ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ RSL ΒΙΚΤΟΡΙΑΣ

Memorial Hall, 14A Ferrars Place South Melbourne Vic 3205

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 82

Phone 9699 9844
ΕΛΛΑΣ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ NOΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Πόλεμος στην Κύπρο το 1974
Συνέχεια στη σελίδα 9
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Αναφορά Προέδρου
Αγαπητοί Βετεράνοι, Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Ελληνικού Παραρτήματος
Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του 2019, σκέφτομαι ότι ο Οργανισμός μας είχε πολλές υποχρεώσεις αλλά και
επιτυχίες κατά το τρέχον έτος. Εκ μέρους του Συμβουλίου μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του
Οργανισμού μας για την υποστήριξη που μας παρείχαν. Επίσης πολλά ευχαριστώ προς την γυναικεία ομάδα για την
εξαίρετη δράση της. Θα θυμόμαστε πάντα τους βετεράνους και τα μέλη που πέρασαν στην άλλη ζωή και δεν είναι
πλέον μαζί μας. Ένα θερμό καλωσόρισμα προς τα νέα μέλη μας, Τζιμ Δουκέλη, Δημήτριο Τσάκωνα και Άλεξ Νίνη.
Η τελευταία εκδήλωσή μας για το τρέχον έτος θα είναι η χοροεσπερίδα που έχουμε προγραμματίσει για την 14η
Δεκεμβρίου. Θα είναι μαζί μας και ο μουσικός Σπύρος Βιτσεντζάτος. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί.
Σας εύχομαι Υγεία, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο ‘Ετος.
Ελπίζω ότι θα απολαύσετε και αυτό το τεύχος του Δελτίου μας.
Στηβ Κυρίτσης OAM, Πρόεδρος

Ιστορία γραμμένη από την 13ετή μαθήτρια Έλενα Στεφάνου

Η Έλενα Στεφάνου παίρνει το βραβείο της από τον κο Σαμ Βλάχο, μέλος του Συλλόγου Καλαμάτας «23η Μαρτίου»
Το κείμενο αυτό, είναι μια μεταγραφή γραπτού έργου της μαθήτριας Έλενας Στεφάνου, που έλαβε μέρος στο
διαγωνισμό που οργανώθηκε από την Επιτροπή του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου, και κέρδισε βραβείο.
Ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν οι πιο καταστροφικές συγκρούσεις που έβλαψαν την ανθρωπότητα. Οι
θάνατοι και οι καταστροφές ξεπερνούν κάθε φαντασία. Στρατιώτες, οικογένειες και ολόκληρες ομάδες χάθηκαν.
Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι πόλεμοι ανέδειξαν μια αξιοθαύμαστη γενεά γενναίων ανδρών και γυναικών, που θυσίασαν
τη ζωή τους για να πολεμήσουν την τυραννία και να στηρίξουν την ελευθερία.
Δύο από αυτούς τους γενναίους άνδρες που πολέμησαν στην Ελλάδα κατά τον Β΄ΠΠ, ήταν ο αδερφός του παππού
μου και ο αδερφός της γιαγιάς μου. Ο ένας ήταν πιλότος και ο άλλος πολέμησε ως μέλος των ελληνικών ομάδων
αντίστασης, εναντίον του γερμανικού στρατού κατοχής στη Σάμο. Ο αδερφός του παππού μου από την πλευρά του
πατέρα μου, Ιωάννης Στεφάνου, ήταν ο μεγαλύτερος από τα 5 παιδιά της οικογένειας. Αν και ήταν από φτωχή
οικογένεια, ήθελε να βοηθήσει για το σκοπό του πολέμου, και κατατάχτηκε στη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία.
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Το έτος 1942, η υπηρεσία του τον έστειλε στη Μέση Ανατολή, όπου χειριζόταν βομβαρδιστικό αεροπλάνο τύπου
Βίκερς Γουέλινκτον. Ήταν εξαίρετος πιλότος και ανέλαβε πολλές αποστολές στη διάρκεια του πολέμου.
Απέκρουσε πολλές επιθέσεις εχθρικών αεροπλάνων και κατέρριψε μερικά. Ήταν πολύ ριψοκίνδυνος και η
οικογένειά του φοβόταν ότι δεν θα επιζήσει. Ο θείος Γιάννης γύρισε ζωντανός από τον πόλεμο, αλλά σκοτώθηκε σε
ένα ατυχές συμβάν το 1946, όταν σε αεροπορικές επιδείξεις το αεροπλάνο του έπεσε από βλάβη της μηχανής,
διαλύθηκε και όλο το πλήρωμα σκοτώθηκε. Η οικογένειά του δεν μπόρεσε να νοιώσει χαρά μετά το θάνατό του. Ο
παππούς μου σε συμφωνία με τη γιαγιά μου ονόμασε τον πατέρα μου Γιάννη, εις μνήμη του αδερφού του.
Ο αδερφός της γιαγιάς μου από την πλευρά του πατέρα μου, Κώστας Σακλάς, ήταν ξεχωριστός χαρακτήρας. Στη
διάρκεια του πολέμου έκανε συλλογή πληροφοριών περί του εχθρού, και έδινε τις πληροφορίες στις ελληνικές
αντιστασιακές ομάδες. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο, διότι υπήρχε η πιθανότητα να τουφεκιστεί από τους Γερμανούς.
Κάποια στιγμή συνελήφθη από τους Γερμανούς, κρατήθηκε ως αιχμάλωτος πολέμου, δραπέτευσε δύο φορές, αλλά
συνελήφθη πάλι και τις δύο. Οι Γερμανοί τον προειδοποίησαν ότι αν προσπαθήσει να δραπετεύσει πάλι, θα
υποφέρει φοβερά βασανιστήρια. Αυτός είχε σκοπό να δραπετεύσει, και το έκανε. Οι Γερμανοί τον έπιασαν πάλι,
τον βασάνισαν και του έβγαλαν μερικά νύχια από τα χέρια και τα πόδια του. Τα τραύματά του μολύνθηκαν …
… και για τούτο οι Γερμανοί τον

