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Το ελληνικό στοιχείο του Ρίβερλαντ

Μιχάλης Τσιανίκας

The Greek settlement in the Riverland: Th�s paper w�ll focus on the presence of the 
Greek element �n the R�verland area. F�rstly I exam�ne the h�stor�cal development 
of the Greek commun�t�es l�v�ng �n the ma�n areas of R�verland: Par�nga, Renmark, 
Berr�, Barmera, Loxton and Wa�ker�e by us�ng census data from 1911–2006. Then 
I summar�ze the Greek �nvolvement and the�r contr�but�on to the agr�cultural sec-
tor �n the development of the R�verland. Also descr�b�ng and h�stor�cally assess�ng 
the creat�on of the most s�gn�ficant cultural �nst�tut�ons l�ke schools and churches 
as well as fest�vals and other cultural act�v�t�es w�ll be another focus. In some cases 
d�st�nct�ve �nd�v�duals w�ll be h�ghl�ghted. Th�s research �s based on offic�al data, 
some l�m�ted prev�ous academ�c research, the local press, �nterv�ews, as well as 
arch�val mater�al from Greek �nst�tut�ons. In add�t�on, over the last few years I con-
ducted many �nterv�ews w�th local people and extracts from the�r stor�es w�ll be 
presented. 

Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στην εγκατάσταση και ανάπτυξη του 
ελληνικού στοιχείου στην περιοχή Ρίβερλαντ της Νοτίου Αυστραλίας. Η εισήγηση 
αυτή αποτελεί περίληψη μεγαλύτερης εργασίας η οποία φιλοδοξεί να δημοσιευθεί 
σε βιβλίο αργότερα και θα συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων. Αρχικά 
θα πρέπει να δηλωθεί ότι η περιοχή Ρίβερλαντ βρίσκεται 250 περίπου χιλιόμετρα 
βόρεια της Αδελαΐδας και το χαρακτηριστικό της είναι ότι δημιουργήθηκε από γε-
ωργικές εγκαταστάσεις μετά από σειρά αρδευτικών έργων του μεγάλου ποταμού 
Μάρι που διασχίζει την Αυστραλία από την Κουηνσλάνδη ως τη νότια Αυστραλία. 
Μεγάλο ρόλο στην πληθυσμιακή ανάπτυξη του τόπου έπαιξαν παλαίμαχοι Αυστρα-
λοί του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την κρατική παροχή μεγά-
λων εκτάσεων. Έτσι, μια βασικά αγεώργητη χώρα, πολύ γρήγορα μεταμορφώθηκε 
σε γεωργική. Η επιτυχία αυτή πολύ σύντομα πάντως αποδείχτηκε οικολογικά 
προβληματική και το μέλλον της σχετικής περιοχής ακόμη προβληματικότερο. Να 
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υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι σημαντικότερες πόλεις της περιοχής είναι: Par�nga,1 

Renmark,2 Berr�,3 Loxton,4 Barmera,5 Wa�ker�e.6 

*   *   *

Από πότε άραγε χρονολογείται η παρουσία και εγκατάσταση ελληνικού στοιχείου 
στο Ρίβερλαντ, παραμένει άγνωστο. Οι επίσημες στατιστικές όμως μας δίνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία κατά πόλη, μέχρι το 1976, οπότε και ολοκληρώνεται η μαζική 
εγκατάσταση των Ελλήνων στο Ρίβερλαντ. (Πηγή: Menz�es, 1980:14. Σε παρένθεση 
οι άρρενες.):

          

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα: πριν το 1961 οι αριθ-
μοί είναι πολύ χαμηλοί. Στη δεκαετία του εξήντα και στις αρχές εκείνης του ’70 οι 
αριθμοί ανεβαίνουν κατακόρυφα. Τούτο συμπίπτει με την απόφαση της Αυστραλίας 
να αποδεχτεί μετανάστες από τη Νότια Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον 
πληθυσμό της Αυστραλίας για λόγους ασφάλειας και ανάπτυξης της οικονομίας. 
Παράλληλα, μετά το ’60, η αντιστοιχία ανδρών γυναικών πάει να ισοφαρίσει, αφού 
η πολιτική της Αυστραλίας προσανατολίζεται σε μια οικογενειακού τύπου εγκατά-
σταση σε αντίθεση με εκείνη που επικρατούσε πριν: του άρρενος μετανάστη που θα 
έπρεπε κάποια στιγμή να επιστρέψει στη χώρα του.

Μετά το 1976 η αριθμητική παρουσία σταθεροποιείται με μικρή σχετικά άνοδο, 
λόγω τεκνοποιίας, αν και παρατηρείται κάποια διαρροή προς τη Μελβούρνη και 

1911 1933 1954 1961 1966 1971 1976

Par�nga --- 1(1) 52(33) 18(10) 18(15) 14(7) 25(11)

Renmark 1(1) 7(7) 52(33) 208(111) 289(153) 397(210) 363(196)
Berr�  --- 44(40) 48(35) 223(125) 286(154) 210(197) 232(125)
Barmera  --- 10(10) 7(6) 76(44) 161(91) 197(105) 157(87)
Loxton  --- 4(4) 5(5) 45(24) 83(46) 90(51) 125(67)
Wa�ker�e  --- --- --- 4(3) 4(2) 18(9) 26(14)
Σύνολο 1(1) 66(62) 112(79) 574(317) 841(461) 926(489) 928(500)

1 Μάλλον σημαίνει παραποτάμια περιοχή.
2 Αρχικό όνομα Μπουκμάρκ. Η μεγαλύτερη πόλη του Ρίβερλαντ, όλα άρχισαν το 1889, όταν οι Καναδοί 

αδελφοί George και W�ll�am Chaffey, ειδικοί σε θέματα άρδευσης, εγκαταστάθηκαν εκεί.
3 Οφείλει την ονομασία του σε φυλή αυτοχθόνων που ζούσε εκεί πριν την άφιξη των ευρωπαίων. 

Γερμανοί ήταν οι πρώτοι, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκαν Αυστραλοί 
παλαίμαχοι και επιδόθηκαν στην καλλιέργεια αμπελιών και φρούτων. 

4 Το όνομα οφείλεται στον πρώτο έποικο, W�ll�am Charles Loxton, αλλά στη συνέχεια αποικήθηκε 
κυρίως από Γερμανούς, κυρίως μετά το 1895, οι οποίοι επιδόθηκαν στην καλλιέργεια κτηνοτροφίας 
και σιτηρών.

5 Η τελευταία από τις πόλεις που αναπτύχθηκε μέσω άρδευσης.
6 Στη γλώσσα των ιθαγενών σημαίνει πολλά φτερά πουλιών.
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Αδελαΐδα. Έτσι, στην τελευταία στατιστική του 2006, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
στον τόπο γέννησης των γονέων, δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Βάσει αυτής της στατιστικής το ελληνικό στοιχείο καταλαμβάνει την έκτη θέση, 
αφού προηγούνται οι Αυστραλοί (17.209, αν και αυτοί έχουν κάποια καταγωγή, 
αλλά δεν δηλώνεται), οι Άγγλοι (13.601), οι Γερμανοί (6.303), οι Σέρβοι (2.494), οι 
Ιταλοί (2.337) οι Έλληνες (1.301) και έπονται άλλες εθνότητες. Το σύνολο όλων των 
κατοίκων ανέρχεται στους 40.153. Σημειωτέον επίσης ότι στην ίδια στατιστική του 
2001 ο αριθμός για τους Έλληνες ανερχόταν στους 1.487, που σημαίνει ότι, λόγω 
των δυσκολιών, υπάρχει μια ισχυρή διαρροή του ελληνικού στοιχείου (και όχι μόνον) 
από το Ρίβερλαντ. Παράλληλα, από το 1991 μέχρι το 2006 (για 15 δηλαδή χρόνια), 
διαπιστώνεται ότι στο Ρίβερλαντ εγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα (άγνωστο αν 
ερχόταν για πρώτη φορά ή παλιννοστούσαν), μόλις 9 άτομα. Είναι πολύ εύκολο να 
εξαχθούν συμπεράσματα.

Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

Στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι να καταγράψει ονομαστικά όλα τα άτομα ελ-
ληνικής καταγωγής που εγκαταστάθηκαν στο Ρίβερλαντ. Μέσα από την έρευνα που 
κάναμε επί τόπου και σε μερικές μόνο περιπτώσεις προέκυψαν κάποια στοιχεία τα 
οποία και αναφέρουμε εδώ. Μερικές φορές, σε υποσημείωση θα δοθούν και πιο 
αναλυτικές ιστορίες οικογενειών για να φωτιστεί κάπως το ιστορικό τοπίο με πιο 
“προσωπικά” παραδείγματα. Φαίνεται ότι το πρώτο ζευγάρι Ελλήνων που έφτασε 
πρώτα στο Μπέρι το 1928 και μετά πήγε στο Ρένμαρκ ήταν ο Κωνσταντίνος και 
Χριστίνα Λόγου (στην Αυστραλία είχαν φτάσει το 1927). Την ίδια περίοδο περίπου 
καταφτάνουν στο Ρίβερλαντ: Ιωάννης και Ευγενία Μήλα (1925), Δημήτριος Νίκου 
(1925), Κωνσταντίνος Κότσαρης, από την Εύβοια (1927),7 Γεώργιος Κοτρόζος (1928). 

Ελλάδα 
και οι δυο

Πατέρας
μόνο

Μητέρα
μόνο

Αυστραλία Άγνωστο Σύνολο

871 88 22 294 26 1301

7 Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης φτάνει στην Αυστραλία το 1927, 23 ετών με άλλους νέους Έλληνες. 
Αρχικά για 3 χρόνια “η συμμορία” (όπως αυτοαποκαλούνται) εργάζεται σκληρά και σε σχεδόν πρω-
τόγονες συνθήκες στη West coast, όπου “καθαρίζεται” η γη για φάρμες. Το 1930 μετακινούνται στο 
Ρίβερλαντ, αλλά ταυτόχρονα εργάζονται στην Αδελαΐδα, Σεντιούνα και Πορτ Πίρι, ως “ντάγκος” 
(κατά τη ρατσιστική εκδοχή της Αυστραλίας: μάλλον, κατά κάποια δοξασία, από το do and go). Το 
1937, σχεδόν απελπισμένος επιστρέφει στην Ελλάδα, παντρεύεται με προξενιό τη Βασιλική Νικο-
λάου και το 1939 αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία. Η Βασιλική αρρωσταίνει και 
μένει πίσω. Μόνο το 1948, μετά τους φοβερούς πολέμους, ο Κωσταντίνος θα μπορέσει να ταξιδέψει 
στην Ελλάδα για να φέρει τη σύζυγό του στην Αυστραλία, θα εγκατασταθούν στη Σεντιούνα. Το 
1950 θα γεννηθεί ο γυιος τους Λεωνίδας, οπότε η οικογένεια έρχεται στην Αδελαΐδα και αμέσως μετά 
στο Μπέρι. Το 1951 θα γεννηθεί το δεύτερο παιδί, ο Γιάννης, και το 1954 θα αγοράσουν φάρμα στο 
Ρένμαρκ. Το 1956 θα γεννηθεί ο τρίτος γυιος, Νίκος.
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Επίσης για λίγο χρονικό διάστημα (1928–1930) εγκαταστάθηκαν στο Ρίβερλαντ οι 
αδελφοί: Δημήτριος Κελδούλης, έφτασε στην Αυστραλία το 1910, ο Γεώργιος Κελ-
δούλης, έφτασε στην Αυστραλία το 1924, ο Παναγιώτης Χασάπης και η αδελφή του 
Βαρβάρα. H παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή αρχίζει να γίνεται αισθητή, όχι 
μόνο για την εργασιακή συμβολή, αλλά και σε πιο νευραλγικούς τομείς, όπως εκεί-
νου της σταφίδας.8

