
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ HANZAC ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 
Abalinx 28 Οκτωβρίου 2022 

 
Είναι πράγματι ορόσημο ότι το Ελληνικό Μνημείο των HANZAC ολοκληρώθηκε τελικά στις 28 Οκτωβρίου 2022. 
Ολοκληρώθηκε ένα πενταετές έργο. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ξεχωριστή μέρα, ημέρα που οι γενναίοι Έλληνες 
εμπόδισαν τους εισβολείς να εισέλθουν στην πατρίδα. Ήταν οι πρώτοι από τους Συμμάχους που νίκησαν μια 
δύναμη του Άξονα. 
 
Το HANZAC μνημείο εγκαινιάστηκε επίσημα το 2017 από τη ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ, μέλος του εκλογικού 
σώματος του Calwell (Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αυστραλία). Από τότε, πολλοί υποστηρικτές, τόσο 
στρατιωτικοί όσο και απλοί πολίτες, των οποίων ο χρόνος και οι δωρεές συνέβαλαν στο να γίνουν όλα δυνατά, 
έχουν αναγνωριστεί όλοι με ειδική αναφορά γραμμένο το όνομά τους σε μαρμάρινη στήλη. 
 
Η έμπνευση για το μνημείο προήλθε από το Μνημείο του Royal Australian Regiment Memorial που βρίσκεται στη 
Brisbane του Queensland της Αυστραλίας και από τον Αντισυνταγματάρχη Bastiaan  που τοποθέτησε με δικά 
του έξοδα πλάκες σε όλο τον κόσμο όπου οι Αυστραλοί πολέμησαν και πέθαναν. 
 
Υπάρχει μια πέτρινη κατασκευή που περιέχει μια μαρμάρινη πλάκα με τις λέξεις Ελληνικοί Κήποι των ANZAC - 
Hellenic ANZAC Gardens στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αυτή η δομή μαζί με τους εσωτερικούς δακτυλίους είναι 
βαμμένα με κόκκινο χρώμα για να συμβολίσουν το αίμα που χύθηκε στον αγώνα για την ελευθερία. 
Το μνημείο έχει σημαντικούς δεσμούς με ένα αρχαίο παρελθόν, μια εποχή κατά την οποία πολεμιστές της παλιάς 
εποχής συγκρούονταν για να διατηρήσουν την ελευθερία τους από την τυραννία. Γι’αυτό λοιπόν θεωρείται 
πρέπον όπως τα λιοντάρια στέκουν φρουροί στις πύλες των Μυκηνών, να φρουρούν  και στο Ελληνικό Μνημείο 
των HANZAC. 
 
Ανεβαίνοντας μέχρι το μνημείο υπάρχουν σκαλοπάτια που βοηθούν τους επισκέπτες να φτάσουν στην κορυφή. 
Μια ράμπα θα εγκατασταθεί στο μέλλον για όσους αντιμετωπίζουν με δυσκολία τα σκαλοπάτια. Κοντά στην 
κορυφή των σκαλοπατιών υπάρχουν τέσσερις αυστραλιανοί ευκάλυπτοι με ονοματοδοσία συντρόφων στο 
στρατό. Από αριστερά προς τα δεξιά, είναι ο Doug Luik, ο Barrie Daniels, ο Bruce Ruxton και ο Peter Hatherley. 
Το μνημείο είναι ανοιχτό στο κοινό δωρεάν. Αφιέρωμα στις μνήμες των συντρόφων τριών εθνών, της Ελλάδας, 
της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Το μνημείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το παλάτι της Ωραίας 
Ελένης της Τροίας και του συζύγου της, του Βασιλιά Μενέλαου, που χωρίζονται σε απόσταση περίπου 500 
μέτρων. 



 
Τα παλιά χρόνια ο διαχωρισμός αυτός γινόταν από μια τεράστια έκταση νερού που τροφοδοτούνταν από τους 
καταρράκτες που τροφοδοτούσαν κάποτε τον πανίσχυρο ποταμό Ευρώτα. Είναι λυπηρό να πούμε ότι με την 
πάροδο των αιώνων αυτή η υδάτινη έκταση έχει πλέον στερέψει λόγω σεισμών, η εισαγωγή σύγχρονων 
μεθοδολογιών άρδευσης που έχουν χαμηλώσει τους υδροφόρους ορίζοντες. 
 
Οι επισκέπτες του χωριού μπορούν ακόμα να δουν τα απομεινάρια αυτών των καταρρακτών όταν επισκέπτονται 
το χωριό Πελλάνα. Ένας καταρράκτης σπηλιάς που τώρα έχει στεγνώσει είναι κρυμμένος από έναν τοίχο από 
τσιμέντο που βρίσκεται δίπλα στον φούρνο του χωριού. Ο δεύτερος καταρράκτης βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι 
του Σταύρου Μιχαλόπουλου και αυτό της Ταβέρνας της Ντίνας Σιγαλού. 
 
Και οι δύο καταρράκτες έτρεχαν σε μια τεράστια πισίνα που φιλοξενούσε όλα τα πτηνά του ουρανού και έδινε 
την ευκαιρία στα ζώα να πίνουν. Τα αρχαία ερείπια που βρίσκονταν κάποτε σε αυτήν την τοποθεσία 
αφαιρέθηκαν ανεπιτήδευτα και εναποτέθηκαν στο μη πολυετές ρέμα που ονομάζεται Ξερίλλα (500 μέτρα νότια 
του χωριού). Η τοπική παράδοση λέει ότι υπήρχε μια σήραγγα που οδηγούσε στον καταρράκτη από τo οχύρωμα 
του Παλατιού. 
 
Παρόμοιο με το υπόγειο πηγάδι στις Μυκήνες. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τις ομοιότητες μεταξύ των 
Μυκηνών και της Πελλάνας. Και οι δύο διοικούνταν από αδελφό και οι δυο είχαν παντρεμένες αδερφές.   
 
Ο Αγαμέμνονας στις Μυκήνες και ο αδελφός του Μενέλαος στην Πελλάνα. Ήταν στον αδερφό του (Αγαμέμνονα) 
που ο Μενέλαος ζήτησε υποστήριξη για να φέρει πίσω την απαχθέντα γυναίκα του ( την ωραία Ελένη) από την 
Τροία. Ένα εγχείρημα που έλεγαν οι αρχαίοι καθέλκυσαν χίλια πλοία. 
 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο τα λιοντάρια της Πελλάνας που στέκονται ψηλά στους δύο μπροστινούς πυλώνες 
του HANZAC MEMORIAL να σταθούν φρουροί. 
 
Υπάρχουν δεκατέσσερις κίονες, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει τα δεκατέσσερα βόρεια χωριά της 
Λακωνίας. Δίπλα στις κολώνες υπάρχουν ελιές και θάμνοι που πλαισιώνουν τη Λεωφόρο Τιμής. Οι ελιές 
αντιπροσωπεύουν τον θείο μου Θανάση, την ξαδέρφη Ελένη Στεφανοπούλου (που μου πούλησε το οικόπεδο), 
τον Κώστα Σγούρδα, τον Πέτρο (Σπίθα) Ρασσιά, τον ανιψιό μου William Αδάμη, μεταξύ άλλων. 
 
Η άμμος κάτω από τις κολώνες αντιπροσωπεύει τις παραλίες στην Καλλίπολη όπου οι ANZACS εισέβαλαν στα 
ύψη. Ο Peter Hatherley και ο Doug Luik έθεσαν τα θεμέλια των στηλών για να προσφέρουν την εντυπωσιακή 
εμφάνιση. Η ιδέα των στηλών ήταν του Κώστα Σγούρδα – Μαρμαροτεχνίτης. 
 
Οι κίονες που αντιπροσωπεύουν τα χωριά απεικονίζονται ως εξής: Πελλάνα, Παρδάλι, Γεωργίτσι, Αλευρού, 
Αγοργιάννη, Λογκανίκος, Άγιος Κωσταντίνος (Ρεγετζένα), Καστόριο (Καστανιά), Περιβόλια, Βορδωνιά, Καστρί, 
Βεργαδαίικα, Φουντέικα & Κυπαρρίση. Θα προστεθούν ονομαστικές πινακίδες σε εύθετο χρόνο. 
Το μνημείο πέντε δακτύλιος. Ο κάθε δακτύλιος συμβολίζει την αδελφότητα της ανθρωπότητας και τον Ολυμπιακό 
συμβολισμό. 
 
1. Ο πρώτος δακτύλιος περιέχει ένα παρεκκλήσι που δείχνει τη σύνδεση της ανθρωπότητας με το θείο. 
Κατασκευάστηκε και δωρίσθηκε από τον Κώστα Σγούρδα. Μπροστά από αυτόν τον δακτύλιο βρίσκεται ένα 
κοντάρι με την ελληνική σημαία. Και στις δύο πλευρές του κονταριού υπάρχουν δύο αυστραλιανές συκιές, η μία 
αντιπροσωπεύει τον αείμνηστο πατέρα μου και η άλλη την αείμνηστη μητέρα μου. 
 
2. Ο δεύτερος δακτύλιος περιέχει μαρμάρινη στήλη με χάρτη του κόσμου όπου έχουν ταξιδέψει οι Έλληνες της 
Διασποράς, συμπεριλαμβανομένων των επωνύμων οικογενειών του χωριού. 
 
3. Ο τρίτος δακτύλιος περιέχει μια ελιά. (Ο πατέρας μου με άφηνε κρεμασμένο στο κλαδί του δέντρου ως μικρό 
παιδί για να μου εμφυσήσει το εξής: «Μην τα παρατάς ποτέ μπροστά στις αντιξοότητες). Επίσης περιέχει επίσης 
το DNA μου από τραυματισμό στον αντίχειρα. Έχουν φυτευτεί παπαρουνόσποροι έτσι ώστε κάθε έτος την ημέρα 
των ANZAC να εμφανίζονται οι κόκκινες παπαρούνες καθώς και άλλα λουλούδια που φυτεύονται μόνιμα. Ο 
δακτύλιος συμβολίζει την Οικογένεια και τη γη, (Ένα από τα τρία σημεία της ζωής). 
 
4. Ο τέταρτος δακτύλιος είναι αυτό που φιλοξενεί τους Έλληνες και τους ANZACS, η έννοια της Ημέρας ANZAC, 
Mateship-αδελφοποίηση, Θυσίες από τα τρία έθνη κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Οι μάχες της 



ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, η ματαιότητα του πολέμου, ένας φόρος τιμής στους Ασσύριους που 
πέθαναν πολεμώντας στην Ελλάδα, φόρος τιμής σε όλους όσους με βοήθησαν στη ζωή, μια λίστα με τα ονόματα 
των συντρόφων μου, εικόνες ενός Έλληνα στρατιώτη, ενός Αυστραλού (Αυστραλός στρατιώτης που υπηρετούσε 
στη Σομαλία - νεκρός) και ενός Νεοζηλανδού πολεμιστή. 
 
Μια λίστα με όσους συνέβαλαν στο μνημείο και τέλος μια ειδική μνεία στους Maurice Barwick, Don Norman 
(Deceased) και Barrie Daniel, που απεικονίζει τα αρχικά τέσσερα μέλη που ξεκίνησαν αυτό το μνημείο το 2017. 
Αυτός ο δακτύλιος περιέχει επίσης δύο εξωτερικούς δακτυλίους βαμμένους σε κόκκινο χρώμα που αγκαλιάζουν 
την τεφροδόχο που βρίσκεται στο κέντρο που περιέχει φωτιά. (Φωτίζεται σε ειδικές περιπτώσεις). Η τεφροδόχος 
κάθεται πάνω σε έναν κοίλο βάθρο που περιέχει υλικό από τις Θερμοπύλες, την Καλλίπολη, την Ουλουρού της 
Αυστραλία, την Παπούα Νέα Γουινέα, τη Νέα Ζηλανδία, την Πελλάνα και το DNA και τις στάχτες του Mabs Thrupp 
(βετεράνο και φίλο) και του πατέρα μου, η φωτιά είναι το δεύτερο σύμβολο της ζωής. 
 
Υπάρχουν επίσης τρεις σημαίες που κυματίζουν σε μόνιμη βάση, η Ελληνική (Η φιλοξενούσα χώρα) στα 
αριστερά, η Αυστραλιανή στο κέντρο και η Νέα Ζηλανδία στα δεξιά. 
 
5. Ο πέμπτος και τελευταίος δακτύλιος περιέχει εσωτερικούς δακτύλιος που κρατούν στερεά το βράχο που 
περιέχει την ωδή σκαλισμένη πάνω σε μάρμαρο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ωδή περιβάλλεται από μια 
λίμνη νερού που περιέχει χρυσόψαρσα. Πέτρες και τριαντάφυλλα βρίσκονται στον εσωτερικό δακτύλιο γύρω 
από την πισίνα, ακολουθούμενα από δώδεκα δέντρα που θα μεγαλώσουν σε μεγάλα ύψη για να της δώσουν την 
όψη ενός καθεδρικού ναού. Αυτός ο τελευταίος δακτύλιος είναι το νερό το τρίτο σύμβολο της ζωής μαζί με τις 
άλλες δύο αδερφές του, τη Γη και τη Φωτιά. 
 
Ο κυκλικός τοίχος σε ύψος δύο μέτρων περίπου απεικονίζει έναν αρχαίο Μυκηναίο Λάκωνα πολεμιστή που 
συνοδεύεται από στρατιώτες των ANZAC της Καλλίπολης αριστερά και δεξιά του πολεμιστή. Υπάρχουν επίσης 
δύο ασπίδες με το έμβλημα (Λάμδα) ανάποδα V που στα ελληνικά είναι το γράμμα 'L' που σημαίνει Λακωνικός. 
Το τείχος είναι θεμελιωμένο πάνω σε δώδεκα τεράστιους βράχους που έχουν θαφτεί βαθιά για να κρατήσουν 
την κατασκευή όρθια. 
 
Ο τοίχος έχει επίσης ενισχυθεί με μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος και στην κορυφή για να αντέχει σε μικρές 
δονήσεις βαθιά κάτω από τη γη. Αυτό το τείχος δωρίσθηκε από τον αείμνηστο σύντροφο Don Norman 
(Deceased) και τον φίλο του Mavis Tregoning και οι δυο από τη περιοχή Mt Gambier στη Νότια Αυστραλία. 
Οι Φρουροί του Τείχους έχει χαραχτεί σε μια μεταλλική πλάκα όλα τα ονόματα ως προστάτες του ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
HANZAC. Ο Έλληνας προστάτης είναι ο Θανάσης Δαβάκης, (Βουλευτής Λακωνίας) ο Αυστραλός προστάτης 
είναι ο Jim Hammett, (Συνταγματάρχης και γιος του αγαπημένου μου Διοικητή: Tony Hammett) και μας λείπει 
μια προσωπικότητα που να εκπροσωπεί τη Νέα Ζηλανδία. 
 
Το Μακρύ Τείχος του μνημείου περιέχει όλα τα ονόματα εκείνων των ANZACS που πέθαναν πολεμώντας για 
τους πολίτες της Ελλάδας κατά τη Μάχη της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Υπάρχουν 1706 ονόματα 
χαραγμένα στις πλάκες, κολλημένα σε μάρμαρο στον τοίχο. Υπάρχουν επίσης τρεις πλάκες που περιέχουν την 
ιστορία της αρχαίας Πελλάνας, την έννοια του τείχους και σε όσους έκαναν δωρεές για να γίνει δυνατό αυτό το 
τείχος. 
 
Το ΜΝΗΜΕΙΟ HANZAC είναι ένα μοναδικό στον κόσμο που περιέχει όλους τους ANZACS που έδωσαν τα πάντα 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πνεύματά τους κατοικούν ανάμεσα στους Έλληνες αδελφούς 
τους. Το όνομα και μόνο μιλάει από μόνο του. 
 
HANZAC - HELLENIC ANZAC MEMORIAL PLAQUE 
 
Within this memorial are the spiritual companions of Hellenes and ANZACS.  
 
"O Stranger, fear not the unknown, for this is hallowed ground. HANZAC companions forever at peace. Do not 
forget their struggles & sacrifices for they gave their lives for Hellas to remain free. [Peter Adamis - Royal 
Australian Regiment]  
  
The Greeks always made it obvious that we were their people and treated us one of their own. [Henry Jo Gullet - 
Australian Army Officer - Battle of Greece & Crete WW2 & Ambassador to Greece].  
 



Remember to "that to be happy means to be free and that to be free means to be brave. Therefore, do not take 
lightly the perils of war". [Thucydides - Ancient Greek General & Historian]  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ANZAC  
 
Μέσα σε αυτό το Μνημείο βρίσκονται οι πνευματικοί σύντροφοι των Ελλήνων και των ANZAC. 
 
"Ξένε, μη φοβάσαι το άγνωστο, γιατί αυτό είναι αγιασμένο έδαφος. Οι ANZAC σύντροφοι για πάντα εν ειρήνη. 
Μην ξεχνάς τους αγώνες και τις θυσίες τους γιατί έδωσαν τη ζωή τους για να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη. 
[Peter Adamis -Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα] 
 
Οι Έλληνες πάντα έκαναν φανερό ότι ήμασταν ο λαός τους και μας φερόντουσαν ως έναν δικό τους. [Henry Jo 
Gullett-Αξιωματικός Αυστραλιανού Στρατού - Μάχη της Ελλάδας & Κρήτης Β'ΠΠ & Πρέσβης στην Ελλάδα]. 
 