έβαλαν σε ένα νοσοκομείο για
θεραπεία. Εκεί αυτός ερωτεύτηκε τη
νοσοκόμα που τον φρόντιζε.
Έφτιαξαν μαζί σχέδιο διαφυγής, και
αυτή τον βοήθησε να βγει κρυφά
από το νοσοκομείο. Ανταπέδωσε τη
χάρη, την πήρε γυναίκα του
αργότερα και απέκτησαν
οικογένεια.
Μετά τον πόλεμο, ο αδερφός της
γιαγιάς μου αποφάσισε να
διασκεδάζει τον κόσμο παίζοντας
μουσική και τραγουδώντας. Έγινε
γνωστός με το καλλιτεχνικό
ψευδώνυμο «Ο Σαμιωτάκης».
(Σημείωση: Κάποιος άλλος
Σαμιώτης, ο Κώστας Ρακούνας, είχε
το ίδιο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο).

Ιωάννης Στεφάνου

Κώστας Σακλάς
ψευδώνυμο «Ο Σαμιωτάκης»

Οι επόμενες γενεές πρέπει να ευγνωμονούν τέτοιους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Χωρίς
τους αγώνες και τις θυσίες τους, ο κόσμος θα είχε διαφορετική μορφή.

Ημερομηνία

Τελετές, Εκδηλώσεις και Συμβάντα

8η Σεπτεμβρίου 2019
28η Οκτωβρίου 2019

Εορτή του Πατέρα στο κτίριο του Οργανισμού μας
Επέτειος του « ΟΧΙ ». Τελετές στο Αυστραλοελληνικό Μνημείο και στο Shrine

Ημερομηνία
11η Νοεμβρίου 2019
Σάββατο, 7 μ.μ. έως
τα μεσάνυχτα.
14η Δεκεμβρίου 2019

Μελλοντικές Εορτές και Εκδηλώσεις
Ημέρα Ανάμνησης για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα στην αίθουσα του κτιρίου μας με τον
Σπύρο Βιτσεντζάτο, μέλος της ορχήστρας Ωμέγα.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 - Μελβούρνη
Oι δύο τελετές κατάθεσης στεφάνων στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο και στο Shrine of Remembrance, πήγαν
σύμφωνα με το σχέδιο.

O Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κος Δημήτριος Μιχαλόπουλος εκφωνεί λόγο για την επέτειο του ΟΧΙ.
Ο πατήρ Συνέσιος Φράγκος έψαλε τρισάγιο για τους νεκρούς των πολέμων. Ο Tαγματάρχης ε.α. Τέρρυ Κανέλλος
ήταν ο τελετάρχης.

Στηβ Δημόπουλος, Βουλευτής

Ντικ Γκρος, Δήμαρχος της
πόλης Πορτ Φίλιπ

Λεωνίδας Βλαχάκης
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
Μελβούρνης και Βικτωρίας
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Ανδρέας Μπαλλής, Πρόεδρος
της Πανμακεδονικής Ένωσης

Όλγα Βλάχου, Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Ένωσης Λευκαδίων

Ντέρεκ Τρεγουόρν, Σύνδεσμος
Αποστράτων 2/2 Αυστραλιανού
Πεδινού Συντάγματος

Από αριστερά προς τα δεξιά, πρώτη σειρά: Αντισυνταγματάρχης ε.α. Αθανάσιος Μασούρας, Γεώργιος
Τριανταφύλλου (Βιετνάμ 1967), Θεόδωρος Πουτουκάκης (Βιετνάμ 1971), Τζιμ Σαρατσιώτης (Κορέα 1954),
Τζον Κάλεν, μέλος Κλάδου Βικτωρίας RSL (Βιετνάμ 1969), Στηβ Κυρίτσης ΟΑΜ (Βιετνάμ 1968), Λοχαγός ε.α.
Λουκάς Χάιτας (Αφγανιστάν 2010).
Δεύτερη σειρά: Ανθυπασπιστής Κυριάκος Τσιριγώτης (Αφγανιστάν 2012), Μάικ Βάλλης, Ντένης Πατιστέας ΟΑΜ,
Συνταγματάρχης Τζένη Κόττον Αναπληρωτής Επίτροπος Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, Ντέρεκ Τρεγουόρν,
Κον Κατσαμπάνης, Ταγματάρχης ε.α. Τέρρυ Κανέλλος, Ταγματάρχης ε.α. Πήτερ Μερκούλιας.
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Τελετή μέσα
στο Shrine

Επέτειος του ΟΧΙ 2019….., στην αίθουσα του κτιρίου μας….
Το μέλος του Οργανισμού μας Στέφανος Μάνος, εκφώνησε λόγο για τη δράση του ελληνικού πλοίου «Αδρίας» στη
διάρκεια του Β΄ΠΠ, και ύστερα μας εδώρησε μια εικόνα του πλοίου.
Στις 22 Οκτωβρίου 1943, σε πολεμικές
επιχειρήσεις κοντά στα Δωδεκάνησα, το
ελληνικό αντιτορπιλικό «Αδρίας» και το
αγγλικό αντιτορπιλικό HMS Hurworth,
κτύπησαν σε νάρκες. Το αγγλικό βυθίστηκε
και 143 ναύτες του πνίγηκαν. Η πλώρη του
ελληνικού πλοίου πήρε κλίση, αλλά οι ναύτες
του κατόρθωσαν να το κρατήσουν στην
επιφάνεια της θάλασσας, και να σώσουν και
μερικούς ναυαγούς του αγγλικού πλοίου.
Αμέσως μετά το αντιτορπιλικό Αδρίας
έπλευσε προς την Αίγυπτο, και αφού διάνυσε
απόσταση 1350 χιλιομέτρων, χωρίς καμμία
αεροπορική κάλυψη, έφτασε στο λιμάνι της
Αλεξάνδρειας στις 6 Δεκεμβρίου, όπου έγινε
δεκτό με ενθουσιασμό από τα πληρώματα των
συμμαχικών πλοίων.