Μετά το 1930 οι αριθμοί των Ελλήνων ανέρχονται αρκετά εντυπωσιακά. Από τους 
νεοαφιχθέντες, 15 μόνο οικογένειες θα εγκατασταθούν στο Ρένμαρκ, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται: Ιωάννης και Ασπασία Τσίγκρου (η Ασπασία ήταν αδελφή του 
Κωνσταντίνου Λόγου), Ιωάννης και Κατίνα Σπανού (ο Ιωάννης ήταν γυιος του Πα-
ναγιώτη Σπανού από το Μπέρι), Ιωάννης Μήλας, Γεώργιος και Δημήτριος Ιλιού, 
Δημήτριος και Γεώργιος Νίκου, Δημήτριος Ιωάννου, Παναγιώτης και Βαγγέλης Τσί-
γκρου, Γιάννης Καπετάνου και άλλοι. Tα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμί-
ου Πολέμου η θέση των Ελλήνων δυσκολεύει ιδιαίτερα, αν και η Ελλάδα βρίσκεται 
στο πλευρό των συμμάχων. Σε συνέντευξη ο Γεώργιος Νίκου θυμάται:

Εμείς αρχίσαμε σχολείο στο Ρένμαρκ Νόρθ, το 1944 επάνω στον πόλεμο. Ήμασταν 60 
πιτσιρίκια στο σχολείο. Ο μεγάλος ο δάσκαλος μας πήρε από τα χέρια και μας έβγαλε 
μπροστά στο σχολείο, να μας γνωρίσει στους άλλους. Είπε “αυτά τα παιδιά είναι εχθροί”. 
Όλοι μαζί κάνανε “Τζους” τέτοιοι είναι. Να μας κατεβάζανε από το φεγγάρι δεν θα μας 
κοιτάγανε έτσι. Τέτοιος κόσμος, ήταν πίσω. Εμείς φοβηθήκαμε, ντραπήκαμε. Ήταν η χει-
ρότερη. Τι κλωτσιές φάγαμε, τι πέτρες στο κεφάλι. Να μας διώχνουνε, να μας κυνηγάνε, 
να μας κλέβουν τα ποδήλατα, να μην μας χωνεύουν καθόλου. Άμα τόση πικρία μπήκε 
στην καρδιά μου, δεν με έβαζε κανένας κάτω. Δεν ήμασταν χειρότεροι, είμαστε καλύτε-
ροι, που οι γονείς μας φτάσανε εδώ ελεύθεροι, δεν φτάσανε εδώ από τις φυλακές σαν 
τους Εγγλέζους. Δεν πήραμε εμείς κρατικό σπίτι, δεν πήραμε κρατική βοήθεια. Το ψωμί 
βγήκε με ίδρωτα. Πέρασε ο πόλεμος. Μάθανε όλοι που πετάνε πέτρες, ότι αυτοί οι γύφτοι 
βαράνε πίσω. Κλωτσάγανε αυτοί, εμείς δίναμε δύο κλωτσιές πίσω. Περάσανε χρόνια.

Αυτά γινόταν το 1944 και εντυπωσιάζουν, γιατί, σε αντίθεση με τον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, η Ελλάδα είχε μπει αμέσως στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων 
και αυτό δεν το αγνοούσαν στο Ρίβερλαντ. Η εξήγηση δεν μπορεί παρά να οφείλε-
ται σε ρατσισμό. Ήδη από το 1940, στον τοπικό τύπο, τα σχόλια για τους Έλληνες 
ήταν κολακευτικά. Διαβάζουμε, π.χ., στο The Murray Pioneer (Πέμπτη 15 Αυγού-
στου 1940) και με τον τίτλο “Loyalty of ‘Greek Commun�ty’ stressed”, όπου γίνεται 
λόγος για την οικονομική συμβολή των Ελλήνων του Ρίβερλαντ για τον πόλεμο. 

The loyalty of the “Greek Commun�ty” throughout Austral�a to the Emp�re’s cause was 
stressed by Mr. N. Pergam, of the M�nerva Pharmacy when �nterv�ewed th�s week. A 
deep student of �nternat�onal affa�rs, Mr. Pergam, as a member of the Greek Commun�ty 
�n Adela�de, keeps �n close touch w�th the do�ngs of h�s people, the major�ty of whom are 

8 Από το 1930 αλλάζει ριζικά ο τρόπος παραγωγής της σταφίδας στο Ρίβερλαντ, μετά τη νέα μέθοδο 
που εισάγει στη Μιλτζιούρα ο Μικρασιάτης Νικόλαος Κολιός το 1924 και είχε ως αποτέλεσμα όχι 
μόνον την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας “σουλτάνας” (με “σμυρνιώτικο χρώμα”), αλλά και την 
κατακόρυφη οικονομική αναβάθμιση του σχετικού προϊόντος (G�lchr�st, 1997:248–252).
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natural�zed or natural born Austral�ans. All told, sa�d Mr. Pergam, the “commun�ty” �n 
Austral�a numbers some 25,000 persons, and he cons�dered that there were as many as 
200 to 300 l�v�ng �n the Upper Murray areas. These folk, he asserted, were unquest�on-
ably loyal to the country of the�r adopt�on, and the�r w�ll�ngness to contr�bute towards 
Austral�a’s war effort was demonstrated �n a contr�but�on of ₤1740 to the Red Cross, 
recently reported �n “The P�oneer”. It was w�th pr�de sa�d the Barmera chem�st, that they 
looked upon not only the local effort but that of the�r people throughout Austral�a as a 
whole — efforts such as he felt sure would �nsp�re them to even greater support for the 
nat�on �n the future.9

Παρόμοια επαινετικά άρθρα δημοσιεύτηκαν στην ίδια εφημερίδα την Πέμπτη, 21 
Νοεμβρίου 1940, Δεκέμβριο 1940 και 16 Ιανουαρίου 1941 (κάτι που μένει να ερευ-
νηθεί περαιτέρω).

1950–1960 

Η περίοδος 1947–1971, χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταναστευτική εγκατά-
σταση σε αγροτικές περιοχές της Νοτίου Αυστραλίας, αν και η γενικότερη τάση των 
νέων μεταναστών ήταν οι πόλεις: “[...] whereas the number of rural res�dents born �n 
Greece, Italy, Malta or Yugoslav�a �ncreased from 836 to 4216. In 1971 there were an 
add�t�onal 6834 Austral�an-born rural dwellers aged 24 years or under whose parents 
were both born �n Southern Europe, so that first and second generat�on Southern 
Europeans compr�sed 6.2 of the state’s rural populat�on” (Hugo, 1975:169). Κατά τη 
διάρκεια φρουτοσυλλογής η Υπηρεσία Μετανάστευσης συνήθιζε να στέλνει στο 
Ρίβερλαντ (μερικές φορές μέχρι και 1.000) εποχιακούς εργάτες (κυρίως για τρύγο), 
μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες, οι οποίοι συνήθως διοχετεύονταν από το 
στρατόπεδο της Μπονεγκίλα. Από αυτούς αρκετοί έφτασαν στο Ρένμαρκ και μερικοί 
αποφάσισαν να αγοράσουν τη δική τους γη. Ας σημειωθεί εδώ ότι μεγάλος αριθμός 
Ελλήνων μεταναστών έφταναν στην Αυστραλία ανειδίκευτοι και έτσι ήταν επόμενο 
αρκετοί από αυτούς να στέλνονται σε περιοχές όπως το Ρίβερλαντ. Πάρα πολλοί 
βέβαια (δύσκολο να εξακριβώσουμε έναν τέτοιο αριθμό) προτιμούσαν αργότερα να 
μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.10 Σε πολλές περιπτώσεις όμως συνέβαινε 
και το αντίθετο: “[...] many Greek �mm�grant settlers have moved to Renmark after 
l�v�ng for substant�al per�ods �n other parts of Austral�a” (Hugo, ό.π.:173). Η κατα-
γωγή αυτών των Ελλήνων είναι κυρίως η Σπάρτη, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, ο Πύργος, 
η Κόρινθος και ακολουθούν Ζάκυνθος, Λευκάδα, Εύβοια, Λέσβος.

9 Στην ίδια εφημερίδα γίνεται επαινετικός λόγος για την ευρύτερη προσφορά των Ελλήνων της 
Αυστραλίας για τις δαπάνες του πολέμου. Ειδικότερα μνημονεύεται το ποσό των ₤2.500 που δόθηκε 
μετά από έρανο από τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο στον υπουργό οικονομικών. Ο υπουργός ευχαρί-
στησε με γράμμα, όπου εκφράζει “deep apprec�at�on of the patr�ot�c gesture by the Greek Commun�ty 
of New South Wales �n th�s t�me of nat�onal emergency”.

10 Παρατίθενται εδώ κάποια γνωστά ονόματα του Ρένμαρκ, όπως μας δόθηκαν στα αγγλικά: N�kolaos 
and Mar�na Panay�ar�s, Theodoros and Vas�l�k� Symeonak�s, Evangelos and Chr�ssa Symeonak�s, 
Konstant�nos G�anopoulos, Konstant�nos Sot�ropoulos, Prokop�s S�erros, brothers Stefanos and 
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Οικογένειες Παναγιωτοπούλου, Δρακοπούλου, “το ρίχνουν έξω”, μετά την 
κοπιαστική δουλειά

Ο Παναγιώτης Καρβουνιάρης (από τη Γούναρη Σπάρτης) θυμάται:

Ήρθα μόνος μου το Δεκέμβριο του ’55. Η γυναίκα μου ήρθε εδώ το ’57 με τα δύο μου 
παιδιά. Μ’ έφερε ένας θείος μου, αδελφός της πεθεράς μου, με πρόσκληση, πλήρωσα: 
[Ειρωνικά] “Ήρθαμε εδώ να αλλάξουμε το κλίμα”. Ήρθαμε για καλύτερη ζωή. Ήρθαμε 
με το καράβι “Κερήνεια”. Ήταν παλιό φορτηγό, το κάνανε επιβατικό. Σε ένα θάλαμο 
ήμασταν 400 άτομα. Σε άλλους μικροθάλαμους ήταν 30, 40 άτομα, αναλόγως. Κάναμε 
32 ημέρες για να φτάσουμε. Το ταξίδι ήταν “νο μπετ”. Ο πρώτος σταθμός ήταν το Φρί-
μαν. Η οικογένειά μου, ήμασταν 5 αδέλφια, τρεις αδελφές, και 1 αδελφός. Ο αδελφός 
μου σκοτώθηκε στο Γράμμο. Η μια αδελφή μου είναι στο Δαφνί, η άλλη μου αδελφή είναι 
στην Αθήνα και η τρίτη στον Καναδά, εδώ και 40 χρόνια. Εγώ είμαι εδώ 47 χρόνια. Όταν 
ήρθα εδώ ήμουνα παντρεμένος. Αποβιβαστήκαμε στο Μέλμπουρν. Μας παραλάβανε οι 
συγγενείς μας. Εμείς καθόμασταν στο σπίτι και αυτοί δουλεύανε. Μας βοηθάγανε οι συγ-
γενείς. Για τρεις μήνες δεν είχαμε δουλειά. Εγγλέζικα δεν ξέραμε. Μια μέρα βγήκα με ένα 
φίλο μου να ψάξουμε για δουλειά και χάσαμε το σταθμό του τραίνου. Δεν μπορούσαμε 
να γυρίσουμε πίσω. Τότε είπα στο φίλο μου, εσύ θα κοιτάς χαμηλά όποιον βλέπεις, αν 