Να θυμάστε πως " για να είσαι ευτυχισμένος σημαίνει να είσαι ελεύθερος και ότι για να είσαι ελεύθερος σημαίνει 
να είσαι γενναίος. Επομένως, μην παίρνετε ελαφρά τους κινδύνους του πολέμου". [Θουκυδίδης-Αρχαίος Έλλην 
Στρατηγός & Ιστορικός] 
 
Τα ονόματα των ANZAC του Β'ΠΠ παρέχονται από τους Steve Kyritsis & Peter Ford. 
 
Οι πλάκες των ANZAC είναι ευγενή δωρεά των Maurice Barwick, Don Norman, John Kostoulias, Nick Bantounas 
& Onoufrios Newy Gorozidis. Ο δε τοίχος είναι δωρεά του Δρ Γιώργου Βασιλόπουλου. 
 
Τα ίχνη και τα μονοπάτια γύρω από το μνημείο απεικονίζουν το μονοπάτι Kokoda της Παπούα Νέας Γουινέας 
ως σύμβολο του 39ου Τάγματος (Brunswick Citizen soldiers) καθώς και των Θερμοπυλών  που όπως και οι 300 
Σπαρτιάτες σύντροφοί τους καθυστέρησαν και ανέκοψαν το κύμα των εισβολέων. 
 
Ο δεύτερος χώρος του Μνημείου είναι για τους επισκέπτες να καθίσουν και να χαλαρώσουν και να τραβήξουν 
φωτογραφίες από το μαγευτικό τοπίο του μνημείου και τα περίχωρά του. Η πανίσχυρη οροσειρά του Ταΰγετου 
στα νοτιοδυτικά, όπου ο ήλιος δύει στην Ωδή, στο χωριό της Πελλάνας και στο αρχαίο Ανάκτορο στα βόρεια, η 
οροσειρά του Πάρνωνα και ο Κουρεμένος (Φαλακρός) στα ανατολικά, όπου ο ήλιος ανατέλλει στην Ωδή και στο 
Νότο όπου φαίνονται τα φώτα της (αρχαίας και) σύγχρονης Σπάρτης τη νύχτα. 
 
Αυτό το τμήμα περιέχει τέσσερις ιστούς- κοντάρια σημαιών, τρεις στο πίσω μέρος και έναν πίσω από το 
Λακωνικό τείχος. Στο κέντρο βρίσκεται ένας Πλάτανος που έχει πλέον ύψος τρία μέτρα. Αυτό το δέντρο είναι 
αφιερωμένο στους φίλους μου Thelma και Maurice Barwick που με βοήθησαν σε μια περίοδο μεγάλης 
προσωπικής αναταραχής. Αυτό το δέντρο μια μέρα θα φτάσει σε μεγάλα ύψη και θα ζήσει πάνω από 100 χρόνια. 
Σήμερα, οι στάχτες του συντρόφου μου Ντόναλντ Νόρμαν θα είναι διασκορπισμένες πάνω από το μνημείο. Ένας 
φόρος τιμής σε μια φιλία πενήντα ετών. 
 
Όσον αφορά τον οικογενειακό χώρο, θα έρθει η μέρα που θα εξοικονομηθούν κονδύλια για να τοποθετηθούν 
χώροι υγιεινής, μόνιμα καθίσματα και εγκαταστάσεις μπάρμπεκιου. 
 
Ιδιαίτερες φετινές ευχαριστίες και ευχαριστίες στους ακόλουθους ανθρώπους που πρόσφεραν τον χρόνο και τα 
κεφάλαιά τους για να ολοκληρώσουν το μνημείο στη σημερινή του κατάσταση. Έχουν ως εξής: 
2022 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: τις ευχαριστίες μου στους: Maurice Barwick, Don Norman (Απεβίωσε), Barrie Daniel, την 
υπέροχη σύζυγό μου Yovanna, Ιωάννης Κωστούλιας, Νικόλαος Μπαντούνας, Ονούφριος Γοροζίδης, Λεωνίδας 
Τσόγκας, Dr Γεόργιος Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Ρασσιάς, Κώστας Σγούρδας, Στέφανος Σγούρδας, Σπύρος 
Δήμος και η οικογένειά του, Γιάννης και Σπύρος (Τέκτονες), Thomas Hiitollari (Αλβανός εργάτης), Peter Hatherley 
, Doug Luik, Pauline Jonach (Καλλιτέχνης), Χρήστος Γκλέκας, Γιώργος & Πάνος Παρασκευόπουλος, Τάκης 
Μούτης , Αντώνης Κούμαρης, Ντίνα Σιγαλου, Σταύρος Μιχαλόπουλος, Κώστας Μιχαλόπουλος, Φίλιππος Αδάμης 
(Αδελφός), Στιβ Κυριτζής & Peter Ford. 
 
 
Φέτος θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή από το χωριό της Πελλάνας για τον εορτασμό της ΕΠΕΤΕΙΟΥ του 
ΟΧΙ. Θα διευθύνεται από τον Πρόεδρο του χωριού τον κ Ιωάννη Ρασσιά. Ο πατέρας του Ιωάννη ήταν ένας από 
τους πρώτους καταδρομείς που εκπαιδεύτηκαν από τις Βρετανικές δυνάμεις κατά τον Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
και μετά και τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. 



 
Έχει προσκληθεί ο προστάτης Θανάσης Δαβάκης καθώς και ο Δήμαρχος της Σπάρτης. Ωστόσο, λόγω των 
πολλών δραστηριοτήτων τους την ημέρα εκείνη, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι. Μια επιπλέον ανάρτηση θα 
ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της τελετής με εικόνες και βίντεο. 
Όπως πάντα, μείνετε δυνατοί να είστε χαρούμενοι, να μην τα παρατάτε ποτέ και να παραμένετε πάντα σε 
εγρήγορση. Η φετινή ήταν μια πολύ απαιτητική περίοδος σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ 
όλους όσους το έκαναν αυτό εφικτό. 
 
Παναγιώτης Αδάμης 

 

    
 

  
 



    
 

  
 

  
 
 
 



 
 

   
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

   
 

   
 
 
 



   
 

   
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

    
 

   
 

   
 
 



 
 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

    
 

 
 
 



 

 
 

HANZAC LIONS OF PELLANA  
 

Abalinx 28 October 2022  
 

It is appropriate that the HANZAC MEMORIAL is finally finished on the 28 October 2022. A Five-Year Project 
completed. The 28th of October is a special day, a day the valiant Greeks stopped the invaders from entering the 
homeland. The first of the Allies to defeat an Axis power. 
 
The HANZAC MEMORIAL was officially opened in 2017 by MARIA VAMVAKINOU, the Member for the electorate 
of Calwell (House of Representatives in Australia). Since then, numerous supporters both military and non-military 
whose time and donations contributed to make it all possible, have all been acknowledged on marble.  The inspi-
ration for the memorial came from the Royal Australian Regiment Memorial located in Brisbane, Queensland, 
Australia and Lt Col Bastiaan (Australian) who placed at his own expense plaques around the world where Aus-
tralians fought and died.  
 
There is a stone structure that contains a marble slab with the words Hellenic ANZAC Gardens in English and 
Greek. This structure along with inner rings are painted in red to symbolise the blood shed fighting for freedom. 
The memorial has significant links to an ancient past a time when warriors of old clashed to retain their freedom 
from tyranny. Therefore, is it not right that like their lion brothers at the gates of Mycenae, that they stand guard 
at the HANZAC MEMORIAL.  
 
Leading up to the memorial are steps to assist visitors to reach the top. A ramp will be installed in the future for 
those challenged by the steps. Near the top of the steps there are four Australian Eucalyptus trees named after 
mates. Left to right, Doug Luik, Barrie Daniels, Bruce Ruxton and Peter Hatherley.  The memorial is open to the 
public free of charge. A tribute to the memories of companions of three nations, Hellas (Greece), Australia & New 
Zealand. The memorial located directly opposite the Palace of Helen of Troy and husband, Menelaus (Master of 
the War cry), separated by approximately 500 metres. 
 



In days of old the separation would have been by a vast expanse of water fed by the waterfalls that once fed the 
mighty Eurotas river. Sad to say that over the centuries that expanse of water has dried up due to earthquakes, 
introduction of modern irrigation methodologies which have lowered the water tables.  Visitors to the village can 
still view remnants of those waterfalls when visiting the village of Pellana. One cave waterfall that has now dried 
up is hidden by a cement brick wall located next to the village bakery. The second waterfall is located in between 
the home of Stavros Mihalopoulos and that of the Tavern run by Dina Sigalos. 
 
Both waterfalls ran into a huge pool that was housed all fowl of the air and gave livestock the opportunity to drink. 
The ancient ruins that once stood on this site were unceremoniously removed and deposited in the non perennial 
stream called Xerilla (500 metres south of the village). Local lore is that there was a tunnel that led down to the 
waterfall from the ramparts of the Palace.  Similar to the underground well at Mycenae. One must keep in mind 
the similarities between Mycenae and that of Pellana. Both were ruled by brother and both had married sisters. 
Agamemnon at Mycenae and his brother Menelaus at Pellana. It was to his brother (Agamemnon) that Menelaus 
sought support to bring back his abducted wife (Helen) from Troy. A venture that the ancients said launched a 
thousand ships.  
 
It is appropriate that the lions of Pellana standing aloft on the two front pillars of the HANZAC MEMORIAL stand 
guard. There are fourteen columns, each one representing the fourteen Northern villages of Laconia. Beside the 
columns are olive trees and bushes lining the Avenue of Honour. The olive trees represent my Uncle Thanasis, 
Cousin Eleni Stefanopoulo (Who sold the property to me), one to Kostas Sgourdas, Peter (Spitha) Rassias, 
Nephew William Adamis, amongst others.  
 
The sand beneath the columns represents the beaches at Gallipoli where the ANZACS stormed the heights. Peter 
Hatherley and Doug Luik laid the foundations of the columns to provide the spectacular look. The idea of the 
columns was from Kostas Sgourdas - Master Mason. The columns representing the villages are depicted as 
follows: Pellana, Pardali, Georgitsi, Alevrou, Agorgianni, Loganikos, Agios Kostantinos (Regozena), Kastorio 
(Kastania), Perivolia, Vordonia, Kastri, Vergadeika, Foundeika & Kyparrisi. Name plaques will be added in due 
course. 
 
The memorial five rings. Each ring symbolic of mankind's brotherhood and of Olympic symbolism. 
 

1. The first ring contains a Chapel indicating mankind's link with the unknown God. This was built and donated 
by Kostas Sgourdas. In front of this ring is a flag pole with the Greek flag. On either side of the flag pole are 
two Australian fig trees, one representing my father and the other my mother. 
 

2. The second ring contains a marble stele with a map of the world where the Diaspora Hellenes have travelled; 
including the surnames of the village clan surnames. 

 
3. The third ring contains an olive tree. (My father would leave me hanging on the bough of the tree as a toddler 

to instil in me, 'Never give up in the face of adversity). The ring also contains my DNA from a thumb injury. 
Poppy seeds have been planted so that every ANZAC Day the red poppies will appear as well as other flowers 
being perennially planted. The ring symbolises Family and the earth, (One of the three signs of life. 

 
4. The fourth ring is the one housing the Hellenes and ANZACS, the meaning of ANZAC Day, Mateship, Sacri-

fices by the three nations during WW2, The Battles of Greece and Crete, the futility of War, a tribute to Assyr-
ians who died fighting in Greece, a tribute to all those who assisted me in life, a list of my mate’s names, 
images of a Hellenic, Australian (Aussie soldier who served in Somalia - deceased) and a New Zealand warrior.  

 
A list of those who contributed towards the memorial and finally a special mention to Maurice Barwick, Don 
Norman (Deceased) and Barrie Daniel, depicting the original four members who began this memorial in 2017. 
This ring also contains two outer rings painted in red that embrace the urn located in the centre that contains 
fire. (Lit on special occasions). The urn sits on a hollow pedestal which contains material from Thermopylae, 
Gallipoli, Uluru, Australia, Papua New Guinea, New Zealand, Pellana and the DNA and ashes of Mabs Thrupp 
(Ex-Army and friend) and of my father, Fire is the second symbol of life.  There are also three flags flying on a 
permanent basis the Hellenic (Host nation) on the left, the Australian in the centre and the New Zealand on 
the Right.  

 



5. The fifth and last ring contains inner rings that hold fast the stone contains the ODE carved on marble in Greek 
and in English. The ODE is surrounded by a pool of water which contain gold fish. Stones and roses are to be 
found on the inner ring around the pool, followed by twelve trees that will grow to great heights to give it the 
appearance of a cathedral. This last ring is Water the symbol for life along with its other two sister, Earth and 
Fire. 

 
The circular wall some two metres in height depicts an ancient Mycenaean Lakonian warrior who is accompanied 
by ANZACS of Gallipoli on the left and right of the warrior. There are also two shields with the emblem (Lamda) 
upside V which in Greek is the letter 'L' meaning Lakonian. The wall is founded upon twelve huge rocks that have 
been buried deep to hold the structure upright.   The wall has also been reinforced by metal bands at the rear and 
top to withstand minor tremors deep beneath the earth. This wall was donated by mate Don Norman (Deceased) 
and his friend Mavis Tregoning both of Mt Gambier South Australia. 
 
The Guardian’s Wall has etched on a metal plaque all the Guardian names of the HANZAC MEMORIAL. The 
Greek Patron is Thanasis Davakis, (Lakonian Member of Parliament) the Australian PATRON is Jim Hammett, 
(Colonel and son of my favourite Commanding Officer: Tony Hammett) and for an inspiring New Zealand, we are 
still searching for a PATRON. 
 
The Long Wall of the memorial contains all the names of those ANZACS who died fighting for the citizens of 
Greece during the Battle of Greece and Crete. There are 1706 names etched on the plaques, glued to marble on 
the wall. There is also three plaques which contain the history of ancient Pellana, the meaning of the wall, and to 
those who donated towards making the wall possible.  
 
The HANZAC MEMORIAL is one of the kinds in the world containing all of the ANZACS who gave their all during 
WW2. Their spirits dwell amongst their Hellenic brethren. The name alone speak for themselves. 
 
HANZAC - HELLENIC ANZAC MEMORIAL PLAQUE 
 
Within this memorial are the spiritual companions of Hellenes and ANZACS.  
 
"O Stranger, fear not the unknown, for this is hallowed ground. HANZAC companions forever at peace. Do not 
forget their struggles & sacrifices for they gave their lives for Hellas to remain free. [Peter Adamis - Royal Austral-
ian Regiment]  
 
The Greeks always made it obvious that we were their people and treated us one of their own. [Henry Jo Gullet - 
Australian Army Officer - Battle of Greece & Crete WW2 & Ambassador to Greece].  
 
Remember to "that to be happy means to be free and that to be free means to be brave. Therefore, do not take 
lightly the perils of war". [Thucydides - Ancient Greek General & Historian]  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ANZAC  
 
Μέσα σε αυτό το Μνημείο βρίσκονται οι πνευματικοί σύντροφοι των Ελλήνων και των ANZAC. "Ξένε, μη φοβάσαι 
το άγνωστο, γιατί αυτό είναι αγιασμένο έδαφος. Οι ANZAC σύντροφοι για πάντα εν ειρήνη. Μην ξεχνάς τους 
αγώνες και τις θυσίες τους γιατί έδωσαν τη ζωή τους για να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη. [Peter Adams -
Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα] 
 
Οι Έλληνες πάντα έκαναν φανερό ότι ήμασταν ο λαός τους και μας φερόντουσαν ως έναν δικό τους. [Henry Jo 
Gullett-Αξιωματικός Αυστραλιανού Στρατού - Μάχη της Ελλάδας & Κρήτης Β'ΠΠ & Πρέσβης στην Ελλάδα]. 
Να θυμάστε πως " για να είσαι ευτυχισμένος σημαίνει να είσαι ελεύθερος και ότι για να είσαι ελεύθερος σημαίνει 
να είσαι γενναίος. Επομένως, μην παίρνετε ελαφρά τους κινδύνους του πολέμου". [Θουκυδίδης-Αρχαίος Έλλην 
Στρατηγός & Ιστορικός] 
 
Τα ονόματα των ANZAC του Β'ΠΠ παρέχονται από τους Steve Kyritsis & Peter Ford. 
  
 
 
 



 
Οι πλάκες των ANZAC είναι ευγενή δωρεά των Maurice Barwick, Don Norman, John Kostoulias, Nick Bantounas 
& Onoufrios Newy Gorozidis. Ο δε τοίχος είναι δωρεά του Δρ Γιώργου Βασιλόπουλου.   
 
The tracks and trails around the memorial depict the Kokoda track of Papua New Guinea as a symbol to the 39th 
Battalion (Brunswick Citizen soldiers) as well as Thermopylae (Greece) who like their 300 Spartan companions 
delayed and stemmed the tide of invaders. 
 
The second area of the Memorial is for visitors to sit and relax take photos of the magnificent scenery of the 
memorial and its surroundings. The mighty Taygetos mountain range to the South West where the sun sets on 
the Ode the Village of Pellana and the ancient Palace to the North, the Parnona mountain range and Kouremenos 
(Baldy) to the East where the sun rises onto the Ode and to the South where the lights of (ancient and) modern 
Sparta can be seen at night. 
 