Η συνδρομή μέλους (τακτικού ή συνδεδεμένου) για το 2019 είναι $35
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή, να πληρώσουν το συντομότερο
Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα στο Παράρτημά μας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Στηβ, τηλ. 0418 571 800
Απ’ ευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό – Hellenic RSL Sub-Branch, CBA
South Melbourne, BSB 063215, A/C 10171931
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Δεξιά - Τα μέλη μας Δημήτριος Βάρνας και
Πήτερ Στρατήγης, έλαβαν έκαστος
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για τις υπηρεσίες
που έχουν προσφέρει στον οργανισμό μας.

H Επέτειος του « ΟΧΙ »
στην Καμπέρα 2019
Αντιπροσωπεία από το
Συμβούλιό μας έλαβε μέρος
στην εορτή που έγινε στην
Καμπέρα, για την Επέτειο του «
ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου
1940.
Τελετάρχης ήταν ο γραμματέας
του Οργανισμού μας,
Ταγματάρχης Τέρρυ Κανέλλος.

10 Rosemary Court Mulgrave (03) 9561 5922
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Παρά το χάος και την έλλειψη ενισχύσεων, εμείς αντισταθήκαμε και κάναμε το καθήκον μας
Ο «ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ» ευχαριστεί την εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» για την άδεια που μας έδωσε να
χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο που είχε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλλο του. Έχουμε διασκευάσει το άρθρο
εν μέρει. Εξ αιτίας της πολιτικής κατάστασης της εποχής εκείνης, υπήρχε πολύ κακή συνεννόηση μεταξύ των
ελληνικών και κυπριακών στρατευμάτων, οπότε αν δημοσιεύσουμε κάποια στοιχεία, μερικοί που δεν ξέρουν όλα τα
γεγονότα, θα βγάλουν τις δικές τους ερμηνείες. Αυτό το απόσπασμα του άρθρου εστιάζεται στις εμπειρίες ενός
μέλους του Οργανισμού μας, του Διονυσίου Δασκάλου, ο οποίος υπηρετούσε στην ΕΛΔΥΚ κατά τον πόλεμο που
έγινε το έτος 1974.
Φωτογραφία στην πρώτη σελίδα του Δελτίου μας - Διονύσιος Δασκάλου (δεύτερος από δεξιά) με άλλους
στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ.