Har�laos Gr�ffisas, Ar�m�stos Katsaras, Ioann�s Ts�gganes, Konstant�nos D�mas, Gr�gor�os and Y�anna 
Voukelatos, Elen� and the late M�hal�s G�annes, Haralambos and Panag�tsa (N�tsa) Elefther�ad�s, 
Alekos and Anton�a G�nn�s, Georg�os Karotos, George and Kater�na Gourz�s, George Marstath�s, 
Hr�stos and Athanas�a Maltezos, Petros and Elen� Katsaros, El�as Drakopoulos, Vas�l�os and Stavroula 
Koun�ak�s, Evangelos and Effie Fokeas, Panag�ot�s and Georg�a Koulakos, Fot�os Panag�otopoulos, 
Emanuel Paspal�s, Paraskevas and Georg�a Paraskevopoulos, Konstant�nos Pagon�s, Sot�r�os 
Pol�meneas, Ioann�s and Angela Poulos, Athanas�os N�kas (Angela Poulo’s brother) D�m�tr�os and 
Kater�na Sykaras, Theodoros and Theodora Tass�os, Panay�ot�s & Anna Hr�stodoulak�s, Konstant�nos 
and Stamat�k� Sot�roul�s, Anton�os and Elen� Sourtz�s, N�kolaos and Panay�ota Rass�as, bros 
Elefther�os and M�hal�s Makr�s, Ar�stomen�s & Amal�a Alvanos, D�m�tr�os and Effie Arnaout�s, 
bros D�m�tr�os and George Atsaves, Hercules, Ioann�s, Manol�s, & Xenofon Georgantas, Efth�m�os 
Ios�fell�s, Konstant�nos Daras, Georg�os Karal�s, Panay�ot�s Tatas, Konstant�nos G�anakeas, Panay�ot�s 
Varsos, Hr�stos Glekas, Haralambos Gr�man�s, Gr�gor�s Gr�gor�ou, Konstant�nos and Sot�r�os zar�s, 
Panag�ot�s zervoul�as, Ar�st�d�s Kazantz�s, Konstant�nos Kolcas, Georg�os & Rodanth� Loulas, 
Panag�ot�s Meleteas, Panag�ot�s M�has, Georg�os M�nas, Panag�ot�s Belehr�s, Konstant�nos Boufkas, 
D�m�tr�os Boutsal�s, Panag�ot�s N�nos, Andreas Outs�kas, Athanas�os Hl�aras, D�m�tr�os N�kas, και 
φυσικά άλλοι πολλοί, κατάλογος των οποίων συλλέγεται. 
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φοράει ελληνικά παπούτσια θα του μιλήσουμε και εγώ θα κοιτάω ψηλά, αν έχει μουστάκι. 
Πιάσαμε έναν εκεί στο σταθμό και του φωνάξαμε “εξκούσμι”, τι “εξκιούσμι” λέει αυτός, 
“τι είσαστε έλληνες;” Μας κατάλαβε αμέσως. Έλληνες του είπα, και χάσαμε το σταθμό. 
Να ο σταθμός μου είπε, εδώ δίπλα είναι. Μας πήγε ο άνθρωπος μας έβγαλε τα εισιτήρια 
πλήρωσε και μας είπε θα προχωρήσετε και όπου δείτε σταθμό με πολλά ρολόγια θα κατε-
βείτε. Μετά ξέρετε ποιο τραμ θα πάρετε. Του είπα ναι. Και έτσι έγινε. Το πρόβλημα με τη 
γλώσσα εξακολουθούσε. Πήγα μια μέρα να αγοράσω παπούτσια και με ρώτησε η πωλή-
τρια τι “σάιζ θέλεις;”, και της απάντησα “χαλφ παστ σέβεν”, αντί να της πω το μέγεθος 
της είπα την ώρα. Μια άλλη φορά πήγα να αγοράσω ύφασμα με τη γυναίκα μου, όταν 
με ρώτησε ο πωλητής πόσο ύφασμα θέλω, του είπα τρία κιλά αντί να του πω μέτρα. Το 
μέτρησε αυτός, δεν γελάγανε αυτοί οι άνθρωποι ποτέ, προσπαθούσαν να σε εξυπηρετή-
σουν, οι Αυστραλοί. Με τον καιρό τα παιδιά μας μάθαιναν αγγλικά και μας βοηθούσανε 
με τη γλώσσα, αλλά και εμείς σιγά-σιγά μάθαμε ορισμένες λέξεις. Δουλειά μάς βοηθάγανε 
να βρούμε οι δικοί μας άνθρωποι. Αυτοί που ήδη δουλεύανε. Μίλαγε στους μποσάδες και 
έτσι πηγαίναμε στη δουλειά. Μας λέγανε τι δουλειά θα κάναμε, αλλά εμείς δουλεύαμε 
σαν τα βόδια, δεν ξέραμε. Οι Αυστραλοί δεν μας θέλανε στην αρχή γιατί τους κόβαμε τη 
δουλειά. Αυτοί δουλεύανε “όβερ τάιμ”, σιγά. Έπειτα εμείς θέλαμε να βγάλουμε πολύ δου-
λειά για να μη μας διώξουν. Βρίσκαμε τον μπελά μας. Μας βοηθάγανε οι άνθρωποι μας 
λέγανε να δουλεύουμε πιο σιγά, για να έχουμε δουλειά και την άλλη μέρα, αλλά μερικοί 
από εμάς ήμασταν πολύ εργατικοί, θέλαμε να είμαστε πάνω από τη δουλειά. Ο μπόσις μας 
έδινε δουλειά “όβερ τάιμ”, κάθε Σάββατο. Δουλεύαμε 4 ώρες σπάγαμε τα αργαλιά, για να 
βάλουμε άλλα καινούργια, αυτόματα. Εγώ δούλευα με έναν μπάρμπα μου, αυτός άρχιζε 
το πρωί με τη βαριά και έσπαζε. Του έλεγα ότι αν τα σπάσει όλα αύριο δεν θα έχουμε 
δουλειά. Έπειτα έπρεπε να αφήνει και για μένα. Δεν άκουγε. Τελείωσε στο σπάσιμο, πάει 
και το “όβερ τάιμ”. Εγώ έκανα και άλλη δουλειά και μου έδινε ο “μπόσις” μου κανένα 
Σάββατο “όβερ τάιμ”. Μου έλεγε ότι εγώ ήξερα τα εγγλέζικα γι’ αυτό και μου έδινε δου-
λειά. Του έλεγα μάθε και εσύ. Αυτός ο μπάρμπας μου έχει πεθάνει τώρα. Υποφέραμε, “ένι 
γουέι”. Τώρα είμαστε καλά, ξέρουμε και μιλάμε λίγο καλύτερα, δουλειά δεν έχουμε. Μετά 
βρήκα δουλειά σε ένα εργοστάσιο που έκανε αυτοκίνητα, το “Στάνταρτ”, δούλεψα λίγο 
καιρό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τις δουλειές αυτές, καήκανε τα χέρια μου με τα πετρέ-
λαια. Έφυγα από κει και έπιασα σε ένα άλλο εργοστάσιο, σφαγεία. Σφάζανε πρόβατα και 
κάνανε εξαγωγή. Και εκεί βρώμικη δουλειά, δεν άντεξα και κει και έφυγα Κατόπιν έπιασα 
δουλειά σε ένα εργοστάσιο που έκανε κουβέρτες. Εκεί δούλεψα μέχρι που έφυγα και ήρθα 
εδώ. Από το ’56 μέχρι το ’67. Ήρθαμε στην Παρίγκα αγόρασα κτήμα και καλλιεργούσα 
πορτοκάλια, ροδάκινα, αμπέλια, και κατόπιν στο Ρένμαρκ. 

Είναι επίσης η εποχή που προσφέρεται οικονομική βοήθεια σε γυναίκες να μετα-
ναστεύσουν από την Ελλάδα στο Ρίβερλαντ (γιατί η αναλογία γυναικών–ανδρών 
ήταν 1/5). Αρκετές ενισχύθηκαν από τους ίδιους τους μετανάστες, άλλες από την 
κυβέρνηση, υπό μορφή δανείου· στη δεύτερη περίπτωση οι γυναίκες ήταν υποχρεω-
μένες να καταθέτουν 42 λίρες το χρόνο, ώσπου το χρέος να αποπληρωθεί. Κάποιες 
από αυτές εγκαταστάθηκαν στο Ρίβερλαντ, κάποιες άλλες προτίμησαν να πάνε στις 
μεγαλουπόλεις. Αφηγείται η Σοφία Λόγου:

Ήρθα το 1950. Είχα μεγάλη περιουσία στην Ελλάδα και έχω ακόμα. Αλλά έτυχε να έχω 
μητριά και πέρναγα άσχημα. Εν τω μεταξύ τα αδέλφια του άντρα μου είχαν παντρευτεί 
αυστραλέζες. Ο άντρας μου, όμως, ήθελε ελληνίδα. Έστειλε ένα γράμμα σε μία εξαδέλφη 
του ότι θέλει να παντρευτεί και να του βρούνε ένα κορίτσι. Εκείνη κοίταγε στο χωριό μας 
να βρει κανένα φτωχό κορίτσι να το στείλει Αυστραλία για να παντρευτεί. Κανένα κορίτσι 
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από το χωριό δεν το αποφάσιζε. Και εγώ για “πλάκα” είπα ότι θα πάω εγώ. Είχα βγάλει 
μία φωτογραφία, ήμουνα 16 χρονών, και την έδωσα στον αδελφό του τον Θανάση για 
να του την δείξει, έτσι για να “σπάσουμε πλάκα”. Του άρεσα, όμως, και μετά από πέντε-
έξι μήνες έλαβα ένα γράμμα. Με ρώταγε αν θέλω να αλληλογραφήσουμε. Αρχίσαμε την 
αλληλογραφία, μου έστειλε μία φωτογραφία και σε κάποιο γράμμα με ρώταγε αν θέλω να 
με φέρει στην Αυστραλία. Εγώ όταν άκουσα Αυστραλία, νόμισα ότι τα δολάρια τα κλω-
τσάγανε. Όταν ήρθα έκλαιγα ένα χρόνο. Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα πάω Αυστρα-
λία, αντέδρασε, δεν χρειάζεται να πας, μου είπε, εδώ έχουμε περιουσία, πότε με το καλό, 
πότε με τα σκαμπίλια, δεν κατάφερε να με πείσει. Εγώ θα πάω, του είπα. Έτσι, μου έστειλε 
τα εισιτήρια ο άντρας μου και ήρθα. Έκανα 33 μέρες, με το καράβι το “Πατρίς”. Έφτασα 
στη Μελβούρνη. Νόμιζα ότι εκεί ήταν ο προορισμός μου. Φύγαμε από τη Μελβούρνη, σε 
όλη τη διαδρομή ρώταγα αν φτάσαμε. Τόσο μεγάλο μου φάνηκε το ταξίδι. Φτάσαμε στη 
Μιλτζούρα, ωραία πολιτεία σκέφτηκα. Έχουμε ακόμα δρόμο, μου είπανε. Φτάσαμε στο 
Ρένμαρκ, έχουμε ακόμα δρόμο, μου είπανε, για να φτάσουμε στο Ρένμαρκ Νόρθ. Φτάσαμε 
στο σπίτι, μεγάλο σπίτι, μπήκα μέσα, βρήκα 13 νοματαίους. Αχ! πού άφησα το σπίτι μου 
και ήρθα. Ήθελα να φύγω, να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου να γυρίσω πίσω. Πού τηλέ-
φωνο. Θυμάμαι που είχα πάει σε μία φάρμα, δίπλα στο σπίτι μου και είχε ένα άλογο. Πώς 
δεν έπιασα και ψείρες! Αγκάλιαζα το άλογο και έκλαιγα. Ο γείτονας έλεγε του άντρα μου 
ότι η γυναίκα σου κλαίει όλη τη μέρα αγκαλιά με το άλογο. Τελικά το αγοράσαμε αυτό 
το κτήμα. Παντρεύτηκα μετά από τρεις μήνες. Ο άντρας μου είχε πληρώσει 250 λίρες, και 
200 αν δεν ήθελα να με στείλει πίσω. Ήθελα να φύγω, αλλά πάλι ντρεπόμουνα, δεν ξέρω, 
τελικά έμεινα. Για τρεις μήνες μέχρι το γάμο κοιμόμουνα με την κουνιάδα μου. Γι’ αυτό με 
είχε βγάλει ο άντρας μου αγριοκάτσικο. Εγώ δεν ήθελα να κοιμάμαι μαζί του, γιατί τότε θα 
έπρεπε να μείνω και εγώ είχα στο μυαλό μου να φύγω. Τελικά, με πιάσανε η πεθερά μου η 
κουνιάδα μου και λέγε-λέγε με πείσανε. Κύλησε η ζωή, κάναμε οικογένεια. 

Ωστόσο, όσοι έμειναν πολύ γρήγορα μπόρεσαν να αποκτήσουν τις δικές τους φάρ-
μες και να εξελιχθούν σε πολύ σημαντική κοινωνική και οικονομική πραγματικό-
τητα στο Ρίβερλαντ. Στα διαγράμματα (σελ. 629) δείχνουν καθαρά την κατακόρυφη 
άνοδο ελληνικής γαιοκτησίας (πηγή: Menz�es, 1980:28–34).