This section contains four flag poles, three at the rear and one behind the Lakonian wall. In the centre is a Plane 
(Platano) tree that is now three metre tall. This tree is dedicated to my fiends Thelma and Maurice Barwick who 
were instrumental in assisting me during a time of great personal turmoil. This tree will one day reach great heights 
and live in excess of 100 years. 
 
Today, the Ashes of my mate Donald Norman will be scattered over the memorial. A tribute to a friendship span-
ning fifty years.  As for the family area, there will come the day when funds have been saved to install ablution 
blocks, permanent seating and BBQ facilities.  
 
This year's special thanks and acknowledgements to the following people who donated their time and funds to 
complete the memorial to its current state. They as follows:  
 
2022 ACKNOWLEDGEMENTS: My thanks to: Jim Hammett, Maurice Barwick Don Norman (Deceased), Barrie 
Daniel, my lovely wife Yovanna, John Kostoulias , Nick Bantounas, Leon Tsongas , Onoufrios Onoufrios Newy 
Gorozidis , Dr George Vassilopoulos , Peter (Spitha) Rassias, Kostas Sgourdas , Stefanos Sgourdas, Uncle Spiro 
Dimos and his family, John and Spiro (Stone masons), Thomas Hiitollari (Albanian worker), Peter Hatherley , 
Douglas Luik Pauline Jonach (Artist), χρηστος Γκλεκας (Chris Glekas), George & Panos Paraskevopoulos, Takis 
Moutis, Antonis Antwnhs Koumaris Dina Sigalos, Stavros Mihalopoulos Kostas Mihalopoulos Phillip Adamis 
(Brother), Steve Kyritzis & Peter Ford.  
 
This year a small ceremony will be held by the Village of Pellana to commemorate OXI DAY. It will be led by the 
Shire President John Rassias. John's father was one of the original commandos to be trained by the British Post 
WW2 and the Greek Civil War.  The Patron Thanasis Davakis has been invited as well as the Mayor of Sparta. 
However due to their many activities on the day, they may not be available. An additional post will be forthcoming 
after the ceremony is over complete with images and videos.  
 
As always, stay strong be of good cheer, never give up and always remain vigilant. This year's has been a very 
challenging demanding time on a physical and mental level. My many thanks to all who made this possible. 
 
 
 
 
 
 
Peter Adamis  
Chairman  
HANZAC Memorial  
 

 

https://www.facebook.com/maurice.barwick.7?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/barrie.daniel.9?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/barrie.daniel.9?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010326399652&__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/john.kostoulias?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leon.tsongas?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/newy.gorozidis?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/newy.gorozidis?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/george.vassilopoulos.5?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kostas.sgourdas?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/stefanos.sgourdas.1?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/peter.hatherley?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/douglas.luik?__cft__%5b0%5d=AZURrx84ikJ4NNk0d00o9qvKCBN6FpPSya-hkIF7ycfMtO6nf02kAZKEpKoEUwc4fzmopAD_Kl7wn_QvuYSlUka6u9DseDyzO7tjjFnm6tZItl4J2x3SAYc0zuNwy6ag5bU4qZe6fbS-_y7a4QNLtJeMkR03_sya0gBeb9nmRPZUNYiOSTfuxIk3loVoGDR0N2gawCW6UCyt4oADsb2rcOVk78rLj5QGE8RWtpMqzH9vmBMQquKTJ6cV3iCnlvT3NVziEnjuty7dCIqHDjGKBZ7U&__tn__=-%5dK-R
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Abalinx 26 Ιανουαρίου 2018 Παναγιώτης Αδά-

μης 
 
Αυτό το άρθρο είναι το τελικό αφιέρωμα ενός αν-
θρώπου για τους ANZACS & και τους Έλληνες 
στρατιώτες. Είναι λογικό αυτό το άρθρο να δη-
μοσιευτεί ανήμερα στις 26/01 την Ημέρα της Αυ-
στραλίας 2018 αλλά και την ημέρα των 
ANZACS, 25 Απριλίου 2018!  
 

Ελπίζω ότι το περιεχόμενό του θα ερμηνευθεί θετικά και θα διαβαστεί στο πνεύμα με το οποίο καταρτίστηκε. 
Λέγοντας αυτά θέλω να υπενθυμίσω αλλά και να αναγνωρίσω τον πρώτο λαό αυτού του έθνους που ονομάζουμε 
πατρίδα και ελπίζω ότι θα έρθει η μέρα όταν όλοι θα είμαστε ενωμένοι ως ένας λαός που θα γιορτάζει την Ημέρα 
της Αυστραλίας μαζί.  
 
Αυτό το άρθρο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι το τελευταίο μου αφιέρωμα στους παλιούς και στους παρό-
ντες συντρόφους μου και σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στη ανάπτυξη και καθοδήγησή μου κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας. Ελπίζω ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Μόνο όσοι έχουν σμίξει και έχουν 
υπηρετήσει με τη στολή της πατρίδας τους μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν τη συντροφικότητα και την 
αδελφοσύνη της σημασίας του «cobber, digger, mate». Το λέω αυτό επειδή είμαι πολύ πιστός σε εκείνους με 
τους οποίους έχω υπηρετήσει.  
 
Έχω μια ιδιαίτερη στάση για το ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑ, μία που με βοήθησε σε όλες τις δύσκολες περιόδους 
της ζωής μου. Μια φιλοσοφία που ταιριάζει, αν θέλετε, καθώς το σύνθημα του πεζικού του Καθήκοντος Πρώτα 
έχει πολλές ένοιες. Για μένα, είναι ότι όταν αντιμετωπίζετε μια κατάσταση που αποτελεί σύγκρουση συμφερό-
ντων, βάζω πάντα πρώτα τα συμφέροντα της οικογένειάς μου, ακολουθούμενη από το έθνος, συμπολεμιστές, 
συμπατριώτες, συγγενείς και φίλους.  
 
Είμαι ένας Θεοφοβούμενος άνθρωπος και δεν φοβάμαι να αποδείξω αυτή την πίστη, μια πίστη που δεν πιέζω 
κανέναν, αλλά προσπαθώ πάντα να το δείχνω με το παράδειγμα. Είμαι έντονα ανεξάρτητος και θα πολεμήσω 
τον καλό αγώνα για να υποστηρίξω τις αξίες της γενιάς μου. Μια γενιά που έζησε χωρίς τις σημερινές τεχνολογίες. 
Στην ουσία, αυτό το μνημείο που βρίσκεται μέσα στον τόπο της γέννησής μου στη Πελλάνα της Λακωνίας, είναι 
αφιερωμένο σε αυτούς, (cobber, digger, ματες -συντρόφους και των τριών εθνών, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και 
Ελλάδα). ANZAC Gardens  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είχα την τιμή και την ευχαρίστηση που μου ζήτησε ο Παναγιώτης Αδάμης να γράψω λίγα λόγια 
σχετικά με τους Κήπους ANZAC στην Πελλάνα, Λακωνίας. Πρώτον ήταν τιμή μου καθώς ο Παναγιώτης είναι 
φίλος μακροχρόνιας, δοκιμασμένης φιλίας και εμπιστοσύνης και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί η λέξη ANZAC 
έχει μια ιδιαίτερη και προσωπική χροιά για μένα, καθώς έχω υπηρετήσει, μαζί με τη συμμετοχή της Νέας Ζηλαν-
δίας στην Κοινοπολιτειακή Ταξιαρχία στη Μαλαισία στα μέσα της δεκαετίας του εξήντα.  
 



Και πάλι αργότερα στη δεκαετία του 1960 υπηρετούσα σε ένα τάγμα του ANZAC στο Νότιο Βιετνάμ, το 4ο τάγμα 
του Βασιλικού Αυστραλιανού Συντάγματος, ANZAC (Bravo, Charlie και Delta τάγματα πεζικού από την Αυστρα-
λία και Victor και Whiskey τάγματα πεζικού από τη Νέα Ζηλανδία). Τόσο οι στρατιώτες της Αυστραλίας όσο και 
της Νέας Ζηλανδίας είναι πειστικοί, αποτελεσματικοί και τρομερά ανδρείοι πολεμιστές.  
 
Η ιδέα της δημιουργίας των Κήπων ANZAC ανήκει αποκλειστικά στον Παναγιώτη. Γράφει για την προέλευση 
αυτής της δημιουργικής, φανταστικής, εμπνευσμένης και μοναδικής αντίληψης. Είναι μια σύλληψη σε μια περί-
οδο της ζωής του πολεμώντας μια εξουθενωτική ασθένεια με πόνο και αντιμετωπίζοντας προσωπικές αντιξοότη-
τες. Επιπλέον, η ιδέα έχει ένα θαυμάσιο θέμα.  Γεμάτη συμβολισμό και αφοσίωση μιας φιλίας και μιας σχέσης 
αυτών των λαών, Έλληνες , Αυστραλοί και Νέο Ζηλανδοί.  
 
Ήξερα για την ιδέα του και γνώριζα στο περίπου για το σχεδιασμό της. Ο Παναγιώτης μου είχε μιλήσει για τις 
σκέψεις του πολλές φορές και φυσικά ως επισκέπτης του Παναγιώτη που ήμουν στην Πελλάνα, παρατήρησα 
την εξέλιξη αυτής της ιδέας καθώς ξεδιπλωνόταν. Το ολοκληρωμένο έργο με άφησε ευχάριστα άναυδο, γεμάτος 
έκπληξη και θαυμασμό. Η αντίληψη που είχα για την ιδέα του Παναγιώτη με αυτό που δημιούργησε την ξεπέρασε 
κατά πολύ! Είμαι χαρούμενος γιατί οι Κήποι ANZAC, όπως είναι τώρα, είναι πολύ ανώτεροι και πιο όμορφοι και 
ελκυστικότεροι από τους κήπους της φαντασίας μου.  
 
Η τοποθεσία βρίσκεται σε ένα λόφο με θέα το χωριό Πελλάνα, το παλάτι της Ωραίας Ελένης, τον ποταμό Ευρώτα 
(ξηρό το καλοκαίρι) και τους αρχαίους μυκηναϊκούς τάφους και με τη σειρά του κοιτά υπό την προστασία της 
σεβαστής αρχαίας οροσειράς του Ταΰγετου. Μιλάμε για την τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία ... ..!  
 
Ο Παναγιώτης δίνει μια λεπτομερή και ξεκάθαρη περιγραφή το ιστορικό της εμπνευσμένης πρωτότυπης ιδέας, 
της πολύ σημαντικής υποστήριξης που έλαβε από το προσωπικό του Καρκινικού Κέντρου Ευεξίας Olivia Newton 
John, και από τις επτά φάσεις του Μνημείου και των Κήπων ANZAC. Τέλος, υπάρχουν περιγραφές για την Πελ-
λάνα, την Ελληνική ιστορία, τις αρχαίες Ελληνικές μάχες (Σπαρτιατών) αλλά και τις πιο σύγχρονες.  
 
Συνοπτικά το άρθρο αυτό είναι ένα κομψό κομμάτι που έχει κάτι να προσφέρει σε όλους. Το άρθρο είναι γεμάτο 
παλμό και αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι ότι είναι σχετικό με την εποχή μας.  Maurice Barwick (Ταγμα-
τάρχης, Υπουργείο Εξωτερικών, Δικηγόρος, Ε.Α. Συνταξιούχος).  
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Το Μνημείο και Κήπων ANZAC του Παναγιώτη βρίσκεται σε ιδιωτική ιδιοκτησία στον τόπο γέν-
νησής του στη Πελλάνα, Λακωνίας. Θα αποτελέσει μια αιώνια σχέση ανάμεσα στην παλιά του πατρίδα και τη 
νέα του πατρίδα. Η παρουσία της Αυστραλιανής Σημαίας στο πανέμορφο τοπίο της Πελλάνας θα αναφέρει την 
ιστορία αυτών των μεταναστών Ελληνικής κληρονομιάς, όπως π.χ. ο Παναγιώτης Αδάμης, ο οποίος υπηρέτησε 
στις Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις αλλά και εκείνους που αγωνίστηκαν για την άμυνα της Αυστραλίας. Δεν 
απέχει πολύ από το σημείο όπου έζησε ο Βασιλιάς της Σπάρτης Μενέλαος με τη σύζυγό του την Ωραία Ελένη 
στην Αρχαία Λακεδαιμονία και όπου οι αρχαίοι Λακεδαιμόνιοι και Σπαρτιάτες σφυρηλάτησαν τους ισχυρούς 
στρατούς των. Το μνημείο ANZAC θα εξιστορεί τη γενναιότητα των Αυστραλών, των Νέο Ζηλανδών και των 
Ελλήνων στρατιωτών και των γυναικών.   Ανάμεσά τους ο Παναγιώτης και οι σύντροφοί του η Μαρία Βαμβακι-
νού, Ομοσπονδιακός Βουλευτής για την περιφέρεια Calwell.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αυτό το μνημείο είναι μαρτυρία του ταξιδιού ενός ανθρώπου και τριών χωρών. Η αποφασιστικότητά 
του Παναγιώτη Αδάμη να τιμήσει τους προγόνους του, ενσαρκώνει το πνεύμα των παλαιών και των παρόντων 
λαών από τις τρεις χώρες. Οι δεσμοί που συνδέουν την Αυστραλία την Ελλάδα και τη Νέα Ζηλανδία - αν και 
είναι σφυρηλατημένοι τους τελευταίους δύο αιώνες - διαρκούν και αντανακλούν τις βαθιά κοινές αξίες που τρέ-
φουν . Είναι αυτές οι αξίες τιμής, σεβασμού και θάρρους που δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε. Η παρουσία 
του μνημείου θα διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί.  Βασίλειος Παπαστεργιάδης Πρόεδρος της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης & Βικτώριας.  
 
Ευχαριστίες. Το έργο που ονομάζεται οι Κήποι ANZAC και το μνημείο εντός αυτού δεν θα μπορούσε να ήταν 
εφικτό, αν δεν ήταν για την έγκαιρη άφιξη του παλιού αφεντικού μου του Maurice Barwick (Ex 1 RAR, 4 RAR, 
Commandos, Ταγματάρχης, Υπουργείο Εξωτερικών, Δικηγόρος, Ε.Α. Συνταξιούχος). Ο Maurice ήταν υπεύθυνος 
του Τάγματος Deakin University, Geelong, Victoria πριν από 32 χρόνια (1985-1988). Ήταν σε μια προηγούμενη 
εποχή ο Δεύτερος στη διοίκηση (2IC) του Πεζικού Στρατιωτικού Κέντρου, Ingleburn, Νέα Νότιας Ουαλίας το 1972, 
ενώ ασκούσα την αρχική Εκπαίδευση Απασχόλησης Πεζικού.  
 



Από το 1985, όταν συναντηθήκαμε στο Geelong, συνεχίσαμε να είμαστε σθεναροί φίλοι και θεωρείται μέλος της 
οικογένειας μας και τον ονομάζουμε με σεβασμό και αγάπη ο "θείος Maurice ". 
  
Στην πραγματικότητα, η αγαπημένη του αείμνηστη γυναίκα, η Θέλμα, ήταν μισή Σπαρτιάτισσα, καθώς ο παπ-
πούς της είχε μεταναστεύσει από τη Λακωνία πριν από 100 χρόνια στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στα χρυσορυχεία 
της Βικτώριας της Αυστραλίας. Η Θέλμα ήταν μια όμορφη κυρία που φρόντιζε για τους τέσσερις γιους μου, τον 
Δαβίδ, τον Παύλο, τον Ματθαίο και τον Μάρκο κάθε φορά που τους επισκεπτόμασταν. Αυτή η φιλία στερέωσε 
όταν η όμορφη γυναίκα μου Γιοβάννα την γνωρίστηκε με το ζεύγος Maurice και Thelma μερικά χρόνια αργότερα.  
 
Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τη Μαρία Βαμβακινού, Ομοσπονδιακό Βουλευτή για την περιοχή Calwell, που 
βρίσκεται στη Μελβούρνη της Βικτώριας. Η Μαρία και ο σύζυγός της ο Μιχάλης, έχουν γίνει καλοί μας φίλοι όλα 
αυτά τα χρόνια και βάζουν την πολιτική στην άκρη όταν συναντιόμαστε. Η βαθιά μου φιλία με τον Βασίλη Πα-
παστεργιάδη (Πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Μελβούρνης και της Βικτώριας) είναι ως απο-
τέλεσμα μιας αμοιβαίας κατανόησης και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τον ευχαριστώ πραγματικά που αφιέ-
ρωσε το χρόνο για να διαβάσει το άρθρο και να γράψει την εισαγωγή.  
 
Πολλές ευχαριστίες στον Κώστα Ζγούρδη, τον τοπικό λιθο-τεχνίτη στην Πελλάνα Λακωνίας, που υπήρξε ένας 
από τους ακρογωνιαίους λίθους του έργου, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και σε είδος υποστή-
ριξη προς τον Maurice και σε μένα. Οι δύο Αλβανοί μου φίλοι, τον Gerald και τον Vittorio που ήταν πάντα πρό-
θυμοι να βοηθήσουν με το έργο.  
 