Διονύσιος Δασκάλου, το έτος 1974 και τώρα.
Ο τρόμος του πολέμου κρατά δακρυσμένα τα μάτια του εδώ και πολλά χρόνια. Οι φρικαλεότητες που είδε ο
Διονύσης πριν 45 χρόνια, ακόμα βασανίζουν το νου του. Κακά όνειρα ανάμεικτα με αίμα και σκόνη, τον ξυπνούσαν
κάθε βράδυ, για πάνω από 10 χρόνια μετά τον πόλεμο. Ο ίδιος λέγει: «Αυτά ακόμα έρχονται και με βασανίζουν
κάποιες νύχτες, αλλά τώρα όχι τόσο συχνά». Με θλίψη και απόγνωση βαθιά ζωγραφισμένες στο πρόσωπό του,
διηγείται την ιστορία του.
«Έφτασα στην Αμμόχωστο της Κύπρου στις 19 Ιουλίου 1974. Ενώ ήμασταν ακόμα στο καράβι, είδαμε ένα κάστρο
και πάνω του στημένα πυροβόλα και κοντά σε αυτά Τούρκους. Μας είπαν να μη στενοχωριόμαστε για τίποτα, εφ’
όσον η περιοχή ανήκε στους Τουρκοκύπριους. Το απόγευμα πήγαμε στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ και μας έδωσαν
εντολή να κοιμηθούμε με τα ρούχα, διότι θα άρχιζε σύντομα πόλεμος. Δεν το πήραμε στα σοβαρά. Νομίσαμε ότι οι
παλαιοί στρατιώτες ήθελαν να μας φοβίσουν, καθώς ήταν η πρώτη ημέρα μας στη Κύπρο».
Συνεχίζει τη διήγηση για το τί συνέβη μετά το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε και πήγε να πάρει το πρωινό γεύμα. Η
ένταση στην ομιλία του για το τί συνέβη αυτή την ημέρα, οι διακοπές στη διήγηση και τα δάκρυα που κυλούν στα
μάγουλά του, δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα ότι ο άντρας αυτός ξαναζεί το φόβο και τις βαρβαρότητες της
20ης Ιουλίου 1974.
«Έφαγα το πρωινό μου, σηκώθηκα και προχωρούσα. Ξαφνικά είδα το πρώτο τουρκικό αεροπλάνο. Έμοιαζε σαν
μεγάλο πετούμενο βαρέλι που ερχόταν κατά πάνω μου. Σε δέκατο του δευτερολέπτου η πρώτη βόμβα κτύπησε το
διοικητήριο. Η βόμβα πέρασε περίπου 10 μέτρα πάνω από το κεφάλι μου. Τρόμος μου έσφιξε το στομάχι και με
παρέλυσε. Δεν ήταν ψέμα. Ο πόλεμος ήταν πραγματικότητα. Ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε τα πάντα, πράγματα
έπεφταν από τον αέρα στο χώμα, δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Μάζεψα όλη τη δύναμη του σώματός
μου και άρχισα να τρέχω προς τα δυτικά, προσπαθώντας να βρω μέρος να προστατευτώ. Μια άλλη βόμβα έπεσε σε
ένα κτίσμα πολύ κοντά μου. Το κτίσμα ανατινάχτηκε και εκατομμύρια θραύσματα από υλικά και από τη βόμβα
τινάχτηκαν προς τον ουρανό και ύστερα έπεσαν. Είδα ένα στρατιώτη νεκρό και ένα παιδί που έχασε το χέρι του από
το ύψος του ώμου. Ο τρόμος στο πρόσωπό του δεν περιγράφεται. Για λίγο κοίταξε το χέρι του, ύστερα σηκώθηκε
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και κοίταξε τον ώμο του. Άρχισα να τρέμω. Ο βομβαρδισμός δεν σταμάτησε, συνεχίστηκε για λίγες ημέρες. Νόμιζα
ότι θα χάσω το μυαλό μου». Έτσι άρχισε ο πόλεμος για τον Διονύση.
Την επόμενη ημέρα έλαβε διαταγή να πάει στην ελληνική φρουρά, στην τοποθεσία Γερόλακκος. Θυμάται ότι
συνάντησε στη διαδρομή ένα στρατιώτη συμπατριώτη του, τον Θεόδωρο Χαραλαμπίδη, γεννημένο στην Έδεσσα,
όπως και ο ίδιος. Λέγει για αυτόν: «Μιλώντας προς αυτόν, ήρθα εν μέρει στη φυσιολογική μου κατάσταση. Μου
μίλησε για την αποστολή του και μου είπε ότι αν δεν κατέρριπτε 10 τουρκικά αεροπλάνα, θα αυτοκτονούσε. Ήταν
μέτριος στο ανάστημα, αλλά για μένα ήταν γίγαντας. Ο Θεόδωρος παρέμεινε στο στρατόπεδο και στη διάρκεια της
δεύτερης εισβολής και μέχρι σήμερα θεωρείται αγνοούμενος». H δεύτερη τουρκική εισβολή έγινε όταν ο Διονύσης
ήταν στο Γερόλακκο. Θυμάται ότι είδε και άκουσε για την πιο ηρωική μάχη της σύγχρονης ελληνικής στρατιωτικής
ιστορίας, την επική μάχη στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, μια άνιση μάχη που διήρκεσε 3 ημέρες. Λέγει γι’ αυτή τη
μάχη:
« Επί 60 ώρες, 318 ήρωες της ΕΛΔΥΚ πολέμησαν 7.000 Τούρκους και Τουρκοκύπριους στρατιώτες. Η μάχη έγινε
υπό θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου, και οι στρατιώτες μας πολεμούσαν χωρίς να φορούν πουκάμισα. Όταν οι
Τούρκοι μπήκαν στο στρατόπεδο οι στρατιώτες μας πολέμησαν σώμα με σώμα. Τη δεύτερη ημέρα ο Διοικητής
ζήτησε ενισχύσεις, όμως δεν έφτασε καμμιά ενίσχυση. Την τρίτη ημέρα τα παιδιά μας άρχισαν να κερδίζουν έδαφος
έναντι των Τούρκων, και τότε ξαφνικά το πεδινό πυροβολικό μας έλαβε διαταγή να αποσυρθεί διότι δεν υπήρχαν
άλλα πυρομαχικά. Όμως πώς μπορείς να πολεμήσεις άρματα με τουφέκια τύπου Μ1; Μερικοί πεζοναύτες έφτασαν
και βοήθησαν τους μαχητές μας, αλλά ύστερα έλαβαν διαταγή να σταματήσουν τη μάχη και να αποσυρθούν όλοι».
Ο Διονύσης κλείνει τη διήγηση λέγοντας με περηφάνεια: «90 στρατιώτες μας σκοτώθηκαν στη διάρκεια της μάχης
της ΕΛΔΥΚ. Όμως η Λευκωσία σώθηκε». Παρέμεινε στην Κύπρο επί 18 μήνες και έπειτα επέστρεψε στην πατρίδα.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ - 8η Σεπτεμβρίου 2019