Αυτά ως το 1979. Τον Ιούνιο του 2006, μετά από αίτημά μας, μας στάλθηκαν τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σημα-
ντικά από τα τελευταία στοιχεία (του 79). Αξίζει μόνο να αναφέρουμε εδώ το συμπε-
ρασματικό σχόλιο του M�rco De Col (RIT F�eld Officer), σε συνοδευτική επιστολή: 
“The total surveyed area �n RIT [Renmark Irr�gat�on Trust] �s 4455Ha. The Greek-
Austral�an owned fru�t propert�es surveyed �s 840Ha. And represents 18.85% of the 
total area” (Letter 16 June 2006). 

Ωστόσο, τα πράγματα δυσκολεύουν στο Ρίβερλαντ όλο και περισσότερο, ιδίως 
μετά τα οικολογικά προβλήματα, την τεράστια κρίση λειψυδρίας, η οποία και εξε-
λίχτηκε ως ένα από τα πιο κρίσιμα εθνικά προβλήματα της Αυστραλίας, αλλά και τη 
δυσκολία να επιβιώσουν οικογένειες με σχετικά μικρές φάρμες. Όπως φάνηκε και 
από τις στατιστικές, είναι επόμενο ότι αρκετοί Έλληνες του Ρίβερλαντ έχουν στραμ-
μένα τα μάτια τους αλλού και φυσικά αυτό επηρεάζει δραματικότατα τη νεολαία η 
οποία μετακινείται κυρίως προς την Αδελαΐδα.11

11 Στην τοπική εφημερίδα The Murray Pioneer, μπορεί κανείς να βρει αρκετά στοιχεία από τα κατά 
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RENMARK IRRIGATION DISTRICT: HORTICULTURAL LAND 
UNDER GREEK MANAGEMENT, 1979

Land controlled by Greeks

RENMARK IRRIGATION DISTRICT: HORTICULTURAL LAND 
UNDER GREEK MANAGEMENT, 1960

Land controlled by Greeks

BERRI IRRIGATION DISTRICT: HORTICULTURAL LAND 
UNDER GREEK MANAGEMENT, 1979

Land controlled by Greeks

BERRI IRRIGATION DISTRICT: HORTICULTURAL LAND 
UNDER GREEK MANAGEMENT, 1960

Land controlled by Greeks

καιρούς προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Στο φύλλο της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου 
1976, υπάρχει δημοσίευμα και φωτογραφία, όπου περιγράφεται και εξηγείται η απόφαση του Άντυ 
Δέδε να ξεριζώσει το περιβόλι με τις αχλαδιές. Επίσης σε πρωτοσέλιδο του Advertiser (κύρια εφημε-
ρίδα της Αδελαΐδας) (20.12.1978), δημοσιεύεται άρθρο για τη διαμαρτυρία σταφυλλοπαραγωγών 
του Ρένμαρκ. Στη συνοδευτική φωτογραφία ξεχωρίζουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαμαρτύρονται 
στον τότε υπεύθυνο υπουργό S�ncla�r.
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Κοινωνική οργάνωση

Γνωρίζουμε ελάχιστα για την κοινωνική υποδομή των Ελλήνων στο Ρίβερλαντ, 
πριν τα μέσα του περασμένου αιώνα. Μέχρι τότε “οι λίγοι Έλληνες που ζούσαν στο 
Ρίβερλαντ, δρούσαν ενωμένοι. [...] κατά τη δεκαετία του 1920 υπήρχε στο Μπέρι 
Ελληνικός Μορφωτικός Σύλλογος που διέθετε μάλιστα και Ελληνική βιβλιοθήκη!” 
(Παροικιακό Βήμα, Οκτ. 1995:12).

Τα πράγματα θα αλλάξουν σημαντικά από το 1956 και μετά. Το 1956 στο Ρένμαρκ 
ο Ευθύμιος Ιωσηφέλης άνοιξε το πρώτο καφενείο, όπου άρχισαν να προσφέρονται 
και τα πρώτα μαθήματα Αγγλικής. Την επόμενη χρονιά (1η Μαΐου 1957) άρχισαν οι 
πρώτες συζητήσεις για τη δημιουργία ελληνικής κοινότητας και εκκλησίας. Στην 
πρώτη επιτροπή συμμετέχουν ο Ευθύμιος Ιωσηφέλης, οι Νικόλαος και Αναστάσιος 
Παναγιάρης, Γιώργος Καρότος, Γιώργος Καραλής, Παναγιώτης Τάτας, Θεόδωρος 
Συμεωνάκης και Κωνσταντίνος Δάρας, με προσωρινό πρόεδρο τον Θεόδωρο Συμε-
ωνάκη. Αποφάσισαν να προσεγγίσουν επίσης για το σκοπό αυτό τους Έλληνες των 
άλλων πόλεων του Ρίβερλαντ. Ακολουθούν αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις 
για τη δημιουργία καταστατικού και αντιμετώπιση νομικών και άλλων προβλημά-
των. Δημιουργείται νέα επιτροπή. Ενώ γίνονται αυτές οι προσπάθειες, στις 20 Ιου-
λίου 1957 ο Συμεωνάκης με το Δάρα επισκέπτονται στην Αδελαΐδα τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, Μιλτιάδη Χατζηβασιλείου, και του υποβάλουν 
το αίτημα για αποστολή στο Ρίβερλαντ ιερέα (σημειωτέον ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε 
το εκκλησιαστικό πρόβλημα που προέκυψε αργότερα). Έτσι για δύο χρόνια (1957–
1958), δύο ιερείς, ο Κυριάκος Ψάλιος και ο Χρυσαυγής Μιλτιάδης, ταξίδευαν από 
την Αδελαΐδα στο Ρένμαρκ και οργάνωναν λειτουργίες στην Αγγλικανική εκκλησία 
του Ρένμαρκ.

Στο μεταξύ στη γενική συνέλευση της 10ης Ιουνίου, 1958, όπου απείχαν οι 
Έλληνες του Μπέρι, γιατί το θεώρησαν χάσιμο χρόνου, εκλέγεται νέο συμβούλιο 

Μιλά ο Βαγγέλης Δέδες: 
“Θέλανε να κόψουνε ένα 
δρόμο να πάει στο Χάι 
Σκουλ. [...] Με κάλεσε 
ο δήμος. Και φτιάξανε 
το δρόμο στη μέση [της 
φάρμας]. Ο δρόμος 
ονομάζεται “Kor�nthos St” 
γιατί τους είπα όταν σας 
αφήσω να περάσετε, θέλω 
να ονομάσω το δρόμο”
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με πρόεδρο τον Ιωάννη Μήλα, αντιπρόεδρο Ιωάννη Σπανό, γραμματέα Κωνστα-
ντίνο Δάρα και μέλη: Αναστάσιο Παναγιάρη, Ιωάννη Σπανό (ταμία), Γιώργο Καρότο, 
Χρίστο Μαλτέζο και Στέφανο Γρίφισα. Εμφανίζονται προβλήματα και διαφωνίες και 
έτσι και αυτή η προσπάθεια να δημιουργηθεί επίσημα αναγνωρισμένη κοινότητα, 
μένει ατελέσφορη.

Στις 15 Μαρτίου 1959 δημιουργείται νέα κίνηση με νέα επιτροπή, με πρόεδρο τον 
Ιωάννη Σπανό, αντιπρόεδρο τον Θεόδωρο Συμεωνάκη, γραμματέα τον Δημοσθένη 
Βαγενά, ταμία τον Νικόλαο Τζάνο, και μέλη: Γεώργιος Γουρζής, Γεώργιος Καροτός 
και Χρίστος Μαλτέζος. Το νέο προσωρινό συμβούλιο αναλαμβάνει αρκετές πρω-
τοβουλίες, ενώ οι ιερείς επισκέπτονται κανονικά το Ρίβερλαντ και μερικές φορές η 
Θεία Κοινωνία λαμβάνει χώρα στην οικία του Ιωάννη Σπανού.

Στις 27 Ιουλίου 1959 έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυ-
στραλίας και Νέας Ζηλανδίας, Ιεζεκιήλ, συνοδευόμενος από τους δυο ιερείς που 
προαναφέραμε, επισκέπτεται το Ρίβερλαντ. Η τοπική εφημερίδα The Murray Pioneer 
ανακοίνωσε σε πρωτοσέλιδο το γεγονός (30 Ιουλίου 1959). Περίπου 250 Έλληνες, 
από την ευρύτερη περιοχή τον υποδέχονται στο Renmark Inst�tute Hall. Παρόντες 
ήταν ο Δήμαρχος της πόλης του Ρένμαρκ J. J. Thompson, the local Member for 
Chaffey Mr H. W. K�ng and the Hon. C. R. Story M.L.C. and Mrs Story. 

Σύμφωνα με την αφήγηση Συμεωνάκη, κατά τη διάρκεια του τιμητικού δείπνου 
για τον Αρχιεπίσκοπο, επιτροπή του Μπέρι τον προσέγγισε και του ζήτησε την άδεια 
να κτίσουν εκκλησία. Αυτό εξέπληξε τους παρεβρισκομένους και ιδίως εκείνους του 
Ρένμαρκ, επειδή ως τότε οι Έλληνες του Μπέρι δεν είχαν εκφράσει παρόμοια επιθυ-
μία ούτε για την ίδρυση κοινότητας ούτε για την ίδρυση εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκο-
πος τους έδωσε την άδεια υπό τον όρο να απευθύνουν από κοινού επιστολή στον 
Πατριάρχη, όπου θα τον ευχαριστούσαν για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην 
περιοχή τους.

Ήταν ωστόσο επόμενο να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στους Έλληνες του Ρί-
βερλαντ και εκείνους του Μπέρι για το πού έπρεπε να κτιστεί η πρώτη εκκλησία. Η 

Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ στο Ρίβερλαντ

Tsianikas, Michael. 2009. Το ελληνικό στοιχείο του Ρίβερλαντ. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 
(eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 621-646.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ

632

ένταση αυτή θα οξυνθεί τα επόμενα χρόνια και μερικοί πιστεύουν ότι κρατά μέχρι 
σήμερα. Να θυμίσουμε εδώ ότι και στις δυο πόλεις ο αριθμός των Ελλήνων αυτή 
την εποχή είναι σχεδόν ο ίδιος με μικρή υπεροχή εκείνου του Μπέρι. Πολύ γρήγορα 
οι Έλληνες του Μπέρι, υπό την αιγίδα του Παναγιώτη Σπανού και του γυιου του 
Αναστασίου,12 άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα. Όλοι συνέδραμαν και έτσι το 
1963–64 οι Έλληνες του Μπέρι μπόρεσαν να κτίσουν την πρώτη ξύλινη εκκλησία 
τους, τον Άγιο Δημήτριο, στη Mort�mer Road. Μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν την 
αγγλικανική εκκλησία. Ακολούθησε μια περίοδος εσωτερικών αναστατώσεων και 
προβληματισμών στην παροικία του Ρένμαρκ ως προς την επόμενη κίνηση. Ωστόσο 
οι διαφορές και διαφωνίες μεγαλώνουν με το χρόνο.13

Στις 28 Οκτωβρίου 1959 καλέστηκε συνάντηση στην οικία του Προκόπη Σιέρου, 
όπου συστήθηκε νέα επιτροπή για το θέμα της εκκλησίας. Σε αυτή συμμετέχουν: 
Γεώργιος Καραλής, Χαράλαμπος Παναγιάρης, Κωνσταντίνος Κουρής, Θεόδωρος 
Συμεωνάκης και Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος. Σύντομα όμως οι Καραλής και Πα-
ναγιάρης αποχώρησαν και η θέση τους αναπληρώθηκε από τον Κωνσταντίνο Λόγο 
και Νικόλαο Παναγιάρη. Ο Κωνσταντίνος Παναγιάρης πρότεινε αντί για εκκλησία 
να κτιστεί πρώτα ένα χολ, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες να μο-
νιάσουν και μετά να προχωρούσαν στο κτίσιμο της εκκλησίας.

Η ιστορική στιγμή της ιδρυτικής στιγμής της ελληνικής κοινότητας του Ρένμαρκ 
είχε φτάσει. Στις 3 Δεκεμβρίου 1959 έχουμε “The first Reg�strat�on of the Greek Or-
thodox commun�ty of Renmark Incorporated under the prov�s�ons of the act”, με 
πρώτο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Λόγο.  