Στους χωρικούς της Πελλάνας για τη δωρεά του χρόνου και συμβουλών και σε εκείνους από την Καστανιά και 
τα Βεργαδέικα, παρακείμενα χωριά της περιοχής. Τέλος, ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο Λεωνίδα Τσόγκα για 
τη μετάφραση στα Ελληνικά. Ένας φίλος τον οποίο γνωρίζω από το 2005 και του οποίου οι συμβουλές και η 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ετών δεν μετρήθηκαν μόνο με το χρόνο αλλά με την αμείλικτη καλοσύνη.  
Ευχαριστώ τον αδελφό μου Φίλιππο που με βοήθησε πολύ με τρόπους που δεν μπορώ ποτέ να περιγράψω 
πλήρως. Χωρίς την υποστήριξή του, μεγάλο μέρος αυτού που επιτεύχθηκε δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ο 
Φίλιππος και εγώ γεννηθήκαμε στο λόφο σε ένα στάβλο πριν από 67 και 66 χρόνια αντίστοιχα.  
 
Τέλος, ευχαριστώ την υπέροχη σύζυγό μου που μου έδωσε την ευκαιρία να παραμείνω στον τόπο γέννησής μου 
για επτά μήνες και να με στηρίξει όσο ήμουν εκεί. Συνειδητοποιώ ότι ήταν πράγματι δύσκολο γι 'αυτήν, παρόλο 
που καταφέραμε να περάσουμε περίπου δύο μήνες μαζί στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στην Ιταλία, η ζωή χωρίς 
τη σύντροφό σου είναι πάντα δύσκολη. Η γυναίκα μου Γιοβάννα μου έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο για να πολε-
μήσω τον καρκίνο και μου είχε υποσχεθεί ένα εξάμηνο ταξίδι στην Ελλάδα για να ανακάμψω. Τι μεγαλόψυχη 
γυναίκα!  
 
Το όνομα ANZAC. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση του ονόματος ANZAC δεν αφορά ούτε αποσκοπεί 
σε εμπορικά συμφέροντα, καμία σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο, επιχείρηση, κλήση ή επάγγελμα ή σε σχέση 
με οποιαδήποτε ψυχαγωγία ή οποιαδήποτε λαχειοφόρο ή ένωση τέχνης ή ως όνομα ή μέρος ενός ονόματος 
οποιασδήποτε ιδιωτικής κατοικίας, φιλανθρωπικού οργανισμού ή άλλου ιδρύματος ή άλλου οργάνου ή οποιου-
δήποτε κτιρίου. Οι Κήποι ANZAC βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Πελλάνα της Λακωνίας και δεν συνδέο-
νται με καμία επιχείρηση, φιλανθρωπική οργάνωση ή οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, αλλά απολαμβάνουν προ-
σωπικό φόρο τιμής από μέρους μου.  
 
Ιστορικό. Το όνομα ANZAC δημιουργεί αναμνήσεις υπερηφάνειας, θυσίας, συμμαχίας, δυσκολίας, αγώνα, θλί-
ψης, χαράς και γέλιου, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο φόβου μεταξύ εκείνων που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους 
ANZACS σε δύο επίπεδα. Η ίδια η λέξη ANZAC αντιπροσωπεύει το Σώμα Στρατού της Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας, αντιπροσωπεύοντας όσους συμμετείχαν στις αποβάσεις και πολέμησαν στη Καλλίπολη της Μικράς 
Ασίας (Τουρκία).  
 
Εγώ όπως και πολλοί άλλοι που έχουν υπηρετήσει φορώντας τη στολή του έθνους τους, κρατούν σταθερά τα 
ιδανικά, τη συμμαχία, τις χαρές και το γέλιο, επειδή κι εμείς κάποτε είμασταν νέοι. Η μνήμη των φίλων που έχουν 
φύγει από τη ζωή παραμένουν ακόμα στο μυαλό μου, ακόμα ζωντανή όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Υ-
πάρχουν στιγμές που έχω χύσει ένα μονάκριβο δάκρυ, όταν κανείς δεν είναι γύρω, μαθαίνοντας πως έχουν φύγει 
τόσοι πολλοί σύντροφοί μου και ευχαριστώ τον Θεό επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω αρκετά για να ολο-
κληρώσω το ταξίδι μου.  
 



Το μυαλό μου πήγε επίσης στον Phil, (Butch) Buttigieg που μου έστειλε ένα μήνυμα το γιατί και για πόσο καιρό 
θα έμενα στην Ελλάδα. (Για πρώτη φορά συναντήθηκα με τον Butch μαζί με πολλούς άλλους στη Σιγκαπούρη 
και τη Μαλάγια το 1973 και έκτοτε είχαμε επαφή περιοδικά με τα χρόνια.)  
 
Η απάντησή μου προς αυτόν εκείνο τον καιρό ήταν σύντομη και του είπα ότι βρισκόμουν εκεί (στην Ελλάδα) για 
να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό μου σύστημα και να χρησιμοποιήσω όποιο χρόνο είχα για να συλλέξω υλικό για 
περαιτέρω έρευνα, γράφοντας αναμνήσεις-πονήματα για τους φίλους μου που έχουν φύγει από κοντά μας και 
για αυτούς που είναι ακόμα μαζί μας.  
 
Δεν θεωρώ ότι είναι το κάτι ευγενικό απλώς είμαι αυτός που είμαι και πάντα ήμουν. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο 
χρόνος μακριά από την Αυστραλία ήταν ψυχολογικά ευεργετικός και βοήθησε την παλιά «γκρίζα ύλη» να ανα-
θεωρήσει, να αναλύσει, να επανεγείρει τον εγκέφαλό μου, να προσδιορίσει τι ήταν σημαντικό στη ζωή μου και 
να προχωρήσει σταθερά στο μέλλον.  
 
Άλλοι που διαβάζουν αυτό και με ξέρουν καλά θα χαμογελάσουν και θα πουν ναι αυτός είναι ο Παναγιώτης ο 
Έλληνας, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Άλλοι που δεν με ξέρουν ή για τη στάση μου «το Καθήκον Πάντα Πρώτα» 
μπορεί να με χλευάσουν και να γελάσουν. Όποια και αν είναι η περίπτωση, δεν έχει σημασία για μένα, καθώς 
κάνω αυτό που θέλω να κάνω και να γράψω για τη γενιά μου τους συντρόφους και φίλους μου “cobber digger 
mates”. Aδέλφια που κάποτε γέμιζαν τους πνεύμονές τους με οξυγόνο, έπιναν σαν το ψάρι, εκπαιδεύτηκαν, περ-
πάτησαν εκείνο το επιπλέον χιλιόμετρο ποτέ δεν τα παράτησαν, αγωνίστηκαν, λέγανε τα πράγματα με τα’όνομά 
τους, αγάπησαν, ερωτεύθηκαν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, μερικοί χώρισαν, υπηρέτησαν το έθνος και πάντα 
στάθηκαν δίπλα σε σύντροφο που είχε ανάγκη.  
 
Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι πολύ παθιασμένος με τη ζωή, την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου, τους 
συντρόφους μου «Cobber Digger Mates» και τη θετική μου προοπτική για τη ζωή, ότι ανεξάρτητα από το πόσες 
φορές είμαι ψυχολογικά πεσμένος, ποτέ δεν θα παραιτηθώ αλλά πάντα θα σηκώνομαι για να πολεμήσω τον 
καλόν αγώνα. Θυμάμαι πως ήταν ο Butch Buttigieg, ο οποίος είχε έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, όταν έδινα τη 
μάχη με αυτόν τον θανατηφόρο καρκίνο, στο νοσοκομείο και με ενθάρρυνε για να πολεμήσω τον καλόν αγώνα. 
Όσο βρισκόμουν στο νοσοκομείο, με συγκίνησαν οι πολλοί συνάδελφοί μου που πραγματικά είχα ξεχάσει και 
είχα χάση κάθε επαφή μαζί τους όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τελικά δεν ήμουν μόνος. Μπλε, Πιτ, Γκρεγκ, 
Κουτ, Ρότζερ, Λόρι, Τζοκ, Τουλ, Τόμ, Μικ, Λάρι, Μάρκ, Σιντ, Κόλ, Μπάρι, Νόελ και πολλοί άλλοι για να τους 
αναφέρω εδώ.  
 
Στην πραγματικότητα αυτοί οι συνάδελφοί μου που κυριολεκτικά βγήκαν από την «ντουλάπα», με άγγιξαν τόσο 
βαθιά ώστε η ιδέα ενός μνημείου έφτασε σαν αστραπή στο μυαλό μου και θα μπορούσε κανείς να πει ότι μου 
έδωσε ένα πρόσθετο κίνητρο για να ζήσω. Αυτοί οι φίλοι μου, είναι σαν τα αδέλφια μου μπορεί να μην είναι του 
ίδιου αίματος, αλλά δεν παύει να είναι αδελφοί μου. Ένας μου έστειλνε μηνύματα σχεδόν καθημερινά, παρόλο 
που περνούσε κάτι χειρότερο από μένα, δίνοντάς μου ενθάρρυνση και μερικοί κατάφεραν να πετάξουν και να 
δουν τον παλιό Παναγιώτη, τον Έλληνα στο νοσοκομείο. Πάντα είχα μια θετική στάση, παρόλο που είχα υποφέ-
ρει βαθιά από άγχος και σοβαρή κατάθλιψη και τρία καρδιακά επεισόδια και παρόλα αυτά έχω καταφέρει κάπως 
να αγωνισθώ την επόμενη μέρα.  
 
Έχοντας δεδομένη τη συντροφικότητα και την υπηρεσία έχω ένα μήνυμα για όσους από εμάς φορούν τα μετάλλιά 
τους. Θα προτιμούσα να σκέφτομαι ότι, το κάνουμε αυτό, όχι για να επιδείξουμε πόσο καλοί είμαστε πού υπη-
ρετήσαμε, τι κάναμε, σε ποιες μάχες συμμετείχαμε ή όχι, αλλά τα φοράμε περήφανα ως υπενθύμιση στους άλ-
λους των θυσιών ανδρών και γυναικών αυτού του έθνους που φορούσαν τη στολή για να μας κρατήσουν ασφα-
λείς και να απολαύσουμε τις ελευθερίες που τις θεωρούμε δεδομένες.  
 
Όσο για εκείνους που έχουν υπηρετήσει και δεν πιστεύουν ότι είναι βετεράνοι, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω 
σε όλους ότι πουθενά δεν δηλώνει ότι πρέπει να πάει στον πόλεμο για να ονομάζεται κάποιος βετεράνος. Στα-
ματήστε να σκέπτεστε έτσι, κόψτε τις ανοησίες και ακολουθήστε μαζί με τους συντρόφους σας γιατί είστε και 
εσείς βετεράνοι. Για όσους εμφανίζουν τα μετάλλια τους για να τα επιδεικνύουν, το μήνυμά μου είναι ότι εκδη-
λώνουν ασέβεια σε όσους τους εκπαίδευσαν, εργάστηκαν μαζί τους και σε όσους πέθαναν. Οι αληθινοί φίλοι 
είναι δύσκολο να βρεθούν και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευλογημένος που υπηρέτησα με τους καλύτερους 
ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Και μόνο για το λόγο αυτό, οι αναγνώστες μπορούν να καταλάβουν την ανάγκη, 
την ιδέα, τον συμβολισμό και τις σκέψεις που κρύβονται πίσω από την κατασκευή του μνημείου μέσα στους 
Κήπους ANZAC.  
 



 
Έμπνευση. Εμπνεύσθηκα από τους συνάδελφους που είχαν ανεγείρει το Μνημείο Διάβασης στο Βασιλικό Αυ-
στραλιανό Σύνταγμα στο Μπρίσμπεϊν, Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Είχα επισκεφθεί το Μνημείο πριν από λίγο 
καιρό και ήμουν τόσο εντυπωσιασμένος που είπα στον εαυτό μου ότι αν μπορούσαν αυτοί να το κάνουν, τότε 
θα μπορούσα και εγώ. Οι εθελοντές δημιούργησαν ένα υπέροχο μονοπάτι-διάβαση ανάμεσα σε τροπικό περι-
βάλλον της Queensland, στο Στρατόπεδο Enoggera και είναι πάντα συντηρημένο και προσιτό για βετεράνους με 
τις οικογένειες τους για να το επισκέπτονται.  
 
Την τελευταία φορά που ήμουν εκεί πριν από μερικά χρόνια με τη γυναίκα μου με άφησε να επισκεφτώ και να 
συναντήσω τους παλιούς συντρόφους που είχα να δω πολλά χρόνια.  
 
Κατά την άφιξή μου, συναντήθηκα με τον Arthur Willemse έναν παλιό σύντροφο από το 6 RAR, ο οποίος μου 
έκανε μια περιήγηση στον παραπάνω χώρο. Είχα επίσης την ευκαιρία να συναντηθώ με μερικά παλιά και τολ-
μηρά πρόσωπα από το 6 RAR και το Κέντρο Πεζικού. Πρόκειται για πραγματικά κάτι αξιοθέατο και αξιοθαύμα-
στο. Το έργο που ολοκληρώθηκε ήταν ένα παράδειγμα του τι μπορούν να κάνουν οι σύντροφοι όταν συναντού-
νται για μια αξιόλογη αιτία.  
 
Προσωπικά τους χαιρετώ έναν έναν. Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί το Μνημείο σας προτείνω να το κάνετε για 
να δείτε πόση εθελοντική δουλειά έχει γίνει σε αυτό και θα συνεχίσει να διατηρείται ωσότου το πνεύμα του 
«Καθήκον Πάντα Πρώτα» και της εγρήγορσης επικρατεί.  
 
Πρωτότυπη ιδέα. Παρόλο που εμπνεύστηκα από το Μνημείο η αρχική αντίληψη σχεδιάστηκε ενώ ήμουν σε ειδική 
αγωγή αντιμετωπίζοντας μια θανατηφόρο μορφή καρκίνου του αίματος.  
 
Η θεραπεία μου έγινε στο Κέντρο Καρκίνου και Ευεξίας - Olivia Newton John, στο νοσοκομείο του Ώστιν. Η 
περίοδος 21 Αυγούστου 2015 έως 21 Ιανουαρίου 2016 ήταν συνδυασμός χημειοθεραπείας και βλαστικών κυτ-
τάρων.  
 
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου χρησιμοποίησα το lap top για να κρατώ τον εαυτό μου απασχολημένο 
και το μυαλό μου μακριά από τα φάρμακα αγωγής που έμπαιναν στο σώμα μου, επικοινωνώντας με φίλους από 
το παρελθόν σίγουρα με βοήθησε. Καθώς περιηγούμουν τις παλιές μου φωτογραφίες, άρχισα να κλείνω το κενό 
με το παρελθόν και να ανακαλώ αναμνήσεις από τότε που υπηρετούσα στο στρατό με πολλούς άξιους άνδρες 
και γυναίκες.  
 
Κατά τη διάρκεια των αναπολήσεων μου από το παρελθόν μου μπήκε η ιδέα του μνημείου. Ως εκ τούτου, ενώ 
βρισκόμουν στο νοσοκομείο, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι, αν επιβιώσω από τη θεραπεία του καρκίνου, θα 
επιστρέψω στον τόπο γέννησής μου και θα στήσω ένα μνημείο ως φόρο τιμής στους δεσμούς μεταξύ των Αυ-
στραλών, των Νέο Ζηλανδών και των Ελλήνων. Η σύζυγός μου, η Γιοβάννα είχε προφανώς και ένα μεγάλο λόγο 
σε αυτό.  
 
Υποστήριξη προσωπικού του Νοσοκομείου Ώστιν -Olivia Newton John. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναγνω-
ρίσω τις άριστες υπηρεσίες του προσωπικού του Νοσοκομείου Austin που βρίσκεται στη Μελβούρνη της Αυ-
στραλίας. Το Κέντρο Καρκίνου και Ευεξίας του Olivia Newton John είναι κορυφαίο. Έχει επίσης ένα κέντρο ευε-
ξίας που στελεχώνεται από επαγγελματίες που ασχολούνται με ασθενείς με καρκίνο και παρέχουν μεταθεραπευ-
τική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του καρκίνου.  
 
Έχω ήδη γράψει μια σειρά άρθρων σχετικά με αυτό το θέμα και ελπίζω ότι άλλοι που περνούν από την ίδια 
εμπειρία θα μπορούν να αντλήσουν κάποια ελπιδοφόρα στοιχεία από την προσωπική μου μάχη με τον καρκίνο. 
Αυτά τα άρθρα μπορούν να βρεθούν στην ενότητα του μενού που ονομάζεται "άρθρα" στην ιστοσελίδα: 
http://abalinx.com μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στη βοήθεια των άλλων μέσω προσωπικών δικτύων.  
 
Κήποι ANZAC & Μνημείο. Όσο για το μνημείο, έγινε τελικά πραγματικότητα μόλις ανέρρωσα αρκετά για να κάνω 
το ταξίδι στην παλιά μου χώρα και να ξεκινήσω τις διάφορες φάσεις της κατασκευής. Το έργο ξεκίνησε την πρώτη 
μέρα της άφιξής μου, αρχές Απριλίου, καθυστέρησε λόγω της εκδημίας του αειμνήστου πατέρα μου και συνεχί-
στηκε μετά την αναχώρηση της συζύγου μου για Αυστραλία. Το μνημείο βρίσκεται στην Πελλάνα της Λακωνίας. 
Είναι ένα πρωτότυπο έργο, δεν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου. Η κατασκευή του και η κατασκευή των 
Κήπων ANZAC περιλαμβάνει επτά φάσεις. 
  



