
 

ODE TO AUSTRALIAN GREEKS. 
"O stranger to this land of ours we call home, Australia. Remember that we too are 
Australians. We who are of Hellenic origins, and made Australia home were and are always 
obedient to its laws. We who reside under the great Southern Cross once crossed this great 
land and have memories of old. May those who doubted our loyalty, remember that we too 
shared the burdens of Australia and willingly took on the aggressor to retain the freedoms 
we take for granted this day.  

For those of us who are buried in this land we call Australia we salute those who now carry 
the torch we once carried with pride. To live in a land free from oppression, hunger and 
disease. To raise our families and educate our children in the manner of the land we now 
live in. We ask now of the new generation that when the time comes, that they too 
remember that our lives were not in vain.  

Consider therefore, carefully before you criticize, that we who lie beneath this Australian 
soil, that we once lived amongst you in the flesh and felt the cool breeze against our cheeks 
and the heat of the sun during the day. We too had visions, dreams, and  objectives that 
were not always fulfilled, but that somehow we managed to find our way through life.  

We kept true to the laws of the land,  worked hard to sustain our selves and that of our 
brethren.  Laughed, cried, howled and jumped with joy when good news or calamities came 
our way. We took on the good the bad and even the nightmares of others in good stead, 
without wavering from what lay ahead. In all matters great and small, we Australians of 
Hellenic origins never forgot our heritage, culture and our sense of identity during our 
journey throughout this land we call home Australia.    

We ask not much for the next generation other than to remember that we never forgot that 
we came from a race called the Hellenes. Therefore on the last day of the year, spare that 
one precious moment to reflect on those who went before you and that of the past and 
when that moment has passed, look forward to a year with the same confidence and 
courage of a race   called the Hellenes. Stand tall and be proud of our origins and let us not 
deny our heritage, for it is who we are. Australians of the Hellenic race" 



 

ΩΔΉ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ. 
"O ξένος να την πατρίδα μας που αποκαλούμε σπίτι, Αυστραλία. Θυμηθείτε ότι είμαστε πάρα 
πολύ τους Αυστραλούς. Που έχουν ελληνική προέλευση, και έκανε την Αυστραλία σπίτι ήμασταν 
και είμαστε πάντα υπάκουος τους νόμους. Αυτό που κατοικούν κάτω από την μεγάλη Southern 
Cross κάποτε διέσχισε αυτή τη μεγάλη γη και έχουν τις μνήμες των παλαιών. Εκείνους που 
αμφέβαλλαν πίστη μας, να θυμάστε ότι πάρα πολύ από κοινού τα βάρη της Αυστραλίας και 
πρόθυμα πήρε στον επιτιθέμενο να διατηρήσει τις ελευθερίες που παίρνουμε για δεδομένος 
αυτήν την ημέρα. 

Για όσους από εμάς που είναι θαμμένα θέτηση αυτό που ονομάζουμε Αυστραλία χαιρετίζουμε 
όσους τώρα να μεταφέρουν τη δάδα εμείς κάποτε να μεταφέρονται με υπερηφάνεια. Να ζήσει σε 
μια χώρα που είναι απαλλαγμένο από την καταπίεση, πείνα και τις αρρώστιες. Να αναθρέψουν τις 
οικογένειές μας και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας με τον τρόπο της γης όπου ζούμε σήμερα. 
Ζητάμε τώρα της νέας γενιάς ότι όταν έρθει η ώρα, ότι θυμούνται πάρα πολύ ότι η ζωή μας δεν 
ήταν μάταια. 

Εξετάζει ως εκ τούτου, προσεκτικά προτού επικρίνετε, ότι εμείς που βρίσκονται κάτω από αυτό το 
Αυστραλιανό έδαφος, ότι κάποτε ζούσε ανάμεσα σας στη σάρκα και αισθάνθηκε το δροσερό 
αεράκι εναντίον μας μάγουλα και τη θερμότητα του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είχαμε 
πολύ οράματα, όνειρα και στόχους που δεν ήταν πάντα πληρούνται, αλλά ότι με κάποιο τρόπο, 
καταφέραμε να βρούμε το δρόμο μας μέσα από τη ζωή. 

Κρατήσαμε αλήθεια για τους νόμους της γης, εργάστηκε σκληρά για να διατηρήσει τον εαυτό μας 
και που από τους αδελφούς μας.  Γέλασαν, φώναξε, howled και πήδηξε με τη χαρά όταν καλές 
ειδήσεις ή καταστροφές ήρθε το δρόμο μας. Πήραμε για το καλό το κακό και ακόμη και ο όλεθρος 
των άλλων σε καλή θέση, χωρίς αμφιταλαντεύσεις από τι βάζουν μπροστά. Σε όλα τα θέματα 
μεγάλες και μικρές, Αυστραλοί ελληνική προέλευση ξεχάσαμε ποτέ μας κληρονομιά, τον 
πολιτισμό και το αίσθημα της ταυτότητας κατά τη διάρκεια το ταξίδι μας σε όλη αυτή τη γη, που 
ονομάζουμε σπίτι Αυστραλία. 

Δεν έχουν και πολλά για την επόμενη γενιά ζητάμε εκτός από να θυμηθείτε ότι ποτέ δεν ξεχάσαμε 
ότι ήρθαμε από μια φυλή που ονομάζεται Ελλήνων. Ως εκ τούτου, την τελευταία ημέρα της 
τρέχουσας περιόδου, ανταλλακτικά ότι μία πολύτιμη στιγμή να προβληματιστούν σχετικά με 
αυτούς που θα πήγε μπροστά σας και που του παρελθόντος, και όταν εκείνη τη στιγμή έχει 
περάσει, προσβλέπουμε σε ένα χρόνο με την ίδια εμπιστοσύνη και το θάρρος του μια φυλή που 
ονομάζεται Ελλήνων. Στάση ψηλή και είμαστε υπερήφανοι για τις ρίζες μας και ας δεν αρνούνται 
μας κληρονομιάς, για αυτό είναι που είμαστε. Αυστραλοί της ελληνικής φυλής" 


