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Η ΛΗΜΝΟΣ & ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ  
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΕΛΛΤΑΟΥΝ

Η
Λήμνος, το όμορφο αυτό αιγαιοπελαγίτικο 
νησί αλλά και σημαντικό στην ιστορία της 
εκστρατείας των Αυστραλών και Νεοζηλαν-
δών στρατιωτών,των ΑΝΖΑΚ όπως είναι 

γνωστοί οι στρατιώτες, στην Καλλίπολη της Μικράς 
Ασίας το 1915, θα «δεσπόζει» σε διάφορες περι-
οχές της μεγάλης Δημαρχίας του Campbelltown, 
στην νοτιοδυτική περιφέρεια του Σύδνεϋ τους επό-
μενες εβδομάδες μέσα στον χειμώνα μαζί με άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία ανήκει 
στον νεοσύστατο φορέα «Οι Έλληνες του Μακάρ-
θουρ» (“Macarthur Greeks”) και στον πρόεδρό του 
Γιάννη Τσέκα αλλά και σε άλλους παράγοντες του 
φορέα, όπως είναι ο κος Λάμπρος Παπαδόπουλος 
μαζί με την τοπική Επιτροπή για την Εκατονταε-
τηρίδα των ΑΝΖΑΚ στην Λήμνο. Η εναρκτήρια 
βραδιά της έκθεσης φωτογραφιών για την Λήμνο, 
την Αθήνα, την Στερεά Ελλάδα, την Μακεδονία, 
την Κρήτη και άλλες περιοχές του ελλαδικού χώ-
ρου στις οποίες οι Αυστραλοί πολέμησαν και τραυ-
ματίστηκαν ή έχασαν την ζωή τους στις πολεμικές 
επιχειρήσεις κατά την διάρκεια του πρώτου αλλά 
και του δεύτερου παγκοσμίου πόλεμου, πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στο Κοινοτικό 
Κέντρο Greg Percival στο προάστιο Ingleburn. Την 
έναρξη κήρυξε ο Δήμαρχος του Campbelltown, 
Paul Walker, ο οποίος ευχαρίστησε τον φορέα 
και τους Έλληνες της περιοχής για την δράση τους 
επισημαίνοντας πως η μεγάλη Δημαρχία του που 
εκτείνεται από το Ingleburn ως το Macarthur και 
το Camden είναι αρκετά πολυπολιτισμική με πε-
ρισσότερες από 130 γλώσσες να ομιλούνται από 
τους δημότες της περιοχής. Την εκδήλωση τίμησε 
με την παρουσία του ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-
λάδας στο Σύδνεϋ Δρ Σταύρος Κυρίμης ο οποίος 
στον δική του σύντομη ομιλία, χαιρέτισε την πρω-
τοβουλία που έχει σκοπό την προβολή της ελλη-
νοαυστραλιανής συμμαχίας σε πολλά μέτωπα της 
Ελλάδας τονίζοντας πως ο μεγάλος ελληνικός πο-
λιτισμός αγκαλιάζει ανέκεθεν τους μη-Έλληνες και 
ο ελληνικός λαός πάντα φιλοξενούσε τους ξένους 
και συμμάχους του. Στην συνέχεια, το βήμα πήρε ο 
πρόεδρος του φορέα «Οι Έλληνες του Μακάρθουρ» 
Γιάννης Τσέκας ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη της 
οργάνωσης για την βοήθειά τους στην διοργά-
νωση λέγοντας πως αυτή η έκθεση θα δώσει την 
ευκαιρία στους ξένους ιδιαίτερα αλλά και στους 
Έλληνες της περιοχής να την επισκεφτούν αφού 
προγραμματίζεται να εκτεθεί σε τρία προάστια της 
ευρύτερης περιοχής του Campbelltown. Συγχρό-
νως, όπως είπε, είναι μια άλλη προσπάθεια σύ-
σφιγξης σχέσεων της Αυστραλίας και της Ελλάδας, 
των Αυστραλών και των Ελλήνων μέσα από τους 
κοινούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Στο 
τέλος της ομιλίας του, ο κος Τσέκας απένειμε τιμη-
τικό δίπλωμα στον εικοσάχρονο φοιτητή Βαγγέλη 
Μαραγκό, γέννημα Αυστραλίας και κάτοικο της εν 
λόγω δημαρχίας (με καταγωγή από την Αθηαίνου 
της Κύπρου) για την προσφορά του προς τον φο-
ρέα αλλά και στην τηλεοπτική παραγωγό Ελισάβετ 
Καϋδου, Λημνιακής καταγωγής για την δική της 
σημαντική συμβολή στην διοργάνωση της έκθεσης 
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μέσα από την Επιτροπή για την Εκατονταετηρίδα 
των ΑΝΖΑΚ στην Λήμνο. Ταυτόχρονα απονεμήθη-
καν και τιμητικά διπλώματα ευχαριστηρίων προς 
βετεράνους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι 
οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων κατά 
του κοινού εχθρού. 
Από την περασμένη Παρασκευή 17 Ιουνίου η έκ-
θεση φωτογραφιών φιλοξενείται στην Βιβλιοθήκη 
του Ingleburn περίπου ως το τέλος Ιουνίου ενώ 
ύστερα θα μεταφερθεί στα προάστια του Picton 
και του Camden. Παρόντες στην εκδήλωση από 
ελληνικής πλευράς ήταν και ο σεβαστός πατέρας 
Πρόχωρος από την Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο 
Liverpool, ο πολιτειακός πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ 
Νέας Νότιας Ουαλίας Ιωάννης Καλλιμάνης, ο πο-
λιτειακός γραμματέας της ΑΧΕΠΑ και πρόεδρος 
του Συλλόγου Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών 