 
Φάση 1. Η πρώτη φάση του έργου, Απρίλιο του 2017, τέθηκε σε αναμονή για μετά την κηδεία του πατέρα μου. 
Μόνο η ημέρα των ANZAC (25 Απριλίου) τηρήθηκε εις μνήμην των πεσόντων, καθώς κατάφερα να παίξω τον 
τελευταίο σκοπό, απαγγέλλοντας την ωδή και να συνεχίσω τη ζωή. Η ζωή είναι αυτό που είναι και απλά συνε-
χίζουμε να βάζουμε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Σε διαδοχικές εβδομάδες έσκαψα τον κήπο πριν από την 
κατασκευή του μνημείου και δημιούργησα έναν αναμνηστικό κήπο καθώς και τα πρώτα στάδια του μνημείου. 
Είχα επίσης την τύχη να απασχολήσω δύο Αλβανούς εργάτες που έθεσαν τα θεμέλια για τα μελλοντικά διορά-
ματα.  
 
Ανήμερα προετοίμασα τραπέζια και καρέκλες σε περίπτωση που έρθει κανείς από τους ντόπιους για να δει από 
περιέργεια το τι κάμνει ο μικρός του φίλος ο Αυστραλός στο λόφο. Πραγματοποίησα την τελετή ανάμεσα σε 
μυριάδες μικροσκοπικά έντομα, σκαθάρια, μέλισσες, σφήκες, καθώς και τα μικρά αρπακτικά, μεγάλα γεράκια 
και άλλα πτηνά που αιωρούνταν από πάνω μου, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το τι έκανα. Η μέρα ήταν ζεστή 
και υγρή, αρχή ενός καυτού καλοκαιριού.  
 
Με τις σημαίες να κυματίζουν ψηλά, έπαιξα τον τελευταίο σκοπό απαγγέλλονταςτην ωδή στην αγγλική γλώσσα. 
Είχα για τον εαυτό μου μια ήσυχη στιγμή, πλησίασα στα τραπέζια και τις καρέκλες και πήρα ένα ποτήρι μπράντυ 
του Μεταξά. Ο λόγος για το κονιάκ ήταν επειδή δεν είχα διαθέσιμο ρούμι για την πρόποση για τους αείμνηστους 
αγαπημένους φίλους. Η τελετή ήταν ο πρώτος εορτασμός της ημέρας ANZAC που διεξήχθη στο αρχαίο έδαφος 
με τους Αχαιούς που πήγαν στον πόλεμο πριν από 3000 περίπου χρόνια και πολέμησαν τους Τρώες κοντά στα 
στενά των Δαρδανελλίων.  
 
Φάση 2. Η εκσκαφή, η προετοιμασία, η συλλογή χιλιάδων βότσαλων και πετρωμάτων με το χέρι, η άμμος, το 
τσιμέντο και το χώμα συνέβαλαν στη δημιουργία δύο κυκλικών ψηφιδωτών θεμελίων. Οι δύο Αλβανοί εργάτες 
χρειάστηκαν τρεις μέρες για να ολοκληρώσουν τη λειτουργία και να τοποθετήσουν προσεκτικά κάθε βότσαλο 
προς τα κάτω, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνονθύλευμα από μικροσκοπικά βότσαλα κολλημένα στο έδαφος. 
Ένας χαλύβδινος πόλος τοποθετήθηκε στη μέση για περαιτέρω ανάπτυξη και οι δύο κύκλοι περιβάλλονταν από 
μεγαλύτερους βράχους.  
 
Αναμνηστικός Κήπος. Ο αναμνηστικός κήπος δημιουργήθηκε στον ελεύθερο χρόνο μου και περιελάμβανε σκά-
ψιμο, τσιμεντοκονίαμα με μεγάλους βράχους και βότσαλα στον εξωτερικό κύκλο. Μέσα στον κύκλο στεγαζόταν 
η μεγάλη ελιά που ο αείμνηστος πατέρας μας μας κρεμούσε για να μας εκπαιδεύσει ώστε ποτέ να μην τα παρα-
τάμε. Πέντε μεγάλες πέτρες τοποθετήθηκαν μέσα, η καθεμιά με ένα γράμμα βαμμένο επάνω της. Κάθε γράμμα 
σε κάθε πέτρα στη βάση του δένδρου αντιπροσωπεύει ένα μέλος της οικογένειας, όπως το Κ για την Καλλιόπη 
(μητέρα), το Π για τον Παναγιώτη (τον εαυτό μου), το Φ για τον Φίλιππο (αδελφό), το Ε για την Ελένη (αδελφή) 
και το Κ για τον Κώστα τον (αδελφό). Όσο για το ελαιόδεντρο στο κέντρο, βάφτηκε με ένα μεγάλο Β για να 
εκπροσωπήσει τον Βασίλη ( Πατέρα).  
 
Ο κήπος ολοκληρώθηκε ως αποτέλεσμα της εκδημίας του πατέρα μου δύο εβδομάδες μετά την άφιξή μου στην 
Ελλάδα. Αξίζει να παρατηρηθεί πως τα δύο νεαρά ελαιόδεντρα στα δεξιά της ελιάς αντιπροσωπεύουν τον αδερφό 
μου και εμένα. Ο αείμνηστος πατέρας μου το 2013 πρότεινε να τα αφήσουμε να μεγαλώσουν και να αναπτυ-
χθούν.  
 
Επιπλέον, στη βάση υπάρχει και μια μικρή σιδερένια ράβδος που έχει τσιμεντωθεί σε βάθος δύο ποδιών και 
στον πυθμένα είναι θαμμένο σε ένα μικρό πλαστικό κιβώτιο τα απομεινάρια του αριστερού αντίχειρά μου που 
έκοψα κατά λάθος με ένα ηλεκτρικό πριόνι. Με άλλα λόγια μέρος μου ή / και του DNA μου με τραβάει πίσω στον 
τόπο γέννησής μου. Το μακρύ γρασίδι κόπηκε, τα κλαδιά και το αποξηραμένο φύλλωμα κάηκε και τα απορρίμ-
ματα διασπάρθηκαν στους κήπους. Οι φράχτες επισκευάστηκαν, ανεγέρθηκε ένας ιστός σημαίας και η Αυστρα-
λιανή σημαία τοποθετήθηκε ψηλά.  
 
Ένας άλλος προσωρινός ιστός σημαίας ανεγέρθηκε κοντά στο δρόμο και η ελληνική σημαία ανυψώθηκε, ώστε 
όλοι οι επισκέπτες που διέρχονται να δουν ότι υπήρχε κίνηση και δραστηριότητα στο παλιό εξοχικό σπίτι. Είχα 
τον περιστασιακό επισκέπτη να περνά για να δει τι ήταν όλη αυτή η αναταραχή. Είμαι πολύ σίγουρος ότι πολλοί 
σκέφτηκαν ότι είχα χάσει τα λογικά μου και ανακάλυψα αργότερα ότι είμαι η πηγή τοπικού κουτσομπολιού στις 
ταβέρνες του χωριού. Όλοι ήξεραν το πάθος και την αγάπη που τρέφω για τον τόπο γέννησής μου και έτσι με 
άφησαν ουσιαστικά ήσυχο μόνο.  
 



Κλέφτες. Από την αρνητική πλευρά, διαπίστωσα ότι η παρουσία μου προσέλκυσε τους κλέφτες και ως εκ τούτου 
δεν ήμουν απρόσβλητος από τις προσπάθειες να ληστέψουν τα υπάρχοντά μου κατά τη διάρκεια της παραμονής 
μου. Μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησα ότι ήταν μέρος της πορείας και μετά από έξι προσπάθειες να σπά-
σουν και να εισέλθουν, οι κλέφτες τα εγκατέλειψαν ολοσχερώς, καθώς δεν κρατούσα χρήματα στο πατρικό μου. 
Πραγματικά ένας ασυνήθιστος τρόπος να «καλωσορίσουν» ανθρώπους που επιστρέφουν αλλά τι μπορείς να 
κάνεις παρά να δέχεσαι όλα όσα σου συμβαίνουν. Σήμερα το σπίτι έχει γίνει ένα πραγματικό φρούριο με πρό-
σθετες ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί. Έτσι, η τιμή της ειρήνης και της ηρεμίας κοστίζει!  
 
Φάση 3. Στα επίσημα εγκαίνια έναρξης πρωτοστάτησε η Μαρία Βαμβακινού, Ομοσπονδιακός βουλευτής για την 
Calwell, Αυστραλίας. Είχε υποσχεθεί να με επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα για μια 
σειρά συνεδρίων. Η Μαρία περιηγήθηκε στην περιοχή καθώς και στο σημείο όπου θα ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του μνημείου και ήταν αρκετά ευγενής ώστε να εγκαινιάσει το μνημείο του Θόλου ενώ ήταν ακόμα στα πρώτα 
του στάδια. Την ημέρα εκείνη η Μαρία Βαμβακινού, η αδελφή της, η Ελένη , ο σύζυγος της ο Νίκος και εγώ 
ήμασταν παρόντες. Ήμουν ευτυχής και ικανοποιημένος που η Μαρία εγκαινίασε επίσημα το έργο «Κήποι 
ANZAC». Ένα δείπνο προς τιμήν τους δόθηκε κάτω από την τεράστια βελανιδιά που βρίσκεται στο κέντρο του 
χωριού.  
 
Φάση 4. Η κρίσιμη φάση αφορούσε μέλη της τοπικής κοινότητας του χωριού στην προετοιμασία, την κατασκευή 
και την εγκατάσταση του έργου. Η επίδραση και η ενθάρρυνση των μελών της κοινότητας του χωριού είναι ένα 
πράγμα, η εμπλοκή και η συμβολή στην κατασκευή του μνημείου ήταν το κάτι άλλο.  
 
Ωστόσο, σε διάστημα μερικών μηνών, όλοι γύρω μου κατανόησαν ότι ήμουν σοβαρός για το έργο και ότι το 
κόστος ήταν στο ελάχιστο. Αυτή η πολύ σημαντική φάση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα δεκαήμερο τον Οκτώβριο 
του 2017, περίπου πέντε μήνες μετά την αρχική Ημέρα ANZAC. Τον τελευταίο διάστημα κυμάτιζαν εδώ και μήνες 
η Αυστραλιανή και η Ελληνική σημαία για να αποσπάσω την προσοχή στο έργο και να τονίσω τη σημασία του.  
Ο Maurice Barwick στέκεται στο νέο δρόμο. Ο κύριος ιστός ήταν πάνω από δέκα μέτρα ύψος και χρειάστηκα τον 
παλιό μου σύντροφο Σπίθα (Παναγιώτης Ρασσιάς) και μένα για να μπορέσουμε να τον βάλουμε στη θέση του 
και να τον ασφαλίσουμε με χαλύβδινο σύρμα. Ως ένδειξη σεβασμού η Ελληνική σημαία εξακολουθεί να κυματίζει 
ψηλά μέχρι και σήμερα.  
 
Ένας δεύτερος ιστός επτά μέτρα ύψος τοποθετήθηκε κοντά στο Μνημείο και οι λέξεις ANZAC γράφτηκαν στο 
πίσω μέρος του υπόστεγου. Η Αυστραλιανή σημαία κυμάτιζε ψηλά κατά τη διάρκεια της όλης παραμονής μου 
στην Ελλάδα και υποστάλθηκε κατά την αναχώρησή μου. Και πάλι ως ένδειξη σεβασμού προς τον λαό της 
Ελλάδας και ως ένδειξη ότι ο Αυστραλός δεν κατοικούσε πλέον εκεί.  
 
Ένας τρίτος ιστός μένει να ανεγερθεί σε κάποιο μακρινό μέλλον για να κυματίσει τη σημαία της Νέας Ζηλανδίας 
και έτσι να ολοκληρώσει την πλήρη αντιπροσώπευση των ANZAC.  
 
Ευελπιστώ να ζητήσω από την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας μια σημαία, εάν δεν γίνει δυνατόν, τότε θα αγο-
ράσω μια. Στη συνέχεια ζήτησα τη βοήθεια του Vittorio και του Gerald Merici. Και οι δύο νεαροί είναι Αλβανοί 
φιλοξενούμενοι που βοήθησαν στη χειρωνακτική εργασία και προετοίμαζαν το εξωτερικό και εσωτερικό Μνημείο 
του Θόλου. Η στήριξή τους κατά την ανέγερση του πέτρινου μνημείου ήταν πολύτιμη και πολύ εκτιμημένη.  
Ο εαυτός μου, ο Σταύρος Μιχαλόπουλος, ο Κώστας Ζγουρδάς, ο Vittorio Merici και ο Maurice Barwick.  
These Αυτά τα δύο παιδιά εργάστηκαν σκληρά για να σκάψουν το έδαφος, να συλλέξουν πέτρες με τη βοήθεια 
του Σταύρου Μιχαλόπουλου και να δημιουργήσουν την κυκλική δομή του Θόλου.  
 
Επιπλέον, τοποθετήθηκε σήμανση στο μπροστινό μέρος του τσιμεντένιου τοίχου βαμμένο με μαύρο χρώμα σε 
λευκό φόντο το όνομα ΚΗΠΟΙ ANZAC" στα ελληνικά και "ANZAC GARDENS" στα αγγλικά.  
 
Υπάρχει αρκετός χώρος στάθμευσης στο ακίνητο για να φιλοξενήσει επισκέπτες και τουρίστες από το εξωτερικό. 
Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς τους Κήπους ANZAC είναι μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου. Γεύματα 
διατίθενται στην τοπική ταβέρνα και όπως γνωρίζει κανείς δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την Ελληνική φιλο-
ξενία.  
 
 
 
 
 



Φάση 5. Αυτό αφορούσε τους πρεσβύτερους του χωριού, τη θρησκευτική εκπροσώπηση, τους φιλοξενούμενους 
και τους διοικητικούς υπεύθυνους. Η ημέρα που εορτάζονταν ήταν η Ημέρα του ΟΧΙ. Επιτόπιες ξεναγήσεις, φω-
τογραφίες, τελετή έναρξης, ευλογία από τον ιερέα, απαγγελία της Ωδής στα Αγγλικά και Ελληνικά, επεξήγηση 
στα ελληνικά και στα αγγλικά της σημασίας του Μνημείου και τον λόγο κατασκευής του στο χωριό Πελλάνα. 
Μετά την επίσημη τελετή προφέρθηκαν αναψυκτικά καθώς και ομιλίες.  
 
Φάση 6. Αυτό θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση διοραμάτων για την αρχαία πρωτεύουσα της Λακεδαιμονίας, τη 
Μάχη των Θερμοπυλών και τις αποβάσεις στη Καλλίπολη. Επιπλέον, ελπίζουμε να αποκτήσουμε τρία γλυπτά 
στρατιωτών για να εκπροσωπούν την Αυστραλία, την Ελλάδα και τη Νέα Ζηλανδία. Καθώς δεν είχαμε επαρκή 
κεφάλαια για το έργο, τα γλυπτά και τα διοράματα θα ολοκληρωθούν σε κάποιο μελλοντικό στάδιο.  
 
Προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν σε μια περίοδο πέντε ετών, ανάλογα με την υποστήριξη, τη διαθεσιμότητα 
ανθρώπινου δυναμικού και την προθυμία των άλλων να παράσχουν υποστήριξη σε είδος για την ολοκλήρωσή 
τους.  
 
Φάση 7. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών στο χώρο θα αναπτυχθεί ένα διόραμα που θα απεικο-
νίζει την αρχαία Πελλάνα, ένα τη θέση της Μάχης των Θερμοπυλών και ένα τη θέση των αποβάσεων στη Καλλί-
πολη. Μόλις ολοκληρωθεί η τελική φάση, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τον χώρο και να φωτογραφίσει το 
τοπίο του περιβάλλοντα χώρου.  
 
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να διαθέσουν χρόνο και να επισκεφτούν το χωριό ή/και να κάνουν μια βόλτα στα 
ορεινά χωριά, να γευματίσουν, ακόμα και να κάνουν μια βόλτα μέσα στη Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας.  
Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν τον τοπικό ιστορικό για να τους διηγηθεί την ιστορία του τόπου και να 
δουν τα αρχαία ερείπια στον παρακείμενο λόφο περίπου 500 μέτρα απέναντι και τους θολωτούς βασιλικούς 
τάφους. Για να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες, ένα τμήμα έχει διαμορφωθεί σε πάρκιν για οχήματα επισκεπτών 
μπροστά από τους Κήπους ANZAC. Η είσοδος ελεύθερη. Ιστορικές συνδέσεις.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μνημείο του Θόλου βλέπει όλα τα σημεία του ορίζοντα με φόντο την οροσειρά του 
Ταϋγέτου. Είναι πρέπον ότι το μνημείο αναγείρεται στη θέση της αρχαίας Πελλάνα, ενός χωριού με πολύ μεγάλη 
ιστορία που ξεπερνά ακόμα και αυτούς τους ομηρικούς ήρωες. Η Πελλάνα σήμερα είναι ένα ασήμαντο χωριό 
από αυτό που κάποτε ήταν πριν από περίπου 3000 χρόνια, όπου τότε ήταν μια ακμάζουσα διοικητική πόλη 
περιτριγυρισμένη από πολυάριθμα χωριά που όλοι απότειναν φόρο τιμής στην κεντρική αρχή, στην πόλη της 
Πελλάνας.  
 
