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Αυστραλοί και Έλληνες του Macarthur Greeks

Ε
πρεπε κάτι να γίνει σε αυτόν 
τον τόπο που λέγεται Macarthur 
– γνωστό ως Campbelltown – 
Picton – Camden. Τούτος ο τό-
πος είναι ιστορικά δεμένος με το 

ελληνικό στοιχείο εδώ και 180 χρόνια. 
Εδώ στην περιοχή Picton, 30 λεπτά από το 
Campbelltown, ήρθε, κατοίκησε και πέθανε 
ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του 
στην Αυστραλία. 
Ήταν ο Αντώνης Μανώλης που έφτασε στην 
Αυστραλία το 1828 και στο Picton το 1835 
και έμεινε μέχρι το θάνατό του, το 1881. 
Έναν ακόμα ιστορικός δεσμός που έχει η 
περιοχή του Macarthur είναι η Στρατονο-
μική Σχολή που λέγεται Lamia Barracks. 
Το 1941 με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
μια ομάδα Αυστραλών στρατιωτών ξεκίνη-
σε από τη Μακεδονία να πάνε στην Κρήτη 
να πολεμήσουν εναντίων των Γερμανών. 
Περνώντας από τη Λαμία είχαν την ατυχία 
να σκοτωθούν μερικοί από την ομάδα των 
Αυστραλών. Το 1980 η Κυβέρνηση της Αυ-
στραλίας και ο Στρατός προς τιμή των πεσό-
ντων στρατιωτών στη Λαμία το 1941, έδω-
σαν το όνομα της στη Στρατιωτική Σχολή, 
Lamia Barracks. 
Από την δεκαετία του ’50 που άρχισαν να 
έρχονται οι Έλληνες στην Αυστραλία πολ-
λοί από αυτούς έρχονταν και στο Σύδνεϋ. 
Μέσα σε λίγα χρόνια άρχισαν να μπαίνουν 
σε μαγαζιά, τα λεγόμενα εκείνη την εποχή 
Fish and Chips. Σε λίγα χρόνια όλα τα προ-

άστια στο Νοτιοδυτικό Σύδνεϋ είχαν γεμίσει 
με Fish and Chips, όλα από ελληνικά χέρια. 
Οι Έλληνες που ήρθαν εδώ δούλεψαν σκλη-
ρά, έκαναν οικογένεια, σπούδασαν παιδιά, 
δημιούργησαν περιουσίες. 
Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς αλλά 
και πολλά από τα παιδιά τους, είναι που φυ-
λάνε Θερμοπύλες όπως πολλές φορές έγρα-
ψα, αλλά και η καλή εφημερίδα «Ο Κόσμος». 
Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. 180 χρόνια 
λοιπόν δεσμούς οι Έλληνες με τον τόπο και 
με τους Αυστραλούς. Εκείνο που έπρεπε να 
κάνουμε και δεν κάναμε ήταν μια συγκέ-
ντρωση γνωριμίας. 
Ένα μικρό Σύλλογο. Μια μικρή κοινω-
νία ή Κοινότητα. Μια μικρή μέτρηση να 
δούμε πόσοι είμαστε και που είμαστε. Και 
εδώ πέρα αγαπητοί πατριώτες Έλληνες του 
Σύδνεϋ, σας πληροφορώ ότι είμαστε πολ-
λοί. Τρεις Δημαρχίες σε αυτή την περιοχή 
Campbelltown – Camden και Wollondilly 
κατοικούν 442 χιλιάδες άτομα σε 88 προ-
άστεια. Σε κάθε προάστιο μένουν για πολλά 
χρόνια Έλληνες.
Πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα 15 
Σεπτεμβρίου 2015, μια τοπική εφημερίδα 
έγραφε την ιστορία για τα 88 αυτά προάστια, 
πότε κατοίκησαν άνθρωποι από την Ευρώ-
πη σε αυτά τα μέρη. 
ΤΤο πιο παλιό από όλα είναι το Bargo, 1798 
που οι Ευρωπαίοι κατοίκησαν και θαύμα-
σαν πρώτη φορά κοάλα και wombats ενώ 
πρώτα χρόνια κατοικούσαν ιθαγενείς. 

Ακολουθούν τα προάστεια Camden 1806, 
Campbelltown 1820, Picton 1822 και όλα 
τα υπόλοιπα. 
Εγώ ο γράφων που είμαι εδώ από το 1987 
προσπάθησα αλλά δεν μπόρεσα να κάνω 
κάτι και για αυτό λυπάμαι πολύ. Προσπά-
θησα, παρακάλεσα μαζί με άλλους να σπρώ-
ξουμε ένα Ελληνόπουλο να μπει σε κάποια 
Δημαρχία από τις τρεις που έχουμε αλλά 
δεν θέλει κανένας. Σε αυτές τις Δημαρχίες 
υπάρχουν Δήμαρχοι και Σύμβουλοι από 
όλα σχεδόν τα κράτη. Έλληνας μέχρι στιγ-
μής κανένας. 
Θα ήθελα να ενημερώσω τους φορείς της 
παροικίας ότι στις Δημαρχίες αυτές εδώ στο 
Cabramatta, Bankstown, στα Centrelink δεν 
υπάρχουν οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. 
Υπάρχουν ακόμα και σε γλώσσα Σκοπιανή 
αλλά όχι ελληνική. 
Επίσης εδώ και ένα χρόνο εξαφανίστηκαν 
από την αγορά όλα τα ελληνικά λάδια. Αυτά 
για κάθε ενδιαφερόμενο. 
Αφού λοιπόν δεν κάναμε τίποτα όλα αυτά 
τα χρόνια, φέτος το 2015, έγινε μια αρχή. 
Έγινε αυτό που δεν έγινε 180 ολόκληρα 
χρόνια. Ένας νέος, παιδί της Ηπείρου, ονό-
ματι Γιάννης Τσέκας, γεννημένος και με-
γαλωμένος στο Bexley (Sydney) ήρθε και 
εγκαταστάθηκε στο Campbelltown εδώ και 
λίγο καιρό. Σαν απόγονος του Αβέρωφ, του 
Ζάππα, του Τοσίτσα, του Σίνα και άλλους 
πολλούς Ηπειρώτες, Εθνικούς Ευεργέτες 
της Ελλάδας, έτσι και αυτός με την τόλμη και 

Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας  
στην Εθνική μας γιορτή  της 28ης Οκτωβρίου 1940.


