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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.
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την ευαισθησία που έχει μέσα του σήκωσε 
το λάβαρο, την ελληνική σημαία και πάει να 
γνωρίσει, να ενώσει και να συνεργαστεί με 
όλους αυτούς που μένουν εδώ σε αυτά τα 
χωριά.
Ήρθε με γνώρισε στην ομάδα ηλικιωμένων 
που είμαι μαζί με άλλους και όλοι μαζί πα-
κέτο πάμε να κάνουμε το όνειρο πολλών 
χρόνων, και του Γιάννη Τσέκα, να γίνει 
πραγματικότητα. Ζητώ συγνώμη από την 
εφημερίδα και τους αναγνώστες που γράφω 
τόσα πολλά αλλά πρέπει νομίζω να μάθουμε 
όλοι την ιστορία σε αυτόν τον τόπο που μέ-
νουν πάρα πολλοί Έλληνες.
Η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας που έγινε, 
ήταν στις 13 Σεπτεμβρίου και από τότε αρχί-
σαμε τις ετοιμασίες για να γιορτάσουμε την 
Εθνική μας γιορτή του ’40 μαζί με Αυστρα-
λούς, Έλληνες αλλά και άλλες φυλές – αν 
το θέλουν. Ο μπροστάρης Γιάννης Τσέκας 
πήγε, βρήκε τους παλαιούς πολεμιστές, RSL 
από το Picton, Thirlmere και Bargo και μας 
φιλοξένησαν αυτοί στο δικό τους χωλ. Φο-
ρώντας την πρέπουσα στολή του RSL όπως 
αρμόζει η Εθνική μας γιορτή, τίμησαν και 
λάμπρυναν με την παρουσία τους το Έπος 
του ’40, σαν να ήταν δική τους γιορτή 
(Anzac Day). Ολους του Έλληνες που ήρθαν 
από το Σύδνεϋ, εμείς που μένουμε εδώ, τους 
ευχαριστούμε θερμά. Η ευγένεια, η φιλοξε-
νία και η εξυπηρέτηση ήταν φανταστική. 
Ένα άλλο παλληκάρι που θέλουμε αλλά και 
προσωπικά εγώ και εκ μέρους όλων των πα-
ρευρισκομένων Αυστραλών, Ελλήνων και 
άλλων να ευχαριστήσουμε είναι ο ιστορι-
κός καθηγητής, ο φόβος και τρόμος για τους 
Σκοπιανούς που μένουν στην Αυστραλία 
είναι και αυτός παιδί της Ηπείρου, ο Πανα-
γιώτης Διαμάντης που πραγματικά είναι ένα 
διαμάντι και ένα στολίδι για την ελληνική 
παροικία του Σύδνεϋ. 
Αυτός ο καθηγητής είπε στους Αυστραλούς 
και σε όλους μας ότι λίγα μέτρα πιο πέρα 
από την εκδήλωση κοιμάται ένας Έλληνας. 
Ο Αντώνης Μανώλης. Ήταν ο πρώτος Έλλη-
νας που ήρθε στην Αυστραλία, ο πρώτος που 
απεβίωσε σε αυτή την περιοχή το 1881 και 
ακόμα και σήμερα είναι ο μόνος Έλληνας σε 
αυτό το κοιμητήριο. Μας είπε ο Παναγιώτης 
τους δεσμούς που έχει η Αυστραλία με την 
Ελλάδα που ξεκινούν από τον Πρώτο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο 1915, μας υπενθύμισε τη 
Λήμνο, τους πεσόντες Αυστραλούς σε όλη 
την Ελλάδα και ότι υπάρχουν ακόμα νεκρο-
ταφεία και νοσοκομεία Αυστραλών. Μας 
μίλησε και μας έδειξε σε εικόνες τις μάχες, 
τους σκοτωμένους και σε όλη την Ελλάδα 
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1941-
1944). Αυτός ο ιστορικός καθηγητής Πανα-
γιώτης Διαμάντης μας γέμισε όλους χαρά, 
συγκίνηση και υπερηφάνεια. 

Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ο μεγάλος και πασίγνωστος χοροδιδάσκα-
λος, λαογράφος, χορευταράς και τραγουδι-
στής Βασίλης Αλιγιάννης μαζί με το χορευ-
τικό συγκρότημα, με τα τραγούδια και με το 
χορό, μας έκανε την καρδιά μας να φύγει 
λίγο από τη θέση της και πολλοί από εμάς να 
δακρύσουν από συγκίνηση και χαρά. Μας 
πήγε με τα τραγούδια του σε όλη την Ελλά-
δα και μας τραγούδησαν την λεβεντιά και 
την ιστορία του Έλληνα. Εκείνο που ο Βα-
σίλης μας ανέβασε στα ουράνια όλους ήταν 
η εξαιρετική εξήγηση για το κάθε κομμάτι 
από τις στολές που φορούσε όλο το συγκρό-
τημα. Μας είπε τι σημαίνει για έναν Έλληνα 
το κάθε κομμάτι. Σημαίνει δόξα, τιμή, συγκί-
νηση, πένθος, θάνατος, ιστορία. Παναγιώτη 
Διαμάντη και Βασίλη Αλιγιάννη ένα μεγάλο 
ευχαριστώ είναι λίγο. Χίλια ευχαριστώ είναι 
και αυτά λίγα από όλους εμάς που ήμασταν 
εκεί. Αυτή τη μέρα δοξάσατε την Ελλάδα. 
Αυτή τη μέρα δείξατε στους φίλους μας Αυ-
στραλούς να μάθουν και να γνωρίσουν κάτι 
παραπάνω για την Ελλάδα για την ιστορία 
της, για τον πολιτισμό της, για την φιλία και 
την Δημοκρατία. 
Έλληνες που κατοικείται στο Σύδνεϋ και στα 
περίχωρα του Σύδνεϋ. Μικροί κα μεγάλοι. 
Γέροι και νέοι. Ηγέτες και απλοί άνθρωποι 
της διπλανής πόρτας. Σας κοιτάζουμε στα 
μάτια και σας παρακαλούμε να μας κοιτάξε-
τε και εσείς.
H 31η Οκτωβρίου που γιορτάσαμε την 28η 
Οκτωβρίου 1940 μαζί με τους Αυστραλούς 
θα γραφτεί στην ιστορία και θα μείνει σαν 
παρακαταθήκη γι’ αυτούς που θα έρθουν 
μετά από εμάς και για τους ιστορικούς του 
μέλλοντος ως η μέρα που μια παρέα από 
το Campbelltown, ξεκίνησε να γνωρίσει, 
να ενώσει και να συνεργαστεί με όλους για 
μια  μικρή αδελφοποίηση. Μια μικρή ένω-
ση για να κάνουν με μια κοινωνία για όλους 
τους Έλληνες που μένουν στις περιοχές 
Macarthur. Γι’ αυτό ζητάμε από όλους τους 
φορείς της Ελληνικής παροικίας του Σύδνεϋ, 
Προξενείο, ΑΧΕΠΑ, Εκκλησία, Κοινότητες, 
Συλλόγους, Οργανισμούς, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τρα-
γουδιστές και ποιητές, Έλληνες βουλευτές, 
δικαστές και δικηγόρους, δάσκαλους και κα-
θηγητές. 
Ελάτε κοντά μας. Γνωρίστε μας. Μιλήστε 
μας. Βοηθήστε μας με τις γνώσεις σας, με 
την πείρα σας, με τους τρόπους σας. Η θέλη-
ση και η αγάπη σας θα είναι δώρο πολύτιμο 
για μας τους Macarthur Greeks σήμερα και 
στο μέλλον. 
Η μεγάλη γιορτή τελείωσε. Με το ξεκίνημα 
του καινούριου χρόνου 2016 μας περιμέ-
νουν πολλές  εκπλήξεις. Όσοι παραβρεθή-
κατε σε αυτήν την πρώτη γιορτή, σας ευχα-

ριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς 
μας. 
Θέλουμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε 
όλους που ήρθαν από μακριά και να σας 
παρακαλέσουμε να ξαναρθείτε. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το Πολιτειακό 
Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ κ. Γιάννη Καλλιμάνη, 
που άφησε όλες τις άλλες εκδηλώσεις και 
ήρθε μαζί μας να μας τιμήσει με την παρου-
σία του και να μείνει μαζί μας ως το τέλος. Η 
παρουσία του μας ευχαριστεί και μας ενθαρ-
ρύνει σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Έδειξε 
εμπράκτως την χειρονομία του σαν φίλος, 
σαν άνθρωπος και σαν ηγέτης της παροικίας 
που είναι. Έδειξε ότι ένας ηγέτης με τόλμη 
με το θάρρος της γνώμης με αξία και άξιο 
πρέπει να προχωράει μπροστά και πάντα 
νικά. Είναι ο άνθρωπος παντός καιρού. Εί-
ναι ηγέτης του σήμερα και του αύριο. Σας 
ευχαριστούμε θερμά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στον κύριο Σταύρο Κρητικό  που ήρθε πρώ-
τος και έφυγε τελευταίος. Ήταν η ψυχή της 
εκδήλωσης. 
Προσωπικά εγώ και ο Γιάννης Τσέκας, θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδας Δρ Σταύρο Κυρίμη 
που το βράδυ που η ΑΧΕΠΑ γιόρταζε την 
28η Οκτωβρίου δέχτηκε να μας μιλήσει για 
τον αγώνα που κάνουμε για την παροικία 
του Macarthur. Μας ευχαρίστησε, μας εν-
θάρρυνε, μας πρότεινε να πάμε μια μέρα στο 
γραφείο του, να μιλήσουμε και μάλιστα μας 
είπε τα καλύτερα λόγια που μπορούσε να 
πει ένας Γενικός Πρόξενος. Μας πρότεινε 
μόνος του ότι την επόμενη εκδήλωση που 
θα κάνουμε θα είναι μαζί τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Γενικέ Πρό-
ξενε. Τέλος ευχαριστούμε θερμότατα την 
εφημερίδα «Ο Κόσμος» που είναι πάντοτε 
στο πλευρό όλων των Ελλήνων και προπα-
ντός τους ακρίτες. 
Να είστε πάντα καλά. Η παροικία σας χρει-
άζεται. Έγραψα πολλά και ζητώ συγνώμη 
από την εφημερίδα και από τους αναγνώ-
στες αλλά θα πρέπει να μάθετε και λίγο την 
περιοχή που ζούνε πολλοί συμπατριώτες 
αρχίζοντας από τον πρώτο Έλληνα Αντώνη 
Μανώλη μέχρι σήμερα.
Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι που μένουν 
στις περιοχές Macarthur εάν θέλουν να μά-
θουν περισσότερα για όλες τις κινήσεις και 
εκδηλώσεις που θα γίνουν να επικοινωνή-
σουν μαζί μας στα τηλ. Γιάννη Τσέκα 0418 
207 103 και στο Λάμπρο Παπαδόπουλο 
0438 462 806.

Με εκτίμηση
Λάμπρος Παπαδόπουλος

Campbelltown