Αρχαία Πελλάνα - Ανακατασκευή. Το παραπάνω διάγραμμα δεν είναι παρά μια ανακατασκευή και δεν είναι 
ακριβώς στη λεπτομέρεια. Εντούτοις, ακολουθεί το περίγραμμα του λόφου όπου είναι το παλάτι και τα γύρω 
αρχαία κτίρια. Το ίδιο το μοντέλο βασίζεται επίσης στις Μυκήνες όπου ζούσε ο αδελφός του Μενελάου ο Αγαμέ-
μνονας.  
 
Ιστορικά στοιχεία. Κάποιος θα πρέπει να διερευνήσει μεταξύ των αρχαίων έργων για να μάθει περισσότερα για 
την πόλη γιατί υπάρχουν αποκόμματα πληροφοριών μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων που γράφουν για την 
Πελλάνα και για τους ανθρώπους της.  
 
Υπάρχουν σχετικές αναφορές για τους μανδύες της Πελλάνας, τους δρομείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις 
μνημειακές στήλες, τον Βασιλιά Αγησίλαο, την Πελλάνη την κόρη που έπεσε στο ρέμα, τον Βασιλιά Τυνδάρεω 
και τα παιδιά του, την επιστροφή του Ηρακλή, της Ωραίας Ελένης και πολλά άλλα στοιχεία που δείχνουν την 
ύπαρξη της αρχαίας Πελλάνας.  
 
Η Πελλάνα ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Λακεδαιμονίας (σύγχρονη Λακωνία), πριν από την άφιξη των Δω-
ριέων (που στη συνέχεια εξελίχθηκαν στους Σπαρτιάτες). Με την άφιξη και την θέσπιση των νόμων του Λυκούρ-
γου οι Σπαρτιάτες χρησιμοποίησαν την Πελλάνα ως μία από τις «πύλες» που οδηγούσε προς στη Λακεδαιμονία 
και χρησιμοποιήθηκε συχνά ως αμυντικό ορμητήριο συγκέντρωσης στρατιωτών πριν τη μάχη. Ο βασιλιάς Αγη-
σίλαος ήταν στην Πελλάνα όταν ένας αγγελιοφόρος έφθασε από τη Σπάρτη πληροφορώντας τον ότι ο Επαμει-
νώνδας πλησίαζε τη Σπάρτη με τους Θηβαίους και τους συμμάχους του.  
 
 
 
 



 
Ο βασιλιάς Αγησίλαος, που χρησιμοποίησε τον αρχαίο δρόμο που ακολουθούσε τον ποταμό Ευρώτα , με τον 
στρατό του και με τη βοήθεια των Σπαρτιατών, μπόρεσε να υπερασπιστεί και να αποκρούσει τους Θηβαίους με 
επικεφαλής τον Επαμεινώνδα και έτσι σώθηκε η Σπάρτη.  
 
Σήμερα, πολλά από τα αρχαία κτίρια βρίσκονται θαμμένα περίπου έξι μέτρα κάτω από την σημερινή επιφάνεια, 
ενώ άλλα αρχαία έχουν διασπαστεί, απορριφθεί και μετακινηθεί αλλού ή / και έχουν χρησιμοποιηθεί ως οικοδο-
μικό υλικό μέσα στις σημερινές κατοικίες του χωριού Πελλάνας. Τα αρχαία ερείπια που ανασκάφηκαν τώρα 
βρίσκονται απροστάτευτα στα στοιχεία και είναι μάλλον λυπηρό το γεγονός ότι τέτοια αρχαία ερείπια εξαφανί-
ζονται από την φθορά του χρόνου. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να σωθούν τα ερείπια που περιβάλλουν το 
παλάτι ή τα αρχαία νεκροταφεία. Οι επισκέπτες του χωριού σήμερα θα απογοητευθούν αν περιμένουν να δουν 
τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας της Λακεδαιμονίας. Ωστόσο, μέρος του σχεδίου είναι να δημιουργηθεί το 
παρελθόν στους Κήπους ANZAC προκειμένου να δοθεί στους επισκέπτες μια εικόνα για το τι υπήρχε και πως 
ήταν η αρχαία Πελλάνα.  
 
Όλα τα αρχαία κτίσματα και οι τάφοι έχουν λεηλατηθεί και καταστραφεί αφήνοντας μόνο να ανακαλυφθούν και 
πάλι τα κατάλοιπα των θεμελίων τους από τον αρχαιολόγο Σπυρόπουλο, ο οποίος πιστώνεται με την εύρεσή 
τους. Αξίζει ωστόσο κανείς να επισκεφτεί τους τάφους, ενώ το παλάτι και τα γύρω κτίρια είναι περιφραγμένα για 
να αποτρέπουν τους τουρίστες και τους αθώους επισκέπτες από περαιτέρω λεηλασίες και από τους κυνηγούς 
θησαυρών και ερασιτέχνες αρχαιολόγους. Οι συγγενείς που να ζουν στην Πελλάνα, με την πάροδο των χρόνων 
με πληροφόρησαν ότι όταν ήταν νέοι, τριάντα, σαράντα και πενήντα ετών, έβρισκαν πολλά αρχαία αντικείμενα 
και τα έπαιζαν σαν παιχνίδια, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορική τους αξία ή τη σχέση τους με την αρχαία Πελλάνα 
. Πολλά λάθη κρίσης και έλλειψη προνοητικότητας οδήγησαν στην καταστροφή πολλών από αυτών των αρχαίων 
αντικειμένων.  
 
Είναι πολύ κρίμα που ο λόφος όπου υπήρχε κάποτε το αρχαίο ανάκτορο είναι εκτός ορίων για τους επισκεπτες, 
αλλά λόγω της έλλειψης κονδυλίων και υποδομών η υποστήριξη ενός τέτοιου έργου δεν είναι εφικτό μέσα στο 
σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόλις καταργηθούν τα μέτρα λιτότητας και μπορεί να 
ξεκινήσει η εργασία για την αποκάλυψη των κρυμμένων μυστικών που είναι ακόμα θαμμένα βαθιά κάτω από την 
επιφάνεια.  
 
Φυσικά στοιχεία. Χρυσά νομίσματα, αγγεία, πιθάρια που κάποτε περιείχαν λάδι, κρασί, σπόροι όλων των ειδών, 
χρυσά και χάλκινα αντικείμενα, σκελετικά λείψανα, δαχτυλίδια, δομικά υλικά, σύμβολα και επιγραφές, θολωτοί 
τάφοι, πήλινοι αγωγοί που μετέφεραν νερό, καταστραμμένες πέτρινες καμάρες, σκεύη, πηγάδια, σπήλαια, πέ-
τρινα οχυρά, πύργοι και τοίχοι, αποθήκες, ο ναός στον Ασκληπιού θεού της θεραπείας και υγείας είναι μερικά 
από τα ευρήματα που έχουν ανασκαφεί . Μερικοί τάφοι που δεν λεηλατήθηκαν και άρα δεν πωλήθηκαν σε εν-
διαφερόμενους αγοραστές μπορούν να βρεθούν σε κιβώτια κρυμμένα στο Μουσείο της Σπάρτης. Ένα μουσείο 
όπως αυτό στο Άργος που έχει μεγάλη ανάγκη ανακαίνισης.  
 
Έλληνες στην Τροία. Παρόλο που η Ιλιάδα δεν αναφέρει την Πελλάνα, υπάρχουν ωστόσο αναφορές για αυτήν 
λόγω του βασιλιά Μενέλαου, ο οποίος κυβέρνησε την περιοχή ως μεγάλος ηγέτης μαζί με τη σύζυγό του Ελένη. 
Η ωραία Ελένη μαζί με την αδελφή της Κλυταιμνήστρα (σύζυγο του Αγαμέμνονα) ήταν κόρες του βασιλιά Τυν-
δάρεως, ο οποίος ζούσε στην Πελλάνα ως ηγέτης. Ο Μενέλαος, μαέστρος της Πολεμικής τέχνης μαζί με τον 
αδελφό του Αγαμέμνονα οδήγησαν μια ναυτική δύναμη 1196 πλοίων επανδρωμένων με πολεμιστές εναντίον των 
Τρώων στη Μικρά Ασία κοντά στη σημερινή Καλλίπολη το 1250 π.Χ.. 
 
Παραλληλισμοί με τους ANZAC. Είναι ασφαλές να πούμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μάχης μεταξύ των 
ANZACS και των Ελλήνων τόσο σε σύγχρονα όσο και σε αρχαία γεγονότα. Όχι μόνο στη μάχη, αλλά σε μια 
κοινή αγάπη της ελευθερίας, των δημοκρατικών αξιών και των θεσμών που αντικατοπτρίζουν ο ένας τον άλλον. 
Πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι είναι η έννοια της απελευθέρωσης από την τυραννία που συνδέει τους ANZACS 
και τους Έλληνες. Αυτό περιγράφεται καλύτερα με τα ακόλουθα παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω:  
Τροία / Καλλίπολη 1250 π.Χ. - 1915 μ.Χ. Η πολιορκία της Τροίας από τους Έλληνες το 1250 π.Χ. και των 
ANZACS στη Καλλίπολη περίπου 3165 χρόνια αργότερα. Ενώ ο Τρωικός πόλεμος είναι συνώνυμος με τους 
Έλληνες, έτσι και οι αποβάσεις στη Καλλίπολη είναι συνώνυμες με τους ANZACS.  
 



Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι και τα τρία έθνη ήρθαν στο δικό τους στο πεδίο της μάχης της σύγκρουσης και 
έμειναν για πάντα κατοχυρωμένα στις καρδιές των ανδρών. Η ιστορία είναι μια υπέροχη αντανάκλαση των επι-
τευγμάτων της ανθρωπότητας, των δοκιμών και των δοκιμασιών τους για τη δημιουργία περιβαλλόντων όπου 
μια κοινωνία μπορεί να ζήσει ειρηνικά.  
 
Αλλά όπως σωστά επισημαίνει η ιστορία, η ειρήνη απαιτεί τιμή και, δυστυχώς, η τιμή κοστίζει τη ζωή του αν-
θρώπου. Ένας άλλος λόγος για να θυμόμαστε και να σεβόμαστε αυτούς που πολέμησαν και πέθαναν γνωρίζο-
ντας ότι η θυσία τους δεν ήταν μάταιη.  
 
Στις Θερμοπύλες, οι Έλληνες αποτελούμενοι από 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς πολέμησαν τον στρατό των 
Περσών αποφασισμένοι να καταστρέψουν τους Έλληνες το 480 π.Χ. Οι Σπαρτιάτες προχώρησαν μπροστά από 
τους άλλους συμμάχους και αντιμετώπισαν τους Πέρσες σε ένα στενό πέρασμα όπου αποδεκάτιζαν τα διαδοχικά 
αλλεπάλληλα κύματα Περσικών στρατευμάτων.  
 
Ο βασιλιάς Λεωνίδας, οι άνδρες του και οι σύμμαχοί του αντέκρουσαν και καθυστέρησαν τη επέλαση των Περ-
σών αρκετά ώστε οι Έλληνες να συγκεντρωθούν και τελικά να νικήσουν τους Πέρσες στις μετέπειτα μάχες. Το 
ίδιο και με τους ANZAC που πολέμησαν στις Θερμοπύλες (1941) περίπου 2421 χρόνια αργότερα εναντίον ενός 
συντριπτικού Στρατού των Ναζί, καθυστερώντας την επέλασή τους στην Ελλάδα. Τους είχαν πει ότι "εδώ ήταν 
και εδώ θα μείνουν".  
 
Kokoda Μονοπάτι. Επιπλέον, είναι καθιερωμένο το γεγονός ότι η διαδρομή Kokoda Μονοπάτι είναι γνωστή ως 
οι «Θερμοπύλες» της Αυστραλίας.  
 
Ήταν κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου το 1942, όταν τα παλικάρια του 39ο Αυστραλιανού Τάγματος 
Brunswick Victoria Αυστραλίας υπό την ηγεσία του υπολοχαγού Ralph Honner βετεράνος Ελλάδος και Κρήτης 
καθυστέρησε και εμπόδισε τις Ιαπωνικές δυνάμεις που είχαν βάλει στόχο την εισβολή στην Αυστραλία.  
 
Αυτά τα παλικάρια, σύμφωνα με τον παλιό μου αείμνηστο φίλο Ταξίαρχο Keith Rossi, πολέμησαν τους Ιάπωνες 
με νύχια και με δόντια. Αποτελούνταν από νέους άνδρες που δεν είχαν δει ποτέ μάχη πριν και είχαν ριχτεί μέσα 
στη φωτιά για να αποκρούσουν τις επιθετικές σκληρές Ιαπωνικές Δυνάμεις.  
 
Αν δεν ήταν για το 39ο Τάγμα να αγωνιστεί με στρατηγικές τακτικές καθυστέρησης, το Port Moresby μπορεί να 
είχε κατακτηθεί και η Αυστραλία να απειλούνταν πλέον από τους Ιάπωνες. Θα έρθει η ημέρα όταν οι Αυστραλοί 
θα κοιτάζουν πίσω στο θαύμα του 39ου Τάγματος και θα λένε ότι ήταν η ωραιότερη ώρα τους. Ως εκ τούτου, 
είναι σημαντικό να σημειώσουμε τους παράλληλους ρόλους που έχουν οι Έλληνες και τα αδέλφια τους, οι 
ANZACS, και συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη διατήρηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα στο Αφγα-
νιστάν, οι κίνδυνοι να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση του Αφγανικού στρατού οδήγησαν στο θάνατο υπηκόων, 
ενός από τους οποίους ήταν Ελληνικής καταγωγής από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που εξακολουθούν να δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα.  
 
Συγκρούσεις / Ειρηνευτικές Δυνάμεις της σημερινής περιόδου από το 1990 έως το 2018. Οι Έλληνες και οι 
Anzacs έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις ειρήνευσης υπό τη μία ή την άλλη μορφή, όπως: Κορέα 1950, Πόλεμος 
του Κόλπου 1990-1991, Ιράκ 1991-2003, Βοσνία & Ερζεγοβίνη1992 - 2004 , Σομαλία 1993 - 1995, Κρίση Ιμιας 
1995 - 1995 (Ελλάδα), Αλβανία 1997-1997 (Ελλάδα), Κονγκό 1999 - 2011, Κοσσυφοπέδιο 1999, Αφγανιστάν 
2001-2014, ΠΓΔΜ 2001 - 20013 (Ελλάδα). Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετείχε επίσης με τις Αυστραλιανές ναυτικές 
επιχειρήσεις στη Μόνιμη Ναυτική Δύναμη της Μεσογείου 2001 - 2016, Μόνιμη Ναυτική Ομάδα του ΝΑΤΟ 2 Horn 
of Africa 2002 - 2018, Αποστολή του ΟΗΕ στο Σουδάν 2005 - 2011 (Ελλάδα) Αποστολές στο Λίβανο 2011-2018, 
Στρατιωτική παρέμβαση στη Λιβύη 2011-2011 και η Aμερικανική παρέμβαση στο Ιράκ κατά του Ισλαμικού Κρά-
τους ISIS 2014-2018.  
 
Αυστραλοί και Νέο Ζηλανδοί Ελληνικής καταγωγής. Σήμερα, μετά από περίπου 150 χρόνια μετανάστευσης υ-
πάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο Αυστραλοί και Νέο Ζηλανδοί Ελληνικής καταγωγής που ζουν και στα δύο 
έθνη. Τα παιδιά της διασποράς έχουν ενσωματωθεί καλά στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ευημερία, στην 
οικονομική σταθερότητα, στην αποδοχή των αξιών και των θεσμών χωρίς να χάσουν την προγονική τους ταυτό-
τητά. 
 
 
 



 
Όπως οι συγγενείς τους στην Αμερική, τα μακρινά ευρωπαϊκά τους ξαδέρφια, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, 
στα κράτη της Βαλτικής, στις Ρωσικές στέππες, στη Ινδική χερσόνησο , στα Αφρικανικά και Ασιατικά έθνη, έχουν 
κάνει αισθητή την παρουσία τους και ενισχύουν τους κρίκους της νοοτροπίας των ANZAC. Αυτό το μνημείο και 
οι Κήποι ANZAC είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς.  
 
Ωδή στους Αυστραλούς Ελληνικής Κληρονομιάς . Το επόμενο ποίημα το έγραψα πριν από μερικά χρόνια και 
είναι πρέπον να αποτελεί μέρος της ιστορίας του Μνημείου. Η μετάφραση στα ελληνικά επιχειρήθηκε πρώτα από 
μένα με καταστροφικά αποτελέσματα και στη συνέχεια επιχειρήθηκε από έναν φίλο στη Νότια Αυστραλία, ο 
οποίος είναι επίσης μέλος της Λακωνικής Αδελφότητας σε αυτό το νομό. Τελικά ολοκληρώθηκε σε μια πιο ξεκά-
θαρη εκδοχή από τον καλό μου φίλο, τον Λεωνίδα Τσόγκα, που σήμερα διαμένει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
της Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι αδελφοποιημένη με τη πόλη της Μελ-
βούρνης Βικτώριας όπου ζει σήμερα η πλειοψηφία των Αυστραλών Ελληνικής καταγωγής. Ένα αντίγραφο του 
ποιήματος μπορεί επίσης να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Βικτωριανής Πανλακωνικής Αδελφότητας. 
  