Οι διαφορές όμως δεν έχουν ξεπεραστεί και η προηγούμενη προσωρινή διοικη-
τική επιτροπή υπό την αιγίδα του Ιωάννη Σπανού προχώρησε στη δημιουργία ενός 
άλλου σώματος με την ονομασία “Sa�nt George Commun�ty” και για αρκετά χρόνια 
ο ελληνισμός του Ρένμαρκ θα παραμείνει διχασμένος.

Στις 30 Ιανουαρίου 1960 επιστολή Συμεωνάκη στο “5KA Broadcast�ng Company 
LTD the vo�ce of South Austral�a” για τη διάθεση μισής ραδιοφωνικής ώρας για το 

12 Ο Παναγιώτης Σπανός φτάνει στο Ρίβερλαντ από Ελλάδα, μέσω Πορτ Λίνκολν, το 1928. Το 1936 
φέρνει στην Αυστραλία τη γυναίκα του, Σταυρούλα, και τα τρία του αγόρια, Αντώνη, Τάκη και Γιάννη 
(11, 7 και 13 χρονών αντιστοίχως). Ο Αντώνης γρήγορα εγκατέλειψε το σχολείο για να βοηθήσει 
στα κτήματα ενώ ο Τάκης ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και ως εγγράμματος αργότερα 
στάθηκε πολύ χρήσιμος σε μεταφραστικά θέματα για μεγάλο αριθμό ελλήνων μεταναστών που δεν 
γνώριζαν την Αγγλική. Ο Τάκης παντρεύτηκε το 1954 στο Ρένμαρκ την Πατρίσια Χόλντινγκ, έκαναν 
τρία παιδιά και μετακινήθηκαν στη Μιλτζούρα. Ο Αντώνης παντρεύτηκε την Παναγιώτα το 1957 
(αδελφή του Δημοσθένη Βαγενά, μόλις είχε έρθει από την Ελλάδα) και εγκαταστάθηκαν στο Μπέρι. 
Ο τρίτος αδελφός, ο Γιάννης, εγκαταστάθηκε στο Ρένμαρκ. Ο Τάκης πέθανε στις 8 Ιουλίου 1997 (68 
ετών) και έξι μήνες αργότερα (24 Δεκεμβρίου) ο αδελφός του Αντώνης: τον παρέσυρε διερχόμενο 
αυτοκίνητο (Παροικιακό Βήμα, Ιούλιος 1998:10). 

13 Μας αναφέρθηκαν τρεις τουλάχιστον κινήσεις: η πρώτη στις 4.10.59, με συλλογή υπογραφών για να 
καλεστεί Γενική Συνέλευση (πρωτοβουλία Συμεωνάκη). Έγινε μεγάλη σύναξη στο σπίτι του Ιωάννη 
Σπανού και μετά μια άλλη σύναξη στο σπίτι του Συμεωνάκη, επειδή υπήρχαν διαφωνίες. Οι διαφω-
νίες εξακολουθούν, οπότε και καλείται νέα σύναξη στο σπίτι του Δημοσθένη Βαγενά, αλλά χωρίς και 
πάλι αποτελέσματα.
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Επάνω: Κωνσταντίνος Λόγος. 
Δεξιά: 7.12.1959: Ανακοίνωση του 

πρώτου διοικητικού συμβουλίου για 
την εγγραφή μελών14

14 “Φέρομεν εις γνώσιν των συμπαροίκων Renmark και περιχώρων ότι το προσωρινό Διοικητικόν Συμ-
βούλιον της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητος Renmark, απαρτιζόμενον εκ των, Προέδρου Κων. Λόγου, 
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Ρίβερλαντ απορρίπτεται. Ο Συμεωνάκης λίγες μέρες αργότερα επιμένει με δεύτερη 
επιστολή και αυτή τη φορά τα αποτελέσματα είναι θετικά:

Οι Έλληνες του Ρίβερλαντ ένιωσαν μεγάλη υπερηφάνεια και μάλιστα σε μια επoχή 
που ούτε καν η Αδελαΐδα είχε αντίστοιχο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα άρχισε στις 
18.2.60 με τον Συμεωνάκη στα ελληνικά και τον Παναγιώτη Λόγο στα αγγλικά, με 
νέα, τραγούδια και αφιερώσεις. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Χρίστος Στάμος. Το πρό-
γραμμα γνώρισε τόση επιτυχία που η επιτροπή αποφάσισε αργότερα (18 Μαΐου 
1973) να απαιτεί κάποιο ποσό για τις αφιερώσεις:

Αντιπροέδρου Νικ. Παναγιάρη, Γραμματέως Κων. Κουρή, ταμίου Θεοδώρου Συμεωνάκη, εισπράκτω-
ρος Κων. Σωτηροπούλου και Συμβούλων Βασ. Αλβανού και Παναγιώτη Λόγου, κατόπιν ενεργείας 
των διά την ίδρυσιν της ως άνω κοινότητος, έλαβον το REGISTRATION στις 9.12.1959. Το ανωτέρω 
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Η περίοδος 1960–66 χαρακτηρίστη-
κε από έντονες προσπάθειες να βρεθεί 
τρόπος να ξεπεραστούν οι διαφορές της 
Κοινότητας και του “Αγίου Γεωργίου”. 
Στην πρώτη συνέλευση (όπου παρευ-
ρίσκονται και οι: Μιλτιάδης Χατζηβα-
σιλείου και Κωνσταντίνος Μανίσκας, 
πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νοτίου Αυστραλίας και ο Μιχάλης Κα-
μπούρης, αντιπρόεδρος του Federat�on 
of Austral�an Commun�t�es) προτείνεται 
η συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Στις 
6 Ιουνίου 1961 εκλέγεται νέα επιτροπή, 
με πρόεδρο τον Παναγιώτη Λόγο (Πα-
ναγιώτη Τσίγκρο, αντιπρόεδρο), αλλά 
και πάλι χωρίς σημαντική εξέλιξη. Θα 
πρέπει να περιμένουμε ως τις 15 Δεκεμ-
βρίου 1966, οπότε και επιτυγχάνεται η 
συμφιλίωση με νέο καταστατικό.

19 Ιανουαρίου 1967: Δημιουργία της νέας κοινότητας με την ονομασία Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά από απόφαση της 
γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 1966.

Το νέο όνομα δίνεται από το όνομα της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης που είναι ήδη πραγματικότητα στο Ρένμαρκ. Στις 21 Ιουλίου 1966 δημιουρ-
γείται επιτροπή (πρόεδρος Σωτήριος Ζαρής) για τη συλλογή χρημάτων. Το πρώτο 
ποσό που συλλέγεται είναι 2.585 δολάρια. Στις 7 Ιουνίου 1970 κατατίθεται ο θεμέλιος 
λίθος από τον αρχιεπίσκοπο Ιεζεκιήλ. Μετά από 6 μήνες η εκκλησία είναι έτοιμη.15 Το 

διοικητικόν συμβούλιον συνελθόν στις 4.12.1959 και ώρα 7.30 μ.μ. εις την οικίαν του προέδρου 
αποφάσισεν συν των άλλων θεμάτων την εγγραφήν συνδρομών των μελών. Ως ακολούθως: 1) Μέλη 
δικαιούνται να εγγραφώσιν άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 20 ετών, αφού καταβάλλωσιν την 
συνδρομήν των. 2) Ετησία συνδρομή αποφασίσθη 20 Σελλίνια και εξαμηνιαία 10 Σελλίνια. Δια την ως 
άνω είσπραξιν των συνδρομών εξουσιοδοτήθησαν οι, Νικ. Παναγιάρης, Θεόδ. Συμεωνάκης και Κων. 
Κουρής. Οι επιθυμούντες διά να εγγραφώσιν μέλη της κοινότητος παρακαλούνται ίνα καταβάλλωσιν 
την ως άνω συνδρομήν. Ημέρα γενικής συνελεύσεως προς ανάγνωσιν καταστατικού και προκηρύ-
ξεως των εκλογών θα κοινοποιήσουμε λίαν προσεχώς. Ο Γραμματεύς. 7.12.1959.”

15 Ο αρχιεπίσκοπος εγκαινίασε την εκκλησία. Στην τοπική εφημερίδα the Murray Pioneer, Πέμπτη 
31 Δεκεμβρίου, 1970 διαβάζουμε το άρθρο: “Open�ng of Renmark Greek Church” συνοδευόμενη 
με φωτογραφία του αρχιεπισκόπου και δυο ιερείς, πατέρα Στράτο Σακκελάριο από το Ρένμαρκ και 
πατέρα Σταύρο από το Μπέρι. Μια άλλη φωτογραφία παρουσιάζει μεγάλο πλήθος μπροστά στη νέα 
εκκλησία. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων: “A crowd, est�mated at 250 people, w�tnessed the ceremony 
and attended the first holy commun�on serv�ce �n the church. The ceremon�es commenced at 11 a.m. 
when Archb�shop Ezek�el blessed the church. He was attended by the two local pr�ests, Sakkelar�os 
Father Stratos, of Renmark, and Father Stavros of Berr�, together w�th the pres�dent of the Renmark 
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όνομα δόθηκε χάρη στη μεγαλύτερη 
προσφορά της οικογένειας Χαράλα-
μπου Ελευθεριάδη στη μνήμη του 
γυιου του Κωνσταντίνου, ο οποίος 
πνίγηκε στο πηγάδι του σπιτιού. Το 
τελικό κόστος της εκκλησίας ανήλθε 
στο ποσό των 57.000 δολαρίων. Την 
εκκλησία εγκαινίασε επίσημα ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, 
την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 1983.16 
Ιερατικοί προϊστάμενοι υπήρξαν οι 
ακόλουθοι ιερείς: Χαράλαμπος Στρά-
τος, 1966–1973 (οπότε μετατέθηκε 
στην Αδελαΐδα), Θεόδωρος Κεντρί-
δης, 1973–1973 (απεβίωσε), Χαράλα-
μπος Ζερβέας, 1975–1980 (απεβίωσε 
στην Ελλάδα το 1980) και μέχρι σή-
μερα Δημήτριος Μωραΐτης (από το 
Λεύκωμα του 1983).

Το 1965–66, υπό την αιγίδα του ιε-
ρέα Χαράλαμπου Στράτου, ο οποίος 

Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και ΕλένηςΗ πρώτη φιλόπτωχος

Greek commun�ty (Mr Peter zervoul�as). [...] Persons present were then �nv�ted to make a donat�on 
towards the bu�ld�ng fund. The h�ghest �nd�v�dual donat�on came from Mr Harry Elefter�ades, who 
gave $300 and rece�ved the honour of open�ng the door of the church w�th a golden κey. Total dona-
t�ons exceeded $3,700 w�th many �nd�v�dual g�fts �n excess of $100. [...] In recent years, the Greek 
Orthodox commun�ty has held serv�ces �n the old Kulhyne Street Hall owned by the Church of 
England. Prev�ously, many fam�l�es travelled to Berr� to attend church”.

