
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 28 NOVEMBER 2017 7ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΝΟ

Ιδιαίτερα επαινετική αναφορά 
στον Γενικό Πρόξενο  από την 
Γερουσιαστή Courtney Houssos
Μ ε πολύ επαινετικά λόγια 

αναφέρθηκε  η Γερουσια-
στής Courtney Houssos στο 
έργο και την προσωπικότη-

τα του απερχόµενου Γενικού Προξέ-
νου, ∆ρ Σταύρου Κυρίµη την περα-
σµένη Πέµπτη. Αναλυτικά η οµιλία 
της:
«Σήµερα αποτίνω φόρο τιµής στον 
∆ρ Σταύρο Κυρίµη, τον Γενικό Πρό-
ξενο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
στην Νέα Νότια Ουαλία τα τελευταία 
πέντε χρόνια. ∆υστυχώς, ο ∆ρ Κυ-
ρίµης µας φεύγει τον ∆εκέµβριο για 
να αναλάβει τη νέα του θέση στην 
Τεχεράνη. 
Ποτέ χωρίς κουστούµι και παπιγιόν, 
ο ∆ρ Κυρίµης είναι χωρίς αµφιβο-
λία µια διακεκριµένη προσωπικότη-
τα. Είναι ο εξέχων χαρακτήρας του, 
η απαράµιλλη εργατικότητα του και 
ο στρατηγικός του νους τα οποία θα 
µας λείψουν πολύ. ∆εν σταµατά ποτέ 
και σπάνια έχει λείψει από τις εκ-
δηλώσεις των 192 οργανώσεων και 
των 40 ενοριών τα οποία εκπροσω-
πούν την ελληνική οµογένεια. Έχω 
παραβρεθεί σε αµέτρητες εκδηλώ-
σεις δίπλα του και έχω δει από πρώ-
το χέρι την ειλικρινή αγάπη που τρέ-
φει για το πρόσωπό του η ελληνική 
κοινότητα.
Ο ρόλος του δεν είναι να παραβρί-
σκεται απλώς στις εκδηλώσεις. Είναι 
ο άνθρωπος που συµβάλλει στη δι-
οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων 
στέλνοντας µηνύµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και εργάζεται µέρα 
και νύχτα. Το γνωρίζω γιατί συχνά 
τα λαµβάνω κι εγώ. Αναρωτιέµαι 
εάν ποτέ κοιµάται. Από την µέρα της 
άφιξής του το 2013, ο ∆ρ Κυρίµης 
είχε ένα όραµα που υπερέβαινε τις 
υπηρεσίες του απέναντι στην ελληνι-
κή παροικία. 
Παρά τον µεγάλο αριθµό ελληνικών 
οργανώσεων που υπάρχουν, ζήτησε 
ελληνικής καταγωγής επαγγελµατίες 
και άλλους φιλέλληνες για να δηµι-
ουργήσει ταλαντούχους νέους ηγέ-
τες, βοήθησε στην πρόοδο τους και 
δηµιούργησε άτυπα δίκτυα για να 
τους φέρει σε επαφή. Χρησιµοποί-
ησε κάθε λεπτό από τον διαθέσιµο 
χρόνο του για να ενισχύσει τα συµ-
φέροντα της ελληνικής κοινότητας 
εδώ στην Αυστραλία, σε συνεργασία 
µε άλλες κοινότητες.
Ο ∆ρ Κυρίµης έχει συµβάλει ιδιαί-
τερα στην ανάδειξη της µακράς ιστο-
ρίας της στρατιωτικής συνεργασίας 
µεταξύ της Αυστραλίας και της Ελ-

λάδος, και κυρίως την ανάδειξη του 
κρίσιµου ρόλου τον οποίο έπαιξαν 
οι Έλληνες ενισχύοντας τους Άνζακς 
κατά την πρώτη εκστρατεία τους στην 
Καλλίπολη και αργότερα στην µάχη 
της Κρήτης στον Β’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο.
Ήταν το ελληνικό νησί της Λήµνου 
το οποίο έγινε η βάση επιχειρήσε-
ων πριν την έναρξη της µάχης στην 
Καλλίπολη, ένας τόπος που κατά την 
διάρκεια της εκστρατείας έγινε και 
τόπος της τελευταίας κατοικίας πολ-
λών Αυστραλών στρατιωτών. Προ-
γράµµατα όπως οι Πρεσβευτές του 
Πολιτειακού Πρωθυπουργού για την 
Ηµέρα των Άνζακ (Premier’s Anzac 
Day Ambassadors) µε τις επισκέψεις 
στην Λήµνο και τις τελετές µνήµης  
τις παραµονές της Ηµέρας των Άν-
ζακ δεν θα γινόταν χωρίς την απο-
φασιστική παρουσία του κ. Γενικού 
Προξένου.
Ο ∆ρ Κυρίµης επιζήτησε την συνερ-
γασία µε άλλες κοινότητες-κλειδί. Εκ-
δηλώσεις όπως η πρόσφατη έκθεση 
για τους Εβραίους της Ελλάδος στο 
Εβραϊκό Μουσείο στο Darlinghurst 
ή η έκθεση «REMEMBER: Αυστραλοί 
και Έλληνες απόστρατοι του Πολέµου 
της Κορέας», στον εκθεσιακό χώρο 
του Κορεατικού Πολιτιστικού Κέ-
ντρου, αποτελούν σαφή παραδείγµα-