Νέας Νότιας Ουαλίας, Κουηνσλάνδης και Περιοχή 
Αυστραλιανής Πρωτευούσης Δρ Παναγιώτης Δια-
μάντης, η ραδιοεκφωνήτρια εβδομαδιαίων ελλη-
νόφωνων εκπομπών σε Ραδιοσταθμό του Δυτικού 
Σύδνεϋ Μάλαμα Ψαριανού και άλλοι. Στο τέλος 
της εκδήλωσης προσφέρθηκαν ελληνικοί μεζέδες 
τους οποίους απόλαυσαν όσοι Έλληνες και ξένοι 
παραβρέθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες, 
όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον φορέα «Οι Έλληνες του Μακάρθουρ» στο τη-
λέφωνο 0418 207 103 ή στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση macarthurgreeks@gmail.com για να ενη-
μερωθούν για την έκθεση και σε ποια μέρη και 
πότε θα διοργανωθεί στην ευρύτερη περιοχή για 
δημόσια παρουσίαση. Το προσωποβιβλίο (Φέ-
ισμπουκ) του φορέα είναι https://m.facebook.
com/macarthur-Greeks και η ιστοσελίδα είναι 
http://macarthurgreeks.org.au/
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Δρ Παναγιώτης Διαμάντης, Γιάννης Τσέκας, 
Πατέρας Πρόχωρος, Ιωάννης Καλλιμάνης και 
Λάμπρος Παπαδόπουλος

Ο Δήμαρχος του Κάμπελλταουν Paul 
Walker, ο τιμηθείς νεαρός Βαγγέλης 
Μαραγκός και ο Γιάννης Τσέκας
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Επίδοση τιμητικού διπλώ-
ματος στην Ελισάβετ 
Καϋδου από τον Γιάννη 
Τσέκα

Επίδοση τιμητικών διπλωμά-
των σε βετεράνους Αυστρα-
λούς από τον Γιάννη Τσέκα

Ιωάννης Καλλιμάνης  
και Μάλαμα Ψαριανού