16 Σε σχετικό επετειακό Λεύκωμα, υπάρχουν μηνύματα των: Πατριάρχη, Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, 
Στυλιανού, Πρέσβυ Ελλάδος, Αλεξάνδρου Βαγενά, Ιερέως Δημητρίου Κ. Μωραΐτη, προέδρου ελλη-
νικής ορθοδόξου κοινότητος Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ρένμαρκ και Δημάρχου Ρένμαρκ, 
L�onel C. S�ms. Έχει συμπεριληφθεί επίσης σύντομο ιστορικό της κοινότητας, όλα τα διοικητικά 
συμβούλια μέχρι τότε, δωρητές του ναού, και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Μετά τα εγκαίνια 
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είχε έρθει από την Κουηνσλάνδη, δημιουργήθηκε η πρώτη επιτροπή γυναικών για 
να στηρίξουν την εκκλησία και τη φιλανθρωπία: Σοφία Λόγου (πρόεδρος), Σοφία 
Καλαντζή (γραμματέας), Αντωνία Γλυκού (αντιπρόεδρος), Βασιλική Καλογιάννη 
(ταμίας) και Ουρανία Γρίφισα, Μαρία Στάμου, Στυλιανή Κώνστα (μέλη). Η ομάδα 
των γυναικών ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες, όπως την επίπλωση της εκκλησίας 
κ.τ.λ. Το 1980 μετονομάστηκε σε φιλόπτωχο από τον ιερέα Δημήτριο Μωραΐτη.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 1977 δημιουργείται “The Greek Rural and 
Soc�al Counc�l of South Austral�a”. Τούτο φαίνεται ήταν μια πρωτοβουλία για να δη-
μιουργηθεί ένα νέο, κοινό σώμα των Ελλήνων του Ρίβερλαντ, για να ξεπεραστούν 
οι πολλαπλές διαφορές. Ο Αναστάσιος Οικονόμου θυμάται:

Το 1976 όταν ήρθα εδώ πάνω, είδα την ανάγκη να γίνει ένας αντιπροσωπευτικός οργανι-
σμός για τα συμφέροντα του Έλληνα μετανάστη. Διότι είδα ότι οι κοινότητες έχουν ένα 
ρόλο να παίξουν βέβαια, αλλά όμως δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Ο ένας πήγαινε από 
εδώ και άλλος από εκεί. Υπήρχαν και τα συμφέροντα των παραγωγών εδώ πέρα. Και έτσι 
κάλεσα μια γενική συνέλευση στο Μπέρι. Κάλεσα όλον τον Ελληνισμό. Είχα καλή ανταπό-
κριση. Τους κάλεσα μόνος μου. Επειδή είχα διοριστεί ένα χρόνο πριν είχα κάνει ορισμένες 
γνωριμίες, είχα συζητήσει ορισμένα θέματα με διάφορο κόσμο. Είχα αρχίσει να ξέρω εκατο-
ντάδες ανθρώπους προσωπικά, γιατί με καλούσανε στα σπίτια τους να τους εξυπηρετήσω 
για το ένα ή το άλλο θέμα και όλοι είχαν τα ίδια παράπονα: δεν είμαστε ενωμένοι, δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μιλάμε με μια γνώμη. Είπα κάτι πρέπει να γίνει. Συζήτησα 
και με τους κοινοτάρχες και τους είπα ότι θα προσπαθήσω να φτιάξω έναν οργανισμό, 
ο οποίος θα είναι σαν συντονιστής και θα έχει δύο πρόσωπα. Θα έχει κουλτούρα, αλλά 
θα είναι και αγροτικός οργανισμός, που θα κοιτάζει πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα 
συμφέροντα του οργανισμού. Τον οργανισμό αυτό τον κάναμε “ρέτζιστερ” και για τουλά-
χιστον πέντε χρόνια ήταν πολύ ισχυρός οργανισμός. Λεγότανε “ΔΕ ΡΙΒΕΡΛΑΝΤ ΓΚΡΙΚ 
ΡΟΥΡΑΛ ΣΟΣΙΑΛ ΚΑΝΣΙΛ”. Ήμουνα πρόεδρος για τα πρώτα τρία χρόνια και κατόπιν ο 
Λευτέρης Καραγιάννης. Αυτός ο οργανισμός ξεκίνησε ωραία. Κάναμε μια μεγάλη δεξίωση, 
παρευρέθηκε ο Ντον Ντάνσταν, είχα καλέσει όλους τους δημάρχους του Ρίβερλαντ. 

Στις αρχές Νοεμβρίου 1976 ο τότε πρωθυπουργός της Ν. Αυστραλίας, Ντάνσταν 
(Dunstan) παρεβρίσκεται σε δείπνο στο Ρίβερλαντ για να εγκαινιάσει το σχετικό ορ-
γανισμό.17 Σε σχετικό δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας, The Murray Pioneer ανα-
κοινώνεται το γεγονός και συνοδεύεται από φωτογραφίες της βραδιάς. Σε μια από 
αυτές δεσπόζει ο πρωθυπουργός ενώ στη δεύτερη φωτογραφίζονται τα εξής μέλη: 

ακολούθησε “ελληνικό πανηγύρι”. Στο λεύκωμα επίσης αναφέρεται: “Σήμερα η κοινότητα απαριθμεί 
170 οικογένειες, έχει υπό την ιδιοκτησία της τον ιερό Ναό ξεπληρωμένο, κατοικία διά τον εκάστοτε 
ιερέα, καθώς και άλλη περιουσία. Επίσης στην Κοινότητα λειτουργούν δύο Απογευματινά Σχολεία, 
με σύνολο μαθητών 40 και με διδασκάλισσες τις κ.κ. Μ. Κότσαρη και Ε. Φωκέα. Ο Πατήρ Δημήτριος 
Μωραΐτης αναδιοργάνωσε την Φιλόπτωχο Αδελφότητα και το Κατηχητικό Σχολείο στο οποίο διδά-
σκει ο ίδιος θρησκευτικά μαθήματα”.

17 Λίγους μήνες αργότερα, στην ίδια εφημερίδα κοινοποιούνταν επίσημα η δημιουργία του οργανι-
σμού με ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Μπόλκα (N�ck Bolkus), με ημερομηνία 
8 Αυγούστου 1977 και δινόταν ένας μήνας προθεσμία σε όποιον ήθελε να προβάλει ένσταση για τη 
δημιουργία του σχετικού οργάνου.
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Πήτερ Καλατζής, Αντώνιος Βράτης, Αναστάσιος Οικονόμου, Πήτερ Μαγγουρίλος, 
Δημήτρης Τσαναβάρας, Αντώνιος Σουρτζής, Λευτέρης Καραγιάννης και Δημήτριος 
Κουτσουπός. Στο άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

Mr Tom Economou former Greek l�a�son officer for the R�verland and now an �nqu�ry 
officer w�th the prem�er’s Department, was respons�ble for the format�on of the R�v-
erland Greek Counc�l. He expla�ned that the counc�l’s a�m would be to un�te the frag-
mented Greek commun�t�es �n the reg�on and to l�a�se w�th other ethn�c groups �n the 
area. [...] Mr Economou stressed that the counc�l would not overr�de other Greek or-
gan�zat�ons and would operate on democrat�c l�nes. A steer�ng comm�ttee, compr�s�ng 
two representat�ves each from Berr�, Barmera, Loxton and Renmark had been formed 
w�th Mr Alf Karag�ann�s, of Loxton, as Cha�rman (The Murray Pioneer, 4.11.76).

Η ιστορία αυτού του “συμβουλίου” είναι ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη αλλά δεν 
μπορούμε να επεκταθούμε εδώ. Περιληπτικά μόνο και βασιζόμενοι στην προσωπική 
μαρτυρία ατόμων μπορούμε να πούμε ότι το σχετικό ελληνικό συμβούλιο για πάνω 
από δέκα χρόνια λειτουργούσε με συνελεύσεις κ.τ.λ και ασχολούνταν αποκλειστικά 
με συνεργατικά θέματα και όχι κοινωνικά (πιθανόν για να αποφύγουν περαιτέρω 
διαφορές και συγκρούσεις με τους άλλους οργανισμούς). Στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80 όμως προέκυψαν άλλα ζητήματα, όπως η χρεωκοπία ενός κρασάδικου (όπου 
χάθηκαν περιουσίες), κ.τ.λ., οπότε υπήρξε ανάγκη για πολυεθνική συνεταιρική πα-
ρέμβαση εργατών/παραγωγών. Το νέο αυτό όργανο ονομάστηκε “The R�verland 
Growers Un�ty Assoc�at�on”. Τα γεγονότα που ακολούθησαν και οι μάχες που κερδή-
θηκαν/χάθηκαν μένουν ακόμη ζωντανές στις μνήμες των ανθρώπων του Ρίβερλαντ. 
Σήμερα όμως δεν έχει μείνει τίποτα από το σχετικό οργανισμό. Ο Δημήτρης Κουτσου-
πός, αναφερόμενος στην τελική παρακμή του θεσμού, θυμάται κάπως διαφορετικά 
τα πράγματα. Για να ακουστεί και μια άλλη άποψη παραθέτουμε εδώ τη δική του:

Ήμουνα και σε αγροτικά συμβούλια που είχαμε στο Ρίβερλαντ. Το πρώτο ελληνικό αγρο-
τικό συμβούλιο ήταν από όλα τα χωριά. Δύο άτομα αντιπροσωπεύανε το κάθε χωριό, το 
Λόξτον, το Μπέρι, τη Μπάρμερα και το Ρένμαρκ. Αλλά ο “πρέμιερ” της “Σάουθ Αυστρά-
λια” είχε καλέσει και είχε πει στο αγροτικό συμβούλιο ότι πρέπει να συσπειρωθούμε για να 
ακούγεται η φωνή μας. Αυτός όμως δεν πίστευε σ’ αυτό το πράγμα, αλλά κοίταζε μόνο για 
τους ψήφους, γιατί κάποτε μας είχε πει ότι έχουμε εμείς τη δύναμη να πάμε στα δικαστή-
ρια, όποιος παρανομεί μέσα σε “πάκι σιετ”, ή σε “κένερι” ή σε “γουάνερι”, που αδικούνταν 
ένας “γκρόας” είχε τη δύναμη το αγροτικό συμβούλιο να τον πάει στα δικαστήρια και να 
δικαιωθεί αυτός. [...] Αυτό το συμβούλιο λεγότανε: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ. Μετά μπάσαμε μέσα και Αυστραλούς και διάφορες φυλές. Δεν κάναμε όμως τίποτα. 
Το πρώτο συμβούλιο είμασταν: Δημήτριος Κουτσουπός, Άθα Καραγιάννης, Αντώνης 
Μπρέντι από την Μπάρμερα, ο Δημήτρης Τζαναβάρας από το Μπέρι, ο Τόμ Οικονόμου 
από το Μπέρι, ο Παναγιώτης Καραγιάννης, και ο Τόνης Σουρτζής από το Ρένμαρκ και δεν 
θυμάμαι τον όγδοο. Το συμβούλιο κράτησε δυο χρόνια. Όταν παραιτήθηκα εγώ ανέλαβε 
κάποιο άλλο συμβούλιο, αλλά δεν είχαμε επιτυχίες, γιατί αυτό το συμβούλιο ήταν μόνο 
και μόνο, όχι για να βοηθήσουν τους αγρότες, αλλά για πολιτικά οφέλη. 

Ο Παναγιώτης Ππύρος, που έπαιξε βασικό ρόλο στην εξέλιξη του “R�verland Grow-
ers Un�ty Assoc�at�on”, σε προφορική συνέντευξη και σε στοιχεία που μας έστειλε 
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υποστηρίζει ότι ο σχετικός οργανισμός, μέσα από αρκετά δυναμικές διαμαρτυρίες, 
κατάφερε να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες του Ρίβερλαντ, κυρίως στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90.18 Για όλα αυτά θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στο μέλλον.

Ποδόσφαιρο                  

Ο Δημοσθένης Βαγενάς, ποδοσφαιρικό ταλέντο από την Κεφαλονιά, έφτασε στο 
Ρένμαρκ το 1955. Ουσιαστικά δεν υπήρχε ποδόσφαιρο στο Ρίβερλαντ και ο ίδιος 
επιθυμούσε διακαώς να δημιουργηθεί κάποια ομάδα. Σε συνεννόηση με κάποια άλλα 
άτομα, όχι μόνον ελληνικής καταγωγής, το 1957–58 δημιουργήθηκε “The R�verland 
Soccer Assoc�at�on”. Αποφασίστηκε να δημιουργηθούν ομάδες σε κάθε πολίχνη του 
Ρίβερλαντ και να οργανωθεί πρωτάθλημα. Στο Ρένμαρκ δημιουργήθηκε η ομάδα 
“Κορίνθιοι” (επειδή η πλειοψηφία ήταν από την Κόρινθο). Μερικά χρόνια αργότερα 
(γύρω στο 62–63), στο Ρένμαρκ έφτασε ο ποδοσφαιριστής Χρίστος Λούλιας (κορίν-
θιος και αυτός), οπότε ο κόσμος μοιράστηκε: ο Λούλιας ανέλαβε τους “Κορίνθιους” 

18 Δες, π.χ., άρθρα του Murray Pionneer, 12.7.1991, 28.2.1992, 19.2.1992, 22.10.1992, 11.12.1992, 
1.6.1993, 16.6.1993, 23.12.1993. Διαβάζουμε, π.χ., στο άρθρο της 12.2.1993: “The Federal Oppos�t�on 
leader, Dr Hewson, was made to see f�rst-hand how d�s�llus�oned R�verland growers are w�th the 
current state of the �ndustry, when a truck-load of oranges was dumped outs�de Parl�ament House �n 
Adela�de last Fr�day. [Mr Pp�ros sa�d] ‘If they pers�st w�th the zero tar�ff pol�cy then they w�ll get a zero 
vote from us’”.

