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H AXEΠΑ αναγνωρίζει τις θυσίες 
των ηρώων αυστραλών στρατιωτών  
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ALF CARPENTER OAM RFD
Γράφει ο Γιώργος Χατζηβασίλης

Τ
ην περασµένη Κυριακή, η 
πιο φιλόξενη πολυπολιτι-
σµική γωνιά στην Αυστρα-
λία ήταν ασφαλώς η αίθουσα 

εκδηλώσεων τής Ενορίας «Αγίων 
Αποστόλων» στο Newcastle, όπου 
οι οµογενείς κάτοικοι τής πόλης 
υποδέχτηκαν µε ειλικρινά αισθήµα-
τα αγάπης 100 και πλέον µέλη τής 
ΑΧΕΠΑ NNO και φίλους της, που 
ταξίδεψαν για να παραστούν στην 
εκδήλωση για την τιµητική διάκριση 
τού τελευταίου επιζώντος Aυστρα-
λού στρατιώτη, Alf Clive Carpenter 
ΟΑM RFD, ο οποίος πολέµησε και 
τραυµατίστηκε στην Μάχη τής Κρή-
της. Χρέη οικοδεσπότη είχε ο ακού-
ραστος ιερατικώς προϊστάµενος, 
αιδ. πατήρ Νικόλαος Σκορδίλης µε 
κυρίες που περιποιήθηκαν τους εκ-
δροµείς από την άφιξή τους µέχρι 
την αναχώρηση.
Μετά την αρτοκλασία στον ιερό ναό 
Αγίων Αποστόλων, ακολούθησε η 
εκδήλωση που οργανώθηκε µε επι-
τυχία από την Επιτροπή Ψυχαγωγί-
ας µε πρόεδρο τον κ. Γιώργο Γιακου-
µίδη και επικεφαλής τον Πολιτειακό 
Πρόεδρο, κ. Γιάννη Καλλιµάνη, που 
έχει βάλει τον µεγάλο αυτό φορέα 
σε νέα τροχιά προόδου. Η πρωτο-
ποριακή αυτή εκδήλωση είχε πολ-
λές παραµέτρους και µια από αυτές 
ασφαλώς ήταν ο πολυπολιτισµικός 
χαρακτήρας της. Τα αντιπολεµικά 
και αντιφασιστικά µηνύµατα, τόσο 
από τον κ. Καλλιµάνη, όσο και 
από τον τιµώµενο ήρωα πολεµιστή 
εναντίον τού φασισµού, Alf Clive 
Carpenter, ήταν αντάξια των δια-
χρονικών αρχών δηµοκρατίας και 
ελευθερίας που µοιράζονται µε στε-
νούς δεσµούς φιλίας έναν και πλέον 
αιώνα η Ελλάδα και η Αυστραλία.        
Η εκδήλωση άρχισε µε τελετάρχη 
τον γνωστό συµπάροικο και πρώ-
ην Πρόεδρο τής ΑΧΕΠΑ, κ. Γιάννη 
Θεοδωρίδη, ο οποίος ανέπτυξε τον 
θεσµό τής ΑΧΕΠΑ και το τεράστιο 
έργο της σε όλο τον κόσµο, δαπα-
νώντας περισσότερα από ένα δις 
δολάρια σε φιλανθρωπικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς. Μετά την 
οµιλία τού κ. Θεοδωρίδη, είχαµε 
την ευκαιρία ν’ απολαύσουµε ακό-
µα ένα δείγµα πολυπολιτισµού, ν’ 
ακούσουµε από την τροµπέτα τής 
κας Αρτεµης Χόρτον τους εθνικούς 
ύµνους Ελλάδας - Αυστραλίας και 
το Waltzing Matilda. Η κα Χόρτον 
είναι Ελληνίδα από τον Καναδά, 
που παντρεύτηκε τον κ. Χόρτον και 