τα µίας διαρκούς σχέσης η οποία θα 
συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό 
µετά από το τέλος των εκθέσεων.
Πέρα από την ενίσχυση σηµαντικών 
ελληνικών οργανώσεων όπως η 
Μεικτή Επιτροπή για την Μάχη της 
Κρήτης και την Ελληνική Εκστρα-
τεία, και τον Αυστραλιανό Ελληνικό 
Επιµορφωτικό Προοδευτικό Σύνδε-
σµο Νέας Νοτίου Ουαλίας [AΧΕΠΑ 
ΝΝΟ], δηµιούργησε σχέσεις µε αυ-
στραλιανούς οργανισµούς όπως το 
RSL, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο 
και το Μνηµείο των Άνζακ, όπως 
φαίνεται από το πρόγραµµα των 
µαρµάρινων πλακών [«Οι Άνζακ 
της Ελλάδος»], την ελληνική εορτή 
στο «Τείχος Υποδοχής» του Εθνι-
κού Ναυτικού Μουσείου και του βα-
θύτερου συµβολισµού της ετήσιας 
εκδήλωσης για το «ΟΧΙ» [της 28ης 
Οκτωβρίου 1940] στο Μνηµείο των 
Άνζακ.
Το αποκορύφωµα αυτών των ενερ-
γειών έγινε ορατό όταν η Ελληνική 
Λέσχη του Σύδνεϋ στήριξε το φι-
λόδοξο σχέδιο της επίσκεψης της 
Προεδρικής Φρουράς της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας για πρώτη φορά, κατά 
τον εορτασµό της Ηµέρας των Άνζακ 
το 2016 και φέτος. Η υπερηφάνεια 
της ελληνικής διασποράς σε όλο τον 
κόσµο έδειξε την σηµασία τέτοιου 

είδους επισκέψεων. Η πραγµατο-
ποίηση της επίσκεψης χρειάστηκε 
µήνες λεπτοµερούς προετοιµασίας. 
Το έργο και η φήµη του ∆ρ Κυρίµη 
µας φαίνονται ακόµη πιο απίστευτα 
όταν σκεπτούµε το ευρύτερο πλαίσιο 
εντός του οποίου δραστηριοποιείται.
Με την κρίση στην Ελλάδα, δεν εί-
ναι εύκολη εποχή να είσαι Έλληνας. 
Παντού οι Έλληνες πρέπει να αντέ-
ξουν τα φθηνά αστεία εις βάρος τους 
τα οποία δηλώνουν µία επιφανειακή 
κατανόηση για την βαριά θλίψη από 
την οποία η Ελλάδα ακόµα αγωνίζε-
ται να ξεφύγει. 
Αντιµέτωπος µε αυτή την κατάσταση 
κατάφερε µε απίστευτη δραστηριότη-
τα, ταπεινότητα και στρατηγικό σχέ-
διο να προβάλει τον πραγµατικό Ελ-
ληνικό χαρακτήρα – έναν χαρακτήρα 
που γίνεται ολοφάνερος στα τέσσερα 
όµορφα παιδιά του. Είχα την χαρά 
να περάσω κάποια ώρα µε την κόρη 
του, την Πασχαλιά. Ελπίζω ότι και η 
Άννα µας θα µεγαλώσει και θα γί-
νει µία ώριµη, έξυπνη, χαριτωµένη 
αλλά και σκεπτόµενη νεαρή κοπέ-
λα. Ελπίζω να επιλέξει το δρόµο της 
δηµόσιας προσφοράς µέσα από την 
πολιτική.
Ο ∆ρ Σταύρος Κυρίµης είναι από 
ένα χωριό ονόµατι Γερολιµένας στα 
όµορφα βουνά της Μάνης, η οποία 
είναι µία περιοχή της Ελλάδος γνω-
στή για την ανθεκτικότητα και το 
σθένος της. Ακόµα και η Οθωµανική 
Αυτοκρατορία δεν κατάφερε να υπο-
τάξει την χερσόνησο της Μάνης. Οι 
Έλληνες µπορεί να είναι τοπικιστές 
και πιστοί στο χωριό ή στην περιοχή 
τους. Αλλά κατά την διάρκεια της ελ-
ληνικής ιστορίας, οι πιο σηµαντικοί 
ηγέτες τους – ειδικά στη σύγχρονη 
εποχή όπως ο Μεταξάς και ο Βενι-
ζέλος – κατάφεραν να ξεπεράσουν 
τον τοπικισµό τους και να υπερασπι-
στούν τα συµφέροντα του ελληνικού 
έθνους. Με τον ίδιο χαρακτηριστικό 
τρόπο, ο ∆ρ Κυρίµης επέδειξε ηγε-
τικά χαρακτηριστικά προς ολόκληρη 
την ελληνική κοινότητα και, µε τον 
ίδιο τρόπο, υπήρξε ενωτική µορφή. 
∆ρ Κυρίµη, σας ευχαριστούµε για τις 
υπηρεσίες σας και για την αφοσίω-
σή σας τόσο στην ελληνική όσο και 
στην αυστραλιανή κοινότητα. Θα µας 
λείψετε αφάνταστα. Ελπίζουµε να 
επιστρέψετε, και όχι µόνο σε επίση-
µη θέση. Θα έχετε πάντα φίλους εδώ 
στο Σύδνεϋ και στην Νέα Νότια Ου-
αλία, ανάµεσά τους και η οικογένειά 
µου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο κ. Kevin Sumption, ∆ιευθυντής του Australian National Maritime Museum αποχαιρετάει µε ένα 
δώρο τον ∆ρ Σταύρο Κυρίµη, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ.
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