.”
Το παρών επίσης έδωσαν η οµοσπονδιακή γερουσιαστής Concetta Fierravanti-Wells, 
οι πολιτειακοί βουλευτές Σοφία Κώτση, Ελένη Πετινού, Courtney Χούσου, Steve 
Kamper, Rev. Fred Nile και άλλοι.
Από την οµογένεια, ο αιδ. πατήρ Απόστολος (Αγίων Πάντων Belmore), αρκετοί παλαί-
µαχοι, ο πολιτειακός πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ κ. Γιάννης Καλλιµάνης, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, ο κ. Παναγιώτης Σουλελές, 
στελέχοι της Ληµνιακής και της Μακεδονικής πατριάς και πολλοί άλλοι.