ζει στο Nεwcastle κοντά στην οµο-
γένεια. 
Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή για 
τους νεκρούς στον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και να σηµειώσουµε πως 
µόνο στην Μάχη τής Κρήτης σκοτώ-
θηκαν 646 Αυστραλοί. 
Ο αιδ. πατήρ Νικόλαος απεύθυνε 
ένα θερµό καλωσόρισµα στον Γενι-
κό Πρόξενο τής Ελλάδας, ∆ρ Σταύ-
ρο Κυρίµη και τους εκδροµείς επι-
σκέπτες µε εγκώµια για το έργο τής 
ΑΧΕΠΑ που την ευχαρίστησε για τη 
συνεργασία των δύο φορέων.
Στην οµιλία του ο γενικός πρόξε-
νος, ∆ρ Κυρίµης ανέφερε πως οι 
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί πολέ-
µησαν µόνο δύο φορές σαν Anzacs 
και τις δύο στην Ελλάδα, πριν 100 
χρόνια στη Λήµνο και πριν 75 χρό-
νια στην Κρήτη. Ο ∆ρ Κυρίµης ανα-
κοίνωσε δύο σηµαντικές εκδηλώ-
σεις το 2016 για τις δύο επετείους, 
η µια το Σάββατο 16 Απριλίου για 
τα εκατό χρόνια και η δεύτερη πολύ 
σηµαντική που αφορά την επίσκεψη 
στην πατρίδα µας 100 Αυστραλών 
µαθητών Σεπτέµβριο - Οκτώβριο 
που θα την διασχίσουν µε τον Alf 
Carpenter από την Μακεδονία µέχρι 
την Κρήτη.
Η οµιλία τού κ. Καλλιµάνη, που εξέ-
φραζε τους νέους στόχους και ορά-
µατα τής αναδιοργανωµένης ΑΧΕ-
ΠΑ, άρχισε µε τις ευχαριστίες στον 
αιδ. Νικόλαο Σκορδίλη και τους επί-
σηµους προσκεκληµένους, ∆ρ Σταύ-
ρο Κυριµη, τον Επίτιµο Πρόξενο τής 
Ελλάδας στο Newcastle, Τζεφ Αντω-
νιάδη, τον τιµούµενο Alf Carpenter, 
τον πρόεδρο τής Ενορίας Αγίων 
Αποστόλων, Πολ Μυλωνά, τον πρό-
εδρο της Hamilton Olympic, Γιώργο 
Σοφιανό και τον γραµµατέα κ. Κων 
Γκούνη, τον γραµµατέα τής Παµµα-
κεδονικής Νιουκάστλ «Παύλος Με-
λάς», κ. Αδάµ Λεπίδη και τον εκπρό-
σωπο των Παλαιών Πολεµιστών στο 
Σίδνεϊ, κ. Λάµπρο Παπαδόπουλο. 
Ο κ. Καλλιµάνης µίλησε στα Αγγλι-
κά και Ελληνικά για τον ηρωισµό 
τού κ. Carpenter και των Αυστρα-
λών συµπολεµιστών του:
«Από την Βεύη Φλωρίνης, στο 
Μπράλλο Φθιώτιδας κοντά στις 
Θερµοπύλες και στο αεροδρόµιο 
τού Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Αλφ 
Κάρπεντερ διέσχισε την πατρίδα 
µας. ∆ίπλα στις ελληνικές εθνικές 
δυνάµεις πολέµησε για τις κοινές 
αξίες Αυστραλών και Ελλήνων, αξί-
ες τής ανθρωπότητας. Τιµώντας τον 
κ. Αλφ, το τάγµα τής ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
τιµά τους 7.000 Αυστραλούς που 

πέρασαν από τα ιερά χώµατα και 
ύδατα τής πατρίδος. Για πάνω από 
έναν αιώνα, όταν φθάνουν Αυστρα-
λοι στρατιώτες, ναυτικοί, αεροπόροι 
και νοσοκόµες στην Ελλάδα, τους 
δέχονται µε ανοιχτές αγκαλιές. Αυτή 
τη συµµαχία ανθρωπιάς ευελπιστεί 
να τιµήσει η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ µε σει-
ρά εκδηλώσεων το 2016, 100 χρό-
νια από τότε που πρωτοπάτησαν οι 
Άνζακ στη Λήµνο, 90 χρόνια από 
τη σύναψη επισήµων διπλωµατι-
κών σχέσεων τής Ελλάδας µε την 
Αυστραλία και 75 χρόνια από τότε 
που ο κ. Αλφ και οι σύντροφοί του 
έφτασαν στον Πειραιά», είπε ο κ. 
Καλλιµάνης, που αναγνώρισε το 
σπουδαίο έργο τής Ενορίας «Αγίων 
Αποστόλων» και υποσχέθηκε στενή 
συνεργασία µε την ΑΧΕΠΑ, αλλά 
και τη δηµιουργία νέου τµήµατος 
τής ΑΧΕΠΑ στο Newcastle.
Στο βήµα ακολούθησαν µε σύντο-
µες οµιλίες η Λόρδος ∆ήµαρχος τού 
Newcastle, Natalie Melmess και ο 
γνωστός συµπάροικος, Τζον Προκο-
πιάδης, ενώ ο κ. Πολύκαρπος Αγα-
θοκλέους συγκίνησε µε την ιστορία 
του πατέρα του, ο οποίος πολέµησε 
στην Ελλάδα εναντίον τού φασι-
σµού σαν Κύπριος µε τους Αγγλους 
στο πλευρό των Αυστραλών. 
Οταν οι Γερµανοί κατέλαβαν την 
Κρήτη ύστερα από σκληρές µάχες, 
ο πατέρας τού κ. Αγαθοκλέους ζή-
τησε προστασία σε ελληνικά σπίτια 
για έξι Αυστραλούς που τελικά φυ-
γαδεύτηκαν στην Αίγυπτο, ενώ ο 
ίδιος πολέµησε µε τους αντάρτες έξι 
µήνες.      
Ο πατέρας του επέστρεψε στην Κύ-
προ ύστερα από πέντε χρόνια στα 
πεδία των µαχών και όταν κτύπησε 
την πόρτα τού σπιτιού του αργά µια 
νύχτα, η οικογένεια ρώτησε ανήσυ-
χη ποιός είναι: «Είµαι ο Οδυσσέας 
και επέστρεψα στην Ιθάκη µου». 
Τελειώνοντας την οµιλία του ο κ. 
Αγαθοκλέους απευθύνθηκε στον κ. 
Κάρπεντερ και τού είπε: Οταν πολε-
µούσατε στην Κρήτη ίσως δίπλα σας 
συµπολεµιστής να ήταν ο πατέρας 
µου!
Οµως, αν και µε είχαν προειδοποι-
ήσει για την διαύγεια πνεύµατος τού 
98χρονου κ. Κάρπεντερ, οµολογώ 
ότι µε άφησε άναυδο όταν µε βρο-
ντερή φωνή και ευφράδεια λόγου 
άρχισε µια οµιλία συγκλονιστική 
γεµάτη ανθρωπιά, αλλά και υπερη-
φάνεια για τον ηρωϊσµό των συµπο-
λεµιστών του.
Περιληπτικά είπε ότι «στις µάχες 
που δώσαµε στην Ελλάδα, από την 

