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O ελληνισµός της Αυστραλίας αγκάλιασε τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρου-
ράς που για δεύτερη χρονιά χάρη στην πρωτοβουλία και την χορηγία της Ελλη-
νικής Λέσχης (Hellenic Club) και µε την χορηγική συµµετοχή του τµήµατος Ηρα-
κλής της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ επισκέφτηκε το Σίδνεϊ και συµµετείχε στην καθιερωµένη 
καθιερωµένη παρέλαση που γίνεται για να τιµηθεί η µνήµη των Άνζακ που έπε-
σαν στα πεδία των µαχών. 

Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουρά, άξιοι πρεσβευτές της Ελλάδας στην Αυστραλία

Ε
λληνες µετανάστες πρώτης γενιάς δάκρυ-
σαν από συγκίνηση αντικρίζοντας τα εννιά 
παλληκάρια και τους δύο αξιωµατικούς 
συνοδούς τους που εκπροσώπησαν πανά-

ξιατην Ελλάδα στην Αυστραλία µε το ήθος τους και 
την παρουσία τους τιµώντας τους Αυστραλούς που 
πολέµησαν στη χώρα µας στους δύο παγκόσµιους 
πολέµους. Χιλιάδες ελληνοαυστραλοί δεύτερης και 
τρίτης γενιάς είχαν την ευκαιρία να δουν από κο-
ντά και να θαυµάσουν το επίλεκτο αυτό στρατιωτι-
κό σώµα που αποτελεί το καµάρι των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων της Ελλάδας, αλλά και χιλιάδες Αυστραλοί 
κάθε εθνοτικής καταγωγής συνειδητοποίησαν τους 
άρρηκτους ιστορικούς δεσµούς των δύο χωρών 
βλέποντας τους Εύζωνες να παρελαύνουν στους 
δρόµους του Σίδνεϊ κατά την Ηµέρα των Άνζακ και 
να αποτείνουν φόρο τιµής στους πεσόντες στο κε-
νοτάφιο του Μάρτιν Πλέις.
Αλλά και οι Εύζωνες µε τη σειρά τους γνώρισαν 
από κοντά την µεγάλη αγάπη των Ελληνοαυστρα-
λών για την Ελλάδα και συγκινήθηκαν από την 
απαράµιλλή φιλοξενία των οµογενών και την θερ-
µή υποδοχή τους. Σε εκκλησίες, σχολεία, ιδρύµα-
τα και κάθε γωνιά που αναπνέει ο ελληνισµός και 
πάλλεται η καρδιά του, οι εκδηλώσεις θαυµασµού 
ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλες.
Υπενθυµίζουµε στους αναγνώστες µας ότι µετά το 
τέλος της παρέλασης, φανερά συγκινηµένος ένας 
εκ των Ευζώνων ευχαρίστησε την Ελληνική Λέσχη 
και την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ για την πρωτοβουλία τους 
λέγοντας: «∆εν έχουµε λόγια να σας ευχαριστήσου-
µε. Νιώθουµε σαν στο σπίτι µας. Θα περνούσα από 
την εκπαίδευση των Ευζώνων κάθε µέρα αν ήταν 
να ξαναζήσω αυτό που έζησα σήµερα».