Συγχαρητήρια στον γηραιότερο πατέρα, Τζον Κάραν και στον νεότερο, Μάικλ Σίπριαν. Ο Μάικλ είναι μαζί με την
κόρη του Άβα. Με τους δύο πατέρες στις φωτογραφίες είναι τα μέλη του Συμβουλίου μας, Ντένης Πατιστέας,
Μανόλης Καρβελάς και Παναγιώτης Μερκούλιας. Παρακάτω, Η Έφη Κυριτσοπούλου και η Έφη Τερζούδη
διαβάζουν ένα ποίημα αφιερωμένο στον πατέρα.
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Πένθος για το θάνατο του βετεράνου του Β΄ΠΠ Μπιλ Ραντ

Μπιλ Ραντ OAM
09-12-1917 – 29-10-2019
Ο Μπιλ ήταν ένας ειλικρινής, αγαπητός και άξιος σεβασμού άνθρωπος. Πολλές φορές τον επισκέφτηκα στο σπίτι
του, και στη διάρκεια των επισκέψεων μού μιλούσε συχνά για τις εμπειρίες του στον πόλεμο, για το πώς επέζησε
επί 4 χρόνια ως αιχμάλωτος πολέμου και πώς σώθηκε. Με είχε καλέσει και πήγα και στην 100η επέτειο των
γενεθλίων του, στην οποία παραβρέθηκαν περί τα 300 άτομα. Η ιστορία του Μπιλ Ραντ είναι γραμμένη στο δελτίο
«ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ» που εκδώσαμε τον Μάρτιο 2016. Στην 98η επέτειο των γενεθλίων του βετεράνου του Β΄ΠΠ,
Μπιλ Ραντ, o Πρέσβης της Ελλάδας κος Χάρης Δαφαράνος εξέφρασε την εκτίμηση της Ελληνικής Πολιτείας προς
τον ίδιo για την πολεμική δράση του. Αναπαύσου εν ειρήνη Μπιλ.
Στηβ Κυρίτσης

CDC Tullamarine Pty Ltd
(Formally Tullamarine Bus Lines)
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Aπονομή των βραβείων του σχολικού διαγωνισμού - Ίδρυμα Αυστραλοελληνικού Μνημείου
Πάλι εφέτος, το Ίδρυμα Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου διεξήγαγε μαθητικό διαγωνισμό, σχετικό με κοινά
ιστορικά στοιχεία που συνδέουν Ελλάδα και Αυστραλία. Η τελετή απονομής των βραβείων στους μαθητές που
παρουσίασαν τα καλύτερα έργα, έγινε την 20η Οκτωβρίου στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο. Ο σκοπός του
διαγωνισμού είναι να τονιστεί η συνεργασία Ελλήνων και Αυστραλών στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και να
διδάσκει στη νεολαία ιστορία, μέσω εορταστικών τελετών. Το Ελληνικό Παράρτημα είναι μεγάλος χορηγός του
μαθητικού διαγωνισμού.

Ο κος Ντένης Πατιστέας δίνει στην μαθήτρια
Πολυξένη Καραγιάννη το βραβείο της.

Ο κος Κώστας Κατσαμπάνης δίνει στην
μαθήτρια Μαρκέλλα Τσαρτσάκη το βραβείο της.
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