Μακεδονία µέχρι να φτάσουµε στην 
Κρήτη χάσαµε πολλά καλά παιδιά 
µας για τα οποία είµαι υπερήφανος, 
όµως σήµερα βλέπω να καταστρέ-
φουµε µε πολέµους έναν όµορφο 
κόσµο, αντί να παράγουµε τροφή 
και καθαρό νερό!». Οταν ακούς τέ-
τοια αντιπολεµικά µηνύµατα από 
έναν παλαιό πολεµιστή 98 χρονών 
αναπτερώνεται η ελπίδα σου πως 
ίσως υπάρχει µέλλον για τον πλανή-
τη µας.
Μετά την οµιλία του, ο κ. Κάρπεντερ 
παρέλαβε τιµητική διάκριση ένα 
αγαλµατίδιο από τον κ. Καλλλιµάνη 
και ακολούθησε µήνυµα των Παλαι-
ών Πολεµιστών από τον κ. Λάµπρο 
Παπαδόπουλο µε συγχαρητήρια για 
τον τιµώµενο ήρωα.
Πριν τελειώσει η συγκινητική εκδή-
λωση, ο πρόεδρος τής Επιτροπής 
Ψυχαγωγίας τής ΑΧΕΠΑ, κ. Γιώρ-
γος Γιακουµίδης, ευχαρίστησε την 
Ενορία «Αγίων Αποστόλων» για την 
φιλοξενία και παρέδωσε στον αιδ. 
πατέρα Νικόλαο επιταγή - δώρο 
$800 και $200 επιπλέον για το χο-
ρευτικό συγκρότηµα, ενώ και η Στοά 
Ηρακλής πρόσφερε $200 στην Ενο-
ρία. 
Στη συνέχεια, οι συνδαιτυµόνες 
απόλαυσαν και χειροκρότησαν θερ-
µά επίδειξη ελληνικών χορών από 
συγκρότηµα µικρών παιδιών τής 
Ενορίας που χόρεψαν µε πάθος 
τους χορούς των προγόνων τους και 
εντυπωσίασαν.  
Η εκδήλωση έκλεισε µε την κοπή 
εντυπωσιακής τούρτας προς τιµήν 
τού κ. Κάρπεντερ και οι επισκέπτες 
άρχισαν το µακρύ ταξίδι τού γυρι-
σµού.
«Ο Κόσµος» συγχαίρει την ΑΧΕΠΑ 
και την Ενορία «Αγίων Αποστόλων» 
για την άψογη συνεργασία τους στη 
διοργάνωση µιας τόσο σηµαντικής 
εκδήλωσης για την ιστορική φιλία 
Ελλάδας - Αυστραλίας και ειδικά 
για την αναγνώριση των ηρωικών 
αυστραλών στρατιωτών στο πρόσω-
πο τού κ. Κάρπεντερ. Ευχαριστούµε  
τον αιδ. πατέρα Νικόλαο Σκορδίλη 
για την πατροπαράδοτη φιλοξενία, 
τον Μέγα Πρόεδρο τής ΑΧΕΠΑ, κ. 
Γιάννη Καλλιµάνη για την ευγενή 
πρόσκληση και την Επιτροπή Ψυχα-
γωγίας που απαρτίζουν ο πρόεδρος 
κ. Γιώργος Γιακουµίδης, η αντιπρό-
εδρος κα Μέλπω Καϊµασίδου, η 
γραµµατέας κα Εφη Καλλιµάνη, η κα 
Λίτσα ∆ιακοβασίλη για τις ∆ηµόσιες 
Σχέσεις και η κα Ουρανία Ρέκα.  

(Φωτορεπορτάζ στη σελ. 19)                 