Οι Κορίνθιοι 1966 και 1970

Από την οργάνωση καλλιστείων Ms Hellas Renmark “Hellas”        
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και ο Βαγενάς έφτιαξε νέα ομάδα, την “Ελλάς”. Στις ομάδες αυτές η πλειοψηφία 
ήταν νεαροί ελληνικής καταγωγής, αλλά συμμετείχαν και άλλες εθνικότητες.

Μεταξύ των δύο ομάδων δεν λείπουν οι διενέξεις. Έτσι, π.χ., κατά τη διάρ-
κεια παιχνιδιού (1969–1970) μεταξύ “Κορινθίων” και “Ελλάς” και με αφορμή ένα 
πέναλτυ τα πράγματα αγρίεψαν. Χρειάστηκε η ψυχραιμία και ωριμότητα των ηγε-
τών των ποδοσφαιρικών ομίλων να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Αμέσως μετά απο-
φάσισαν να συναντηθούν κρυφά στο χολ της αγγλικανικής εκκλησίας, όπου και 
αποφασίστηκε η συγχώνευση των δύο σωματείων. Αν και οι “Κορίνθιοι” υπήρξε η 
πρώτη ομάδα του Ρένμαρκ, ωστόσο, όλοι συμφώνησαν ότι “Ελλάς” ήταν το όνομα 
που θα έπρεπε να κρατηθεί. Η νέα ομάδα βγήκε πολύ πιο δυναμωμένη και ως απο-
τέλεσμα κέρδισε πολλά πρωταθλήματα. Αλλά, από την άλλη, όταν γινόταν τα παι-
χνίδια μεταξύ της “Ελλάς” και της ομάδας του Μπέρι, υπήρχαν πάντα εντάσεις και 
μικροεπεισόδια.

Τα πρωταθλήματα οργανώθηκαν αρχικά στο πλαίσιο του “Upper Murray Soc-
cer Assoc�at�on”, αργότερα μετονομάστηκε “Upper Murray Soccer League” (όταν 
προστέθηκαν στο ποδοσφαιρικό δυναμικό του πρωταθλήματος η M�ltzura (V�cto-
r�a) και το Broken H�ll (NSW). Κατά καιρούς οργανώνονταν και “κύπελα”, όπως 
τα: “Curren Cup”, “Symeonak�s cup”, “Koll�as Cup”, “Konstas Cup”, “Sharley’s Cup”, 
“Koutouz�s Cup”, κ.τ.λ. Σημειωτέον ότι στις 3 Μαΐου 1967 η ομάδα της “Ελλάς” της 
Αδελαΐδας ταξίδεψε στο Ρένμαρκ. Μετά το παιχνίδι ακολούθησε χοροεσπερίδα με 
την ορχήστρα της Αδελαΐδας “Ζορμπάς”. Στο μεταξύ είχαν δημιουργηθεί και άλλες 
ομάδες, όπως η “zagreb Croat�a Renmark”, “Internat�onal Renmark” και άλλες.

Όλα αυτά έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη 
του ελληνισμού του Ρίβερλαντ. Το γήπεδο ήταν ο χώρος κοινωνικής συνεύρεσης, 
με ό,τι συνεπάγεται αυτό, για τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και τη διαπολι-
τισμική σύμπραξη με άλλες εθνικότητες. Ήταν ο χώρος από όπου οι νεότερες γενιές 
διαμόρφωναν την πολιτισμική τους ταυτότητα με πράγματι άμεσο και αποτελεσμα-
τικό τρόπο.

Σήμερα στο Ρίβερλαντ υπάρχουν οι εξής ποδοσφαιρικές ομάδες, με έντονο ελλη-
νικό χαρακτήρα: “Renmark Olymp�c’, “R�ver Rangers”, “Barmera Un�ted” και “Loxton 
Un�ted”. 

Αν και το ποδόσφαιρο υπήρξε το 
“εθνικό σπόρ” των Ελλήνων του Ρί-
βερλαντ, υπάρχουν όμως και κάποι-
ες άλλες περιπτώσεις που αξίζει να 
σημειωθούν. Ο Ch�gros Andy, π.χ., 
(γεννημένος το 1929) έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο σε ποδηλατοδρομίες και 
αργότερα σε μηχανοδρομίες, ως μέ-
λος διαφόρων τοπικών ομίλων κατά 
την περίοδο 1948–1950. Αργότε-
ρα συνέχισε με το σκι στο ποτάμι. 
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Κέρδισε αρκετές φορές και ο γυιος του Ιωάννης συνέχισε με επιτυχία τις επιδόσεις 
του πατέρα του (μετά το 1970). Για τις πολλές νίκες του ο Γιάννης κέρδισε το επίθε-
το “Ο βασιλιάς”.19

Τα ελληνικά σχολεία

Τα προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής στο Ρίβερλαντ από μόνα τους θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ιδιαίτερο κεφάλαιο μεγαλύτερης εργασίας. Για χρόνια 
βέβαια στο Ρένμαρκ, στο Μπέρι, αλλά και στο Λόξτον λειτούργησαν απογευματινά 
σχολεία με εντυπωσιακό αριθμό μαθητών και διδακτικών ωρών. Η λειτουργία αυτών 
των σχολείων δεν μπορούσε να αποφύγει εντελώς τις διαφορές που ταλάνιζαν όλα 
 τα χρόνια την παροικία του Ρίβερλαντ. Για τις ανάγκες αυτής της γενικής εισαγωγής 

19 Ένας άλλος Έλληνας, ο Ηλίας Μπούρδας (γεννημένος το 1936 στο Μαρκόπουλο Αττικής, έφτασε 
στην Αυστραλία το 1955) διακρίθηκε στην πυγμαχία. Με τους φίλους του Γιώργο Καραλή και Γιάννη 
Χαρίτο συμμετέχουν σε παιχνίδια “Austral�an footy” και πυγμαχία. Στην αρχή ο Ηλίας πυγμαχούσε 
με τους ιθαγενείς με τους οποίους είχε συνάψει φιλίες και μάλιστα απέκτησε ένα γυιο (τον Γιώργο) 
με την ιθαγενή φίλη του. Αργότερα εργάστηκε σε τσίρκο, αλλά το 1967 αποφάσισε να γυρίσει στην 
Ελλάδα. Παντρεύτηκε, έκανε δυο παιδιά, αλλά έχασε τη ζωή του από πνιγμό στη θάλασσα του 
Πόρτο Ράφτη το 2000.

Επάνω: Φωτογραφίες από μαθητικές εκδηλώσεις στο Ρένμαρκ. Κάτω αριστερά: Η δασκάλα 
Ελένη Κατσαρού με μαθητές (Ρένμαρκ). Κάτω δεξιά: Παρέλαση στο Μπέρι
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εδώ ας αναφέρουμε μόνον ότι ο ιερέας, Χαράλαμπος Στράτος έπαιξε αρχικά κατα-
λυτικό ρόλο στη λειτουργία ελληνικών προγραμμάτων. Από το 1966 η Ελένη Κατσα-
ρού με τη σειρά της άφησε πίσω της τεράστιο έργο, καθώς επίσης η Έφη Φωκέα. Η 
τελευταία, σε συνέντευξη μας είπε ότι θυμάται τάξεις με 70 παιδιά! Στις 18 Οκτω-
βρίου, 1972 τα “Ελληνικά Απογευματινά Προγράμματα του Ρένμαρκ” συγχωνεύ-
τηκαν σε κοινό οργανισμό. Παράλληλα, σταδιακά, εισάγονται τα Ελληνικά και στα 
κρατικά σχολεία, όπου σήμερα διδάσκονται στο Renmark Pr�mary, Renmark North, 
Renmark West, Berr� Pr�mary, Barmera Pr�mary και Cobdogla Pr�mary.

Τέλος θα πρέπει απλώς να σημειώσουμε εδώ ότι από το 1993 εκδίδεται ανελλιπώς 
το μηνιαίο Παροικιακό Βήμα, η μόνη ελληνική εφημερίδα της Νοτίου Αυστραλίας, 
με εκδότη τον Παναγιώτη Ππύρο. Τούτο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα, 
αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες να διατηρηθεί μια τέτοια εφημερίδα, καθώς 
στο παρελθόν πολλές ελληνόφωνες εφημερίδες έκλεισαν και μάλιστα μερικές από 
αυτές κυκλοφορούσαν σε μεγαλουπόλεις. Από τον κύκλο της σχετικής εφημερίδας 
προέκυψε επίσης ετήσιο Ελληνικό Φεστιβάλ με πολλές εκδηλώσεις και πλούσιο 
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πρόγραμμα. Τέλος, από το 1998, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιουργήθηκε και ο 
“Σύλλογος Ηλικιωμένων Ρίβερλαντ”.20 Αλλά, όπως ήδη δηλώσαμε, σε όλα αυτά θα 
αναφερθούμε εκτενώς σε μεγαλύτερη μελέτη που ετοιμάζουμε.

Λίγα για το Μπέρι

Εδώ είναι ίσως αναγκαίο να μιλήσουμε διεξοδικότερα για τους Έλληνες του Μπέρι. 
Η πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ιδρύθηκε το 1958–59 με πρώτο πρόεδρο 
τον Παναγιώτη Σπανό. Γρήγορα, όπως είδαμε, κτίσανε την ξύλινη εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου. Πολύ γρήγορα όμως άρχισαν οι διενέξεις γύρω από το πρόσωπο 
του ιερέα Βίβλιου και η ελληνική κοινωνία του Μπέρι χωρίστηκε σε δυο στρατόπεδα. 
Ο πρόεδρος Παναγιώτης Σπανός και οι δικοί του τάχτηκαν εναντίον του ιερέα. Ο 
αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ για να αμβλύνει τις διαφορές επέτρεψε στην ομάδα που 
αντιμάχονταν τον ιερέα να δημιουργήσουν μια δεύτερη κοινότητα με το όνομα της 
Κοίμησης της Θεοτόκου. Τα μυστήρια τελούσε ο πατέρας Στράτος από το Ρένμαρκ. 
Στο μεταξύ ο ιερέας Βίβλιος πέθανε το 1966 και τον διαδέχτηκε ο Καλλίστρατος 
Αδάμου και αργότερα ο Δημήτριος Παπακυριακόπουλος. Και ενώ ο Άγιος Δημή-
τριος είχε φτιαχτεί η άλλη ομάδα προχώρησε στην κατασκευή της άλλης εκκλησίας 
σε οικόπεδο που δωρήθηκε από τον Ευστάθιο Σταμούλη και Αντώνιο Μεταξά. Η 
τράπεζα χρηματοδότησε το έργο, αφού μέλη της ομάδας έβαλαν ενέχειρο περιου-
σιακά τους στοιχεία. Η διαμάχη αυτή κράτησε πάνω από δέκα χρόνια και η ένταση 
ήταν τέτοια ώστε μέλη της μιας ομάδας δεν μιλούσαν σε εκείνα της άλλης.21

20 Αναφέρει σε συνέντευξή του ο Γιάννης Τσάκωνας: “Έχουμε ‘Σύλλογο Ηλικιωμένων Ρίβερλαντ’ με 
250 μέλη. Έγινε το 1998. Τον κάναμε για ψυχαγωγία και γνωριμία των γερόντων. Κάνουμε εκδρομές 
για να γνωρίσουμε κι άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε στέγη. Υπάρχει καταστατικό και συμβούλιο. 
Από το Ρένμαρκ είναι η Φωκέα, πρόεδρος, ο Άρης Κατσάρας, Σταμάτα Σωτηρούλη, Τζίμης Ατσαβές, 
από το Μπέρι είναι ο Γιάννης ο Τσάκωνας, Καραμάνη, Λιάμπη, από την Μπάρμερα είναι άλλα τρία 
άτομα και από το Λόξτον, επίσης. Είμαστε δωδεκαμελές συμβούλιο. Κάναμε ένα προσωρινό συμβού-
λιο και πηγαίνουμε από χωριό σε χωριό για να εξηγήσουμε το σκοπό και το καταστατικό μας. Στη 
συνέχεια κάναμε εκλογές και βγήκε το συμβούλιο που υπάρχει”.