“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” Peter Adamis.  
 
ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  
 
“Ω ξένε χαίρε, σ’ αυτή τη χώρα που αποκαλούμε πατρίδα, την Αυστραλία. Θυμήσου ότι κι εμείς είμαστε Αυστρα-
λοί. Εμείς που έχουμε ελληνική καταγωγή και κάναμε την Αυστραλία πατρίδα, ήμασταν και είμαστε πάντα υπά-
κουοι στους νόμους της. Εμείς που κατοικούμε κάτω από τον μεγάλο ουράνιο Σταυρό του Νότου διασχίσαμε 
κάποτε αυτή τη μεγάλη χώρα και έχουμε αναμνήσεις παλαιές. Σ’ αυτούς που αμφισβήτησαν την πίστη μας, να 
θυμούνται ότι κι εμείς συμμεριζόμασταν τα βάρη της Αυστραλίας και πρόθυμα αντιμετωπίζαμε τον κάθε επιτιθέ-
μενο ώστε να διατηρήσουμε τις ελευθερίες που τις απολαμβάνουμε ως κεκτημένες σήμερα.  
 
Προς τιμή αυτών που είναι θαμμένοι σ’ αυτή τη χώρα που ονομάζουμε Αυστραλία χαιρετίζουμε αυτούς που τώρα 
κρατούν τη δάδα όπως κάποτε κρατούσαμε κι εμείς με υπερηφάνεια. Για να μπορούμε να ζούμε σήμερα σε μια 
χώρα απαλλαγμένη από την καταπίεση, την πείνα και την αρρώστια. Για να μπορούμε να αναθρέψουμε τις 
οικογένειές μας και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στα πλαίσιά της. Ζητάμε από την νέα γενιά να θυμάται 
πάντα πως ο αγώνας μας δεν ήταν μάταιος.  
 



Ως εκ τούτου, εξέταζε προσεκτικά προτού κρίνεις, ότι εμείς που τώρα βρισκόμαστε κάτω από την Αυστραλιανή 
γη, κάποτε ζούσαμε ανάμεσά σας με σάρκα και οστά και αισθανόμασταν το δροσερό αεράκι και τη θερμότητα 
του ήλιου να κτυπά τα μάγουλα μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είχαμε και εμείς οράματα, όνειρα και στόχους 
που δεν εκπληρώνονταν πάντα, αλλά κατά κάποιο τρόπο, καταφέραμε να βρούμε το δρόμο μας μέσα στη ζωή.  
Τηρήσαμε τους νόμους της χώρας, εργαστήκαμε σκληρά για την επιβίωση τη δική μας και των αδελφών μας.  
 
Γελάσαμε, κλάψαμε, θρηνήσαμε, και αναπηδήξαμε από χαρά σε κάθε καλή ή κακή είδηση. Αντιμετωπίσαμε τα 
καλά και τα κακά ακόμη και τους εφιάλτες των άλλων με καλή πίστη, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Σε όλα τα θέματα 
μεγάλα ή μικρά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας σ’ αυτήν τη χώρα, που ονομάζουμε πατρίδα Αυστραλία εμείς, 
οι Αυστραλοί ελληνικής καταγωγής δεν ξεχάσαμε ποτέ την κληρονομιά μας, τον πολιτισμό μας και το αίσθημα 
της ταυτότητάς μας.  
 
Δεν ζητάμε πολλά από την επόμενη γενιά, εκτός από το να θυμάται ότι δεν ξεχάσαμε ποτέ ότι προερχόμαστε από 
μια φυλή που ονομάζεται ελληνική.  
 
Επομένως, ω ξένε, την τελευταία ημέρα του χρόνου, αφιέρωσε μια πολύτιμη στιγμή συλλογιζόμενος αυτούς που 
πέρασαν από μπροστά σου αλλά και τους προγενέστερους και όταν η στιγμή αυτή περάσει, κοίτα μπροστά σου 
αντικρίζοντας τη νέα χρονιά με την ίδια αυτοπεποίθηση και το ίδιο θάρρος της φυλής που ονομάζεται ελληνική. 
Στέκε ψηλά, μείνε υπερήφανος για τις ρίζες μας και μην αρνείσαι ποτέ την κληρονομιά μας, γιατί είναι αυτό που 
είμαστε, «Αυστραλοί ελληνικής καταγωγής»”.  
 
Παναγιώτης Αδάμης  
 
Χορηγοί. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ABALINX ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ABALINX που σημαίνει, Adamis και 
Barwick, δύο απόστρατοι του Βασιλικού Αυστραλιανού Στρατού. Η ABALINX είναι ένας μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός με διεθνείς συνδέσεις και αφιερωμένος στη βοήθεια προς τους άλλους χωρίς κόστος. 
  
Ο Maurice Barwick (συνταξιούχος E.A. Αξιωματικός Πεζικού του Αυστραλιανού Στρατού - 1 RAR, 3 RAR, 4 RAR, 
Commandos, DUC, Υπουργείο Εξωτερικών και Δικηγόρος), Κώστας Ζγούρδας (συνταξιούχος λίθο-τεχνίτης και 
π. Πρόεδρος του χωριού) που ζει στην Ελλάδα, Δημήτρης Μαλιάρος , Σταύρος Μιχαλόπουλος (συνταξιούχος 
αγρότης και γέροντας χωριού). Ο Λεωνίδας Τσόγκας (π. Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Oakleigh στην 
Αυστραλία), ο Στέφανος Ζγούρδας (κτίστης και γλύπτης πετρωμάτων).  
 
Φίλιππος Αδάμης (Αδελφός και Επιχειρηματίας) και Παναγιώτης Αδάμης, εγώ (συνταξιούχος Ε.Α. αξιωματικός 
του Αυστραλιανού Στρατού - 1 RAR, 6 RAR, CARO, 11 IRC RWAR, SCMA, DUC 2 RVR 8/7 RVR 3 ARU DFRU- 
6 RVR, APA-M, Μονάδες Τροπικών Δοκιμών, Κέντρο Πεζικού, Canungra, Μονάδα Ιστορίας Στρατού, Εκπαιδευ-
τής, Διευθυντής Επιχειρήσεων & Δημοσίων Σχέσεων).  
 
Υποστήριξη σε είδος. Άλλοι που συμμετείχαν στη στήριξη του έργου ήταν η Βασιλική Σιγάλου (Γυναικείος Σύλ-
λογος), ο Γιώργος και ο Πέτρος Παρασκευόπουλος (ιδιοκτήτες Τοπικού Υλικού - Καστόρι) Αντώνης Κουμάρης 
(Τοπικός Καταστηματάρχης - Καστόρι), Χρήστος Σκορστής (εργάτης), Τάκης Μούτης ( δομικά υλικά Καστόρι), 
Πέτρος Ρασιάς (Συντηρητής «Σπίθας»), Δημήτρης Μπογρής (Ταξιτζής), Δημήτρης Μόρφης (συνταξιούχος αστυ-
νομικός), Ηλίας Σιγάλος (Γεωργικός αντιπρόσωπος), Χρήστος Γλέκας (συνταξιούχος αστυνομικός).  
 
Η Ντίνα Σιγάλου (υπεύθυνη ταβέρνας), ο Αθανάσιος Παπαστάθης (συνταξιούχος πυροσβέστης), η Γιαννούλα 
Μόρφου (υπεύθυνη ταβέρνας), ο Γιώργος Μιχαλόπουλος (αγρότης), ο Αριστοτέλης Καραγιάννης (ελαιοπαραγω-
γός), ο Χρήστος Περδίκας (αρχιτέκτονας), ο Γιάννης Γλέκας (συνταξιούχος αγρότης), Κατερίνα Φέικου (Προέδρος 
Συλλόγου Γυναικών), και Αθανάσιος Βαρούτσιος (Πρόεδρος Ανδρικού Συνδέσμου). Ο Παναγιώτης Αδάμης & Ο 
«Σπίθας» Παναγιώτης Ρασσιάς  
 
Επισκέψεις στους Κήπους ANZAC. Οι επισκέπτες επιτρέπονται στους κήπους κατόπιν αιτήματος. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν είτε να επικοινωνήσουν με τον Κώστα Ζγούρδα για: Ελλάδα: Κινητό αριθμό 6979223738 που 
θα κάνει ρυθμίσεις για είσοδο και προβολή. και / ή Επικοινωνήστε μαζί μου στο email: mailto: 
abalinx@gmail.com από ποιες ρυθμίσεις θα γίνουν για προβολή.  
 
 
 
 



 
Εναλλακτικά, είμαι διαθέσιμος μέσω της κινητής τηλεφωνίας Αυστραλίας: 0481342791 σχετικά με τις ρυθμίσεις 
που μπορούν να γίνουν για να επισκεφθείτε την ANZAC Gardens.  
 
Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, (αγρότης) είναι ο επιτόπιος κηδεμόνας και θα φροντίσει το χώρο κατά την απουσία 
μας. Ο Χρήστος Γκλέκας, ο ξάδερφος μου (συνταξιούχος αστυνομικός) έχει τη γενική ευθύνη. Η είσοδος ελεύθερη.  
Οι εορταστικές ημέρες. Η ANZAC η οποία εκπροσωπεί την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στις αποβάσεις στην 
Καλλίπολη και την ημέρα του ΟΧΙ που εκπροσωπεί τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Μεταξάς δήλωσε το ΟΧΙ στον 
ιταλό πρεσβευτή το 1941. Ανάλογα με το χωριό και τη γύρω περιοχή, μπορούν να εξεταστούν και άλλα γεγονότα 
για τη μακροζωία του μνημείου, τη διατήρηση του πνεύματος ANZAC και τους δεσμούς που δεσμεύουν και τα 
τρία έθνη.  
 
Όλες οι έννοιες και οι ιδέες θα εξεταστούν βάσει των πλεονεκτημάτων τους. Συμβολισμός. Λένε ότι μια φωτογρα-
φία λέει χίλιες λέξεις. Αν συμβαίνει αυτό τότε το μνημείο ανάμεσα στους κήπους ANZAC στην Πελλάνα Λακωνίας, 
αντιπροσωπεύει ένα εκατομμύριο εγκαταλελειμμένες ψυχές. Υπάρχει πολύ συμβολισμός στο μνημείο και κάθε 
τμήμα έχει ένα νόημα όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
Σημαίες. Οι σημαίες της Ελλάδας και της Αυστραλίας κυματίζουν ψηλά πάνω από τον Θολωτό τύμβο όπου στε-
γάζεται το μνημείο των πεσόντων.  
 
Η σημαία της Νέας Ζηλανδίας δεν έχει ακόμη αποκτηθεί και ελπίζουμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της 
Νέας Ζηλανδίας να παράσχει μία για να ολοκληρωθεί η αντιπροσώπευση των ANZAC. Όπως έχει αναφερθεί σε 
άλλα σημεία, η ανέγερση του ιστού των 10 μέτρων ήταν μια από τις πιο δύσκολες εργασίες.  
 
Κύριος Βράχος. Η αναζήτηση και αναγνώριση του κύριου βράχου δεν ήταν εύκολη, καθώς σήμαινε αρκετό περ-
πάτημα στην κορυφή του λόφου, πέρα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και την αναζήτηση ενός κατάλληλου 
επίπεδου βράχου.  
 
Έγινε μια αναγνώριση την προηγούμενη μέρα στην κορυφή του λόφου και μετά από την προβολή ορισμένων 
τεράστιων βράχων ανακαλύψαμε τον πιο κατάλληλο για το μνημείο. Μετά από αρκετό ψάξιμο από τον Δημήτρη 
Μαλιάρη, φίλος και πρώην Προέδρος του χωριού, βρέθηκε ένας τεράστιος βράχος σηκώθηκε και μεταφέρθηκε 
προς το λοφίσκο όπου βρίσκονται οι Κήποι ANZAC. Δεν ήταν εύκολο έργο όπως φαίνεται και χρειάστηκε περί-
που τέσσερις από εμάς για να τον μεταφέρουμε και να τον τοποθετήσουμε. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο 
κύριος βράχος δωρίθηκε από τον Αριστοτέλη Καραγιάννη, του οποίου το αγροτεμάχιο βρέθηκε στο λόφο με θέα 
την Πελλάνα.  
 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσφορά του Κώστα Ζγουρδά ενός έμπειρου τεχνίτη πετρω-
μάτων που με τη βοήθεια των Vittorio και Gerald Merici αλλά και του εαυτού μου ο βράχος τοποθετήθηκε χρησι-
μοποιώντας πρωτόγονες μεθόδους ξύλινων μοχλών. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Κώστας, για την ηλικία του ήταν 
υπέροχος. Όσο για τον Maurice Barwick, στεκόταν σιωπηλός καταγράφοντας όλη το έργο τραβώντας φωτογρα-
φίες και βίντεο για χάρη της καταγραφής της ιστορίας.  
 
Θόλος. Η δομή που μοιάζει με Θόλο στεγάζει το μνημείο και είναι μια αναπαράσταση ενός αρχαίου μυκηναϊκού 
Aτάφου που στεγάζει βασιλείς. Η εγκατάσταση και τα λεπτότερα σημεία του μνημείου κατασκευάστηκαν από 
τον Κώστα Ζγούρδα, τον τοπικό λίθο-τεχνίτη. Ο λόγος για τη δομή τύπου Θόλου ήταν να μιμηθούν τους αρχαίους 
βασιλικούς τάφους που είχαν χαράξει από την πλαγιά ενός λόφου περίπου 500 μέτρα βόρεια του αρχαίου πα-
λατιού και θεωρήθηκε ότι η δομή αυτή θα πρέπει να είναι μέρος του αρχαίου τοπίου.  
 
Μαύρος πυλώνας και χωνευτήρι. Ο μαύρος πυλώνας αντιπροσωπεύει την ψυχή όλων εκείνων που πέθαναν στη 
μάχη και αγωνίστηκαν για τις ελευθερίες που εμείς σήμερα θεωρούμε δεδομένες. Το άσπρο στρογγυλό μαρμά-
ρινο χωνευτήριο είναι η φλόγα που κρατιέται αναμμένη κατά τη διάρκεια της τελετής.  
 
Ο μαύρος πυλώνας θα στεγάζει ένα πέτρινο χωνευτήρι που θα περιέχει μια φλόγα που θα ανάβεται την ημέρα 
των ANZAC (25 Απριλίου) και την ημέρα του ΟΧΙ (28 Οκτωβρίου) κάθε χρόνο. Το κόκκινο λίθινο χωνευτήρι 
συμβολίζει τον δεσμό αίματος μεταξύ των Ελλήνων και των ANZACS. Το πέτρινο χωνευτήρι δωρίστηκε και λα-
ξεύτηκε από τον τοπικό λίθο-τεχνίτη, Κώστα Ζγούρδα.  
 
 



 
Ο στύλος δωρίστηκε από τον Γιάννη Γκλέκα και μεταφέρθηκε από τον Σταύρο Μιχαλόπουλο και τοποθετήθηκε 
σε λειτουργία από τους Vittorio και Gerald Merici Αλβανούς επισκέπτες. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το 
χωνευτήρι πάνω στον πυλώνα στην τελική του μορφή θα καλύπτεται για να είναι ασφαλής από τα στοιχεία.  
 
Η Ωδή. Και στις δύο πλευρές του βράχου βρίσκονται δύο μαρμάρινες πλάκες που περιέχουν την Ωδή στα ελλη-
νικά και στα αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση της Ωδής θα είναι μέρος της τελετής. "Η Ωδή έρχεται από 
το «For the Fallen», ένα ποίημα του αγγλικού ποιητή και συγγραφέα Laurence Binyon και δημοσιεύθηκε στο 
Λονδίνο στο Winnowing Fan, ποιήματα του Μεγάλου Πολέμου του 1914. Ο στίχος, ο οποίος έγινε η κύρια ωδή 
«Ode League», χρησιμοποιήθηκε ήδη σε συνεργασία με τις τιμητικές εκδηλώσεις μνήμης στην Αυστραλία το 
1921 ». 
 

English  Greek  
They shall grow not old,  
As we that are left grow old;  
Age shall not weary them,  
Nor the years condemn.  
At the going down of the sun  
And in the morning  
We will remember them.  