21 Ο Αναστάσιος Οικονόμου θυμάται: “Μετά από αυτό το 1980, με προτείνανε να μπω στην Ελληνική 
κοινότητα στο Μπέρι διότι η κοινότητα ήταν σε άσχημα χάλια. Παπά δεν είχανε, δύο εκκλησίες είχαν 
χτίσει και υπήρχανε δύο παρατάξεις, που είχανε φτάσει στα δικαστήρια. Μετά φέρανε έναν ιερέα. 
[...] Εγώ παρακολούθησα ορισμένες διαδικασίες που γίνανε στο ‘Σπρίνγκ Κόουρτ’ που γίνανε στην 
Αδελαΐδα και είδα ότι ο νόμος δεν μπορεί να δικαιώσει και τις δύο παρατάξεις. Και οι δύο παρατάξεις, 
εν μέρει, έχουν δίκαιο. Πώς μπορεί ο νόμος την ίδια στιγμή να πει ότι αυτοί έχουν εκατό τα εκατό 
δίκαιο και εσείς είσαστε άδικοι, αφού και οι άλλοι έχουν προσφέρει. Όλοι έχουν προσφέρει. Οι διαφο-
ρές δεν ξεκινάγανε από την Αρχιεπισκοπή, αλλά από πρόσωπα. Ζητάγανε ποιός θα κάνει κουμάντο. 
Και οι δύο παρατάξεις είχανε κάνει οργανισμούς. Ο ένας λεγότανε ‘Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Μπέρι’ και ο άλλος κάπως αλλιώς. Αλλά και αυτός ήταν ελληνικός. Πώς ένα δικαστήριο μπορεί να 
βρει την άκρη και να δικαιώσει μόνο τη μία παράταξη, αφού πάλι θα αφήσει μια φυλή μεταναστών 
χωρισμένους. Εγώ τους έλεγα: πώς ένας δικαστής θα δικάσει μια παράταξη; Εδώ δεν υπάρχει κανένα 
έγκλημα, υπάρχουν διαφορές. Εδώ λέτε ποιός θα κάνει κουμάντο. Κουμάντο κάνει όποιος έχει την 
πλειοψηφία. Πρέπει να ακολουθήσετε την πλειοψηφία. Αλλά δεν ξέρουμε ποιός έχει την πλειοψηφία 
γιατί ο καθένας έλεγε... Ήταν κρυφοί όλοι. Μετά πήγανε στο ‘Σπρίνγκ Κόουρτ’. Μιλάμε για χιλιάδες 
δολάρια που ξοδέψανε στο δικαστήριο”.
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Η αρχιεπισκοπή πίεζε και τις δυο πλευρές να συμφιλιωθούν. Ο πατήρ Ψάλιος προ-
σέγγισε αρχικά ξεχωριστά τα δύο μέρη και μετά από κοινού σε συνάντηση στο “Berr� 
R�voll� Theatre”. Έτσι επιτεύχθη η συμφιλίωση και σήμερα η παροικία του Μπέρι 
είναι ενωμένη με έναν ιερέα, τον Παναγιώτη Κοτσιναδέλη. 

Μια από τις πρώτες μέριμνες υπήρξε η δημιουργία απογευματινών σχολείων για 
τη διδασκαλία της Ελληνικής. Γύρω στο 1966 ο ιερέας Δημήτριος Παπακυριακόπου-
λος άρχισε τα μαθήματα στον Άγιο Δημήτριο (η εκκλησία χρησίμευε ως σχολείο) 
και για 5–6 χρόνια γινόταν αυτό μία φορά την εβδομάδα και αργότερα τον διαδέ-
χτηκαν ο Ιωάννης Τσάκωνας και ο Γεώργιος Κάργας (ο δεύτερος μάλιστα ήταν και 
ο ραδιοεκφωνητής). Παράλληλα, οι δασκάλες Ελένη Κατσαρού και Έφη Φωκέα, 
από το Ρένμαρκ, δίδασκαν στα παιδιά της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τα μαθήματα 
δινόταν δυο απογεύματα την εβδομάδα και ο αριθμός των παιδιών ήταν περί τους 
50 με 70 μαθητές. Όταν οι δυο κοινότητες συμφιλιώθηκαν, τότε τα μαθήματα ανέλα-
βαν ο Ιωάννης Τσάκωνας και ο Γεώργιος Κάργας, αρχικά στο Berr� Pr�mary School 
και αργότερα στο Glossop H�gh School. Σήμερα όλα τα παιδιά μαζί μαθαίνουν την 
Ελληνική με δασκάλους την Αθηνά Παραμέτη και τον Παναγιώτη Γεωργόπουλο. 
Για όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια θυμάται ο Γιάννης Τσάκωνας: 

Είχαμε δύο συμβούλια, δύο εκκλησίες, δύο παπάδες. Αυτό κράτησε περίπου δέκα χρόνια. 
Μεταξύ μας μιλάγαμε. Ορισμένοι που ήταν πολύ φανατικοί δεν μιλάγανε. Η Αρχιεπισκοπή 
κατάλαβε ότι ήταν λάθος, αλλά ήταν αργά είχε δώσει την συγκατάθεση και είχαν χτιστεί 
οι δύο εκκλησίες. Το μόνο που έκανε ήταν ορισμένες ενέργειες να δημιουργήσει ένα συμ-
βούλιο. Εμείς φέραμε ιερέα άλλον τον οποίο είχε χειροτονήσει ο Αρχιεπίσκοπος και η 
πρώτη του εκκλησία που λειτούργησε ήταν ο Άγιος Δημήτριος, ο πάτερ Δημήτριος Παπα-
κυριακόπουλος. Βρίσκεται στην Μελβούρνη τώρα. Κάθισε από το 1966–1971. Οπότε η 
παράταξη της Παναγίας ζήτησε ότι “θα έρθουμε σε επαφή να συζητήσουμε για την ένωση, 
αλλά θέλουμε να φύγει ο παπάς από τον Αγιο Δημήτριο”, γιατί ήταν αρκετά δραστήριος. 
Έκανε και το σχολείο. Είχαμε τότε πολλά ελληνόπουλα, περίπου 70. Κάναμε εθνικές γιορ-
τές. Ήρθε αντιπροσωπεία της Αρχιεπισκοπής με νομικό σύμβουλο, συζητήσαμε και η μία 
παράταξη και η άλλη, δημιουργήθηκε καινούργιο καταστατικό. Δεχθήκαμε, για το καλό 
του ελληνισμού εδώ πέρα, τον όρο που έβαλε η άλλη παράταξη: “για να μπορέσουμε να 
έρθουμε σε επαφή μαζί σας, θα γίνει μισό συμβούλιο και από τις δύο πλευρές και να φύγει 
ο ιερέας”. Το δεχτήκαμε εμείς, έφυγε ο ιερέας. Μετά έστελνε η Αρχιεπισκοπή της Αδελαΐ-
δας ορισμένους ιερείς. Η ένωση έγινε το 1970–1971 με μικτό συμβούλιο. Κράτησε δύο 

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ο Άγιος Δημήτριος

Tsianikas, Michael. 2009. Το ελληνικό στοιχείο του Ρίβερλαντ. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 
(eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 
2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 621-646.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΡΙΒΕΡΛΑΝΤ

645

χρόνια το μικτό συμβούλιο, με ένα καταστατικό. Έχουν περάσει τόσοι πολλοί παπάδες...
και ο τελευταίος είναι ο παπα-Παναγιώτης που έχουμε εδώ και 22 χρόνια Λειτουργούμε 
μια Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο και μια Κυριακή στην Παναγία. 

Εδώ να σημειώσουμε ότι το 1958–59 δημιουργήθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα “Olym-
p�c”, αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε “R�ver Rangers”, όνομα που κρατά μέχρι σή-
μερα. Για τα ποδοσφαιρικά θέματα μιλήσαμε και πιο πάνω. 

Συμπεράσματα

Όπως ήδη δήλωσα, η εργασία αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Προσπάθησα, όσο 
μπορούσα, να αποδώσω τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς να παρέμβω στο ποιος 
είχε δίκαιο ή άδικο. Χρειάζεται φυσικά περισσότερη έρευνα, ώστε να αναδειχτεί 
όσο γίνεται πιο ευκρινέστερα το πρόσωπο του ελληνισμού του Ρίβερλαντ. Είναι 
σαφές επίσης σε μένα ότι στην τελική της μορφή η εργασία αυτή θα πρέπει να απο-
βεί όσο γίνεται πιο ακριβής, όσον αφορά τα γεγονότα, το χρόνο κατά τον οποίο 
έγιναν και φυσικά να εξακριβωθούν/διασταυρωθούν όλα τα ονόματα. Ζητούμε 
πάντως την κατανόηση του αναγνώστη, εάν στην παρούσα της μορφή η εργασία 
αυτή έχει αστοχήσει σε κάτι από τα παραπάνω. Τέλος θα πρέπει να δηλωθεί ότι ο 
ελληνισμός του Ρίβερλαντ αποτελεί μια πράγματι ενδιαφέρουσα και μοναδική στο 
είδος του ελληνική εγκατάσταση στην Αυστραλία και ίσως στον κόσμο. Μεγάλο 
ενδιαφέρον φυσικά αποτελεί το γεγονός των διχασμών και διαφωνιών που ταλάνι-
σαν τόσο πολύ αυτό το κατά τα άλλα αξιοθαύμαστο κοινωνικό σύνολο. Οι διαφορές 
αυτές, για τις οποίες κανείς δεν είναι έτοιμος να μιλήσει ανοιχτά, δεν εξηγούνται 
ούτε από πολιτική άποψη, ούτε πάντα από εκκλησιαστική (όπως συνέβη, π.χ., στις 
άλλες πόλεις της Αυστραλίας). Πώς είναι δυνατόν ένα κοινωνικό σύνολο με τόσο 
έντονη τη διάθεση να “κοινωνικοποιηθεί” να οδηγείται σε τόσο ακραία κοινωνική 
συμπεριφορά που οδηγούσε στο κομμάτιασμά της; Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα 
μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Παρόλα ταύτα όμως ο ελληνισμός του Ρίβερ-
λαντ κράτησε έντονο το στοιχείο της ελληνικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της με 
αποκορύφωμα τη γλώσσα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εντάχτηκαν ενεργά στην 
ευρύτερη τοπική κοινωνία.22 Πάντως, σε καμιά άλλη ίσως περίπτωση δεν καλλιεργή-
θηκε τόσο συστηματικά η γλώσσα, όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στην καθημερινή 
ζωή, όσο και στην οικογένεια. Πάνω από 1.300 άτομα δηλώνουν ότι μιλούν την 
Ελληνική στο σπίτι, κάτι που αγγίζει την ολότητα του πληθυσμού ελληνικής κατα-
γωγής. Τούτο οφείλεται κυρίως και στο γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι γάμοι 
δεν ήταν μικτοί. Ο Καραμάνος Παναγιώτης, από τη Μυτιλήνη, στην ερώτηση αν θα 

22 Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνεντεύξεις που αφορούν στην εκμάθηση της Αγγλικής. Ο Στέφανος 
Γρίφισας, π.χ., θυμάται: “Μια φορά το 1954 στην Αδελαΐδα, ήταν ένας από το Λαγκαδά και ήθελε να 
στείλει χρήματα στη μάνα του. Μου λέει πάμε στην τράπεζα εσύ κάτι ξέρεις, εγώ δεν ξέρω τίποτα. 
Πάμε στην τράπεζα, λέω: ‘θέλει να στείλει λεφτά στη μάνα του στο Γκρις’. Τραβάει αυτή το τσεκ. Της 
λέω ‘όχι, τέλεφον, γκρ, γκρ, γκρ...’ Λέει αυτή ‘τέλεγραμ’. Του στοίχισε τότε μια λίρα για να μάθω εγώ 
μια λέξη αλλά και σε τρεις μέρες πήρε η μάνα του τα χρήματα”.
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τον πείραζε οι κόρες του να πάρουν Αυστραλούς, απάντησε: “Ναι. Δεν ήθελα να 
παντρευτούνε Αυστραλούς, γιατί ήθελα να τηρήσουν τα δικά τους ήθη και έθιμα. 
Το κατάφερα με μεγάλη δυσκολία. Χτύπησα το χέρι στο μαχαίρι. Πήραν Έλληνες. 
Είμαστε μια καλή οικογένεια, έχω έξι εγγόνια και περιμένουμε και άλλο”.
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