Ποτέ δεν θα γερνούν  
Καθώς εμείς που μένουμε γερνούμε  
Ο χρόνος δεν θα τους φθείρει  
Ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάζουν  
Κατά το ηλιοβασίλεμα  
Και το πρωί  
Θα τους θυμόμαστε  

 
 
 

 

HANZAC ORIGINS 
Abalinx 26 January 2018 Peter Adamis 

This article is one man’s final tribute to ANZACS & GREEKS.   It is fitting that this article is published on Australia 
Day 2018. I hope that its contents are well received and that it is read in the spirit in which it was compiled. In 
saying that I am reminded of and acknowledge the First People of this nation we call home and hope that the day 
comes when we are all united as one people celebrating Australia Day together.   
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This article as indicated above is my final tribute to my mates past and present and to all those who had a hand 
in managing and mentoring me throughout my military career. I hope that I have not let them down or disappointed 
them. Only those who have donned and served their nations uniform can truly understand the comradeship and 
brotherhood of the meaning of cobber, digger, mate.  I say this because I am very loyal to those I have served 
with. 
I have a Duty First attitude, one that has helped me throughout the difficult periods in my life.  An source of 
philosophy if you like as the Infantry motto of Duty First as many connotations, which for me is that whenever face 
with a situation that is a conflict of interest, I always put the interests of my family first, followed by the nation, 
cobber digger mates, relatives and friends.  I am a God fearing man and not afraid to demonstrate that faith; a 
faith that I do not force upon anyone but try at all times to lead by example. I am fiercely independent and I will 
fight the good fight to uphold the values of my generation. A generation that lived without the technologies of 
today. In senescence, this monument located within at my place of Birth Pellana, Lakonia, Greece is dedicated to 
them, (cobber, digger and mates of all the three nations, Australia, New Zealand and Greece). ANZAC Gardens 

FORWARD.               I was honoured and very pleased to be asked by Peter Adamis to write some words on this 
article about the ANZAC Gardens at Pellana at Lakonia, Greece. Firstly, I was honoured as Peter is a friend of 
long standing, tried tested and trusted I was very pleased because the word ANZAC has a special and personal 
connotation for me as I have served, alongside New Zealand in the commonwealth Brigade in Malaysia in the mid 
nineteen sixties. 
Again later in the nineteen sixties I served in an ANZAC Battalion in South Vietnam, the Fourth battalion the Royal 
Australian Regiment, ANZAC  (Bravo, Charlie and Delta Companies from Australia and Victor and Whiskey Com-
panies from New Zealand). Together Australian and New Zealand soldiers are convincing, effective and formida-
ble warriors. 
The concept of the ANZAC Gardens is solely Peter’s. He writes of the origins of this creative, imaginative, inspiring 
and unique concept. It is a conceived at a time of debilitating illness, pain and personal adversity. Further, the 
concept has an admirable theme. Full of symbolism and a dedication of a friendship and a relationship of these 
peoples, Hellenes (Greeks), Australians and New Zealanders. 
I was aware of the concept and vaguely knew of its design. Peter had spoken of his thoughts on a number of 
occasions and of course. I was a guest of Peter’s, at Pellana, and observed the reality of the concept as it unfolded. 
The completed work left me gobsmacked, dumbfounded and astounded.  My idea of the concept and its actual 
realisation were poles apart. I am happy. That ANZAC Gardens as it now stands is far superior and more beautiful 
and engaging of the gardens of my thinking. 
The location is on a knoll overlooking the village of Pellana, Helens of Troy’s palace, the might Evrotas River (dry 
in summer) and ancient Mycenaean tombs; and in turn which overlooked and protected by the revered, ancient 
and inspiring Taygetos Mountain Range. Talk about location, location, location….. 
Peter gives a detailed and telling account of the Background, Inspiration Original Concept, the all-important Sup-
port he received from the staff at the Olivia Newton John Cancer and Wellness Centre, and of the seven phases 
of the ANZAC Gardens and Monument. Finally, there are details about Pellana, Greek history, Ancient Greek 
battles (Spartan) and more modern ones. 
All in all this article is a gargantuan piece with something for everyone. The article is articulate, fully bodied and 
what is most important, relevant to our times.   Maurice Barwick, (Major, Foreign Affairs, Solicitor retired).        
PREFACE.     Peter’s ANZAC Gardens Memorial is located on private property in his place of birth Pellana, 
Lakonia Greece. It will stand as an eternal link between old homeland and new homeland. Marking the beautiful 
landscape of Pellana the Australian flag will tell the story of those migrants of Greek heritage; like Peter Adamis, 
who served in the Australian Defence forces and those who fought in defence of Australia. Not far from where the 
Wanax  Menelaus held court with his wife Helen in Ancient Lacedaemonia and where ancient Lacedaemonians 
and Spartans forged their mighty armies. The ANZAC memorial will tell the story of the bravery of Australian, New 
Zealand and Greek servicemen and women. Amongst them Peter and his comrades. Maria Vamvakinou, Fed-
eral Member for Calwell. 
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INTRODUCTION.                  This monument is testament to the journey of one man and three countries.  Peter 
Adamis and his resolve to honour those before him embodies the spirit of peoples past and present from the three 
countries   The ties that bind Australia and Greece and New Zealand- although only forged over the last two 
centuries- are enduring and reflect the deeply shared values.  It is these values of honour, respect and courage 
which we should never forget.  The monument will ensure this is the case.  Bill Papastergiadis President of the 
Greek Orthodox Community of Melbourne & Victoria. 

——————————————————————————————— 

Acknowledgements.          The project called ANZAC Gardens and the monument within could not have been 
possible, had it not been for the timely arrival of my old Boss, Maurice Barwick, (Ex 1 RAR, 4 RAR, Commandos, 
Foreign Affairs and Solicitor). Maurice was Officer Commanding Deakin University Company, Geelong, Victoria 
some 32 years ago (1985 – 1988). He was in a previous time the Second in command (2IC) of Infantry Centre, 
Ingleburn, New South Wales in 1972 whilst I was undertaking my Infantry Initial Employment Training. Since 1985 
when we met in Geelong we have remained staunch friends and is considered a part of the family and called 
affectionately “Uncle Maurie”. 
In fact his dear departed wife Thelma was part Spartan, as her Grandfather had migrated from Laconia, Greece 
over 100 years ago to the USA and subsequently to the Gold Fields of Victoria, Australia. Thelma was a beautiful 
lady who cared for my four sons’ David, Paul, Matthew and Mark whenever we visited them over the years. That 
friendship deepened when my lovely wife Yovanna was introduced to Maurice and Thelma some years later. 
I would also like to acknowledge Maria Vamvakinou, the Federal member for Calwell, located in Melbourne, Vic-
toria. Maria and her husband Mihali who have become good friends over the years and put both our politics to 
one side when we meet.  My deep friendship with Bill Papastergiadis, (President of the Greek Orthodox Commu-
nity of Melbourne & Victoria) is as a result of mutual understanding and sharing the same values, and I truly thank 
him for taking the time to read the document and write the introduction. 
Many thanks to Kostas Zgourdas, the local Stone Mason in Pellana, Lakonia, Greece, who has been one of the 
cornerstones of the project, providing advice and support as well as in-kind support to Maurice and I.  My two 
Albanian friends, Gerald and Vittorio for being on hand whenever called upon.  
 

To the villagers of Pellana for donating their time and advice and to 
those from Kastania and Vergadeika, adjoining villages. Finally, I 
thank my very dear friend Leon Tsongas for the translation into 
Greek. A friend whom I have known since 2005 and whose advice 
and support over the years is not measured by time only but by the 

inherited goodness of the man.    
 thank my brother Phillip for assisting me greatly in ways that I can 
never be able to describe fully and yet without his support, much of 
what was achieved could not have been accomplished.  Phillip and 
I were both born on the hill in a stable some 67 and 66 years 
ago. Finally, I thank my lovely wife who gave me the opportunity to 
remain in my place of birth for seven months and supporting me 
whilst I was there.  I realise that it was difficult for her, even though 
she managed to spend approximately two months together, life 
without ones partner is always difficult. My wife Yovanna gave me 
an added incentive to battle the cancer and had promised me a six 
months trip to Greece should I recover.  

ANZAC the Name.               It is important to note that the use of the name ANZAC is not for any commercial 
interests, no connection with any trade, business, calling or profession or in connection with any entertainment or 
any lottery or art union or as the name or part of a name of any private residence, vehicle of charitable or other 
institution, or other institution, or any building.  ANZAC Gardens is located on private property in Pellana Lakonia 
Greece and not associated with any business, charitable organisation or any institution, but a simple personal 
tribute on my part.  
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Background.          The name ANZAC conjures up memories of pride, sacrifice, mateship, hardship, struggle, 
grief, joy and laughter and yet there is also an element of fear amongst those who find themselves up against 
ANZACS in a two way range.  The word ANZAC itself stands for Australian New Zealand Army Corps, represent-
ing those who participated in the landings and fought at Gallipoli, Asia Minor (Turkey).  
I like many who have served wearing the nation’s uniform, hold firm the ideals, the mateship, the joys and laughter, 
because believe it or not, we too were youngsters once. The memory of mate’s long gone still echo in my mind, 
still alive as they were many years ago. There are times when I have shed a lonely tear when no one is around at 
losing so many mates and I thank God for being given the opportunity to live to complete my journey. 
My mind also went to Phil, (Butch) Buttigieg who sent me a message querying why and how long I was considering 
staying in Greece. (I first met Butch in Singapore and Malaya back in 1973 and have kept in touch periodically 
over the years.)   
My response to him was brief and said that I was there for my immune system to become stronger and also use 
whatever time I had spare to collect material for further research and also write more yarns about my mates gone 
and still with us. There is nothing noble about that, it’s just who I am and have always been. I must admit, time 
away from life in Australia was psychologically beneficial and helped the old grey matter to review, reanalyse and 
rewire the brain. 
Others reading this who know of me will chuckle and say yes that’s Pete the Greek, he has not changed a bit. 
Others who don’t know of me or my Duty First attitude may scoff and laugh it off. Whatever the case maybe, it 
matters little to me as I am doing what I want to do and write about my generation of cobber digger mates. Brothers 
who once filled their lungs with oxygen, drank like fish, fought, brawled amongst each other, called a spade a 
spade, fell in and out of love, got married, children, divorced, served the nation and always there for a mate.  
I am very passionate about life, my family, relatives, Cobber Digger mates and my positive outlook on life, that no 
matter how many times I am brought down I will never give up and get up to fight the good fight.   In fact it was 
also Butch Buttigieg who contacted me in hospital battling that deadly cancer and gave me encouragement to 
fight the good fight.  While I was in hospital, I was touched by the many mates I had indeed forgotten and lost 
touch with them that I began to realise that I was not alone. Roger, Tuck, Tom, Larry, Mark, Sid, Col, Barrie, Noel, 
and many other far too numerous to add here.  
In fact those mates of mine who literally came out of the woodwork, touched me so deeply that the concept of a 
monument became set like concrete in my mind and one could say that it gave me an added incentive to live. 
Mates, are akin to brothers not of the same blood but brothers all the same.  One bloke kept sending me messages 
almost every day, even though he was going through something worse than I giving me encouragement and some 
who were able dropped by to see old Pete the Greek in hospital.  I have always had a positive attitude even though 
I have had suffered deeply from stress and severe depression and three heart attacks, and yet I have somehow 
pulled though to fight another day. 
Having stated the comradeship and serving together, I have a message for those of us who wear our medals. I 
would prefer to think that, we do so, not to demonstrate how good we are, where we have served, what we have 
done, what battles we may or may not have been involved in but we wear them proudly them as a reminder to 
others of the sacrifices men and women of this nation who have worn the uniform to keep us safe and enjoy the 
freedoms we take so much for granted. 
As for those who have served and don’t believe they are veterans, let me remind them all that nowhere does it 
state that you have to go to war to be called a veteran.  Stop beating around the bush, cut the bullshit and March 
along with your mates for you are a veteran. For those who go about displaying their medals to show off, my 
message to you is that you are displaying disrespect to those that trained you, worked with you and to those who 
died.    True friends are hard to find and I must say I am much blessed to have served with the finest people I 
have ever met; and for that reason alone, readers can understand why the need, concept, symbolism and thoughts 
behind the construction of the monument within ANZAC Gardens. 
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Inspiration.               I was inspired by the blokes who had erected the Royal Australian Regiment Memorial 
Walk in Brisbane, Queensland, Australia. I had visited the memorial Walk some time ago and I was so impressed 
that I said to myself that if they could do it, then so could I.  The volunteers have created a magnificent trail 
amongst the tropical Queensland setting, of Enoggera Army establishment, maintained at all times and a great 
venue for veterans and families to visit.  The last time I was there was a number of years ago with my wife, who 
dropped me off to visit and catch up with old mates I had not seen for years. 

 
 

On arrival, I was met with by Arthur Willemse an old mate from 6 RAR, who gave me a tour of the place. I also 
had the opportunity to meet up with some old and bold faces from 6 RAR and the Infantry Centre.  Talk about a 
sight for sore eyes. The work already completed was an example of what mates can do when they are get together 
for a worthy cause. I for one salute them. Those who have yet to visit the RAR Memorial centre, I strongly suggest 
you do as much volunteer work has gone into it and it will continue to me maintained as long as the spirit of DUTY 
FIRST and vigilance at all times prevails. 
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Original concept.    Although I was inspired by the RAR Memorial walk, the original concept was conceived whilst 
I under treatment for a deadly blood cancer. My treatment was in the Olivia Newton John Cancer and Wellness 
Centre, Austin Hospital.  The period 21 August 2015 to 21 January 2016 was one of chemotherapy and stem cell 
treatment. During the above period I used my lap top to keep busy and my mind off the drugs being pumped into 
my body and communicating with friends from the past certainly helped me.    
As I browsed through my old photos, I began to close the gap with the past and recall memories of my service 
with many fine men and women.  It was during the course of my musings with the past that the idea of a monument 
came to me. Therefore, whilst I was in hospital, I promised myself that, should I survive the cancer treatment, I 
would return back to my place of birth and erect a monument as a tribute to the bonds between Australians, New 
Zealanders and Hellenes (Greeks).  My wife, Yovanna obviously had a big say in it as well. 
Olivia Newton John Staff support.         At this juncture I must give credit where it is due and that is to the staff 
of the Austin Hospital located in Melbourne Australia. The Olivia Newton John Cancer and wellness Centre is top 
class. It also has a Wellness centre that is staffed by professionals who deal with cancer patients and provide post 
cancer treatment support. I have already written a number of article on this subject and I hope that others who go 
through the same experience, are able to draw some comfort from my personal battle with cancer. Those articles 
may be found in the menu section aptly named “articles” on website: https://abalinx.com/ a website dedicated to 
helping others through personal networks. 

ANZAC Gardens & Monument.                        
As for the monument, it finally became a reality once 
I recovered sufficiently to make the journey to the 
old country and begin the various phases of con-
struction. Construction that began on day one of my 
arrival in early April, delayed by the passing of my 
Dad and subsequently recommenced after the de-
parture of my wife back to Australia. The monument 
itself is located now in Pellana, Lakonia, Greece. It 
is one of its kind, not to be found elsewhere in the 
world. As for its construction, and that of ANZAC 
Gardens, it would involve seven phases. 
My two Albanian mates, Gerald and Vittoria. 

Phase 1.        The first phase in April 2017 was put on hold in April 2017 until after the funeral of my father. ANZAC 
Day was observed alone, but I managed to play the last post, recite the Ode and got on with life. Life is what it is 
and we just keep putting one foot in front of the other.  In the subsequent weeks, I dug a garden prior to the 
construction of the monument and created a commemorative garden as well as the first stages for the monument. 
I also was fortunate to employ two Albanian labourers lay the foundations down for future dioramas.   
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On the day, I prepared tables and chairs in 
the event one of the locals was curious 
enough to see what the little Aussie bloke 
was doing up on the hill.  I carried out the 
ceremony amidst a flying myriad of tiny 
bugs, beetles, bees, wasp as well as the 
small starlings, large hawks and other fowl 
of the air hovering above me, wondering 
what I was doing. The day was hot and hu-
mid and the beginning a very hot summer. 
With flags flying high, the last post being 
played and I recited the ode in English. I 
had a quiet moment to myself, walked over 
to the tables and chairs and had a glass 
of Metaxas brandy.  
 

The reason for the brandy was because I had no rum available for the toast to dear departed friends. The cere-
mony was the first ANZAC Day commemoration to have been conducted on soil as ancient as the Achaeans who 
went to war some 3000 years ago and fought the Trojans near the mouth of the Dardanelles. 
Phase 2.        The digging, preparation, collection of thousands of pebbles and rocks by hand, the sand, cement 
and soil all came together in creating two circular mosaic foundations.  It took the two Albanian workmen some 
three days to complete the operation and painstakingly place each pebble down in order that it created a con-
glomeration of tiny pebbles stuck in the ground. A steel pole was place in the middle for further development and 
both circles surrounded by larger rocks. 
Commemorative Garden.  The commemorative garden was created in my spare time and it involved digging, 
cementing with large rocks and pebbles on the outside circle.   Inside the circle housed the large olive tree that 
our Dad would hand us on to train us never to give up.  Five large stones were placed within, each with a letter 
sprayed on them.   At the base there is where the stones lie, each letter represented a member of the family such 
as K for Kaliope, (mother), P for Peter (myself), P for Phillip (brother), H for Helen (sister) and K for Kon (brother). 
As for the olive tree in the centre, a large V was sprayed to represent Vasili (William or Bill for short – Father). 
The garden was completed as a result of dads passing two weeks after my arrival in Greece.  Note the two olive 
saplings on the right of the olive tree. They represent my brother and I. My late father in 2013 suggested we leave 
them to grow and develop. Furthermore also at the base a small iron rod has been cemented in to a depth of two 
feet and at the bottom encased in a small plastic box reside the remains of my left thumb which I accidently cut 
off with an electric circular saw.  In other words part of me and/or my DNA draws me back to my place of birth.   The 
long grass was cut, branches and dried foliage burnt and the refuse distributed amongst the gardens. Fences 
were repaired, a flag pole erected and the Australian flag placed on high.   
Another temporary flag mast was erected near the road and the Greek flag was hoisted so that all visitors passing 
through could see that there was movement and activity at the old cottage. I had the occasional visitor coming up 
the grass driveway and dropping in to see what the commotion was all about. I am pretty sure that they thought I 
had lost my marbles and I found out later that I was the source of local gossip in the taverns of the village. They 
all knew my passion and love for my place of birth and therefore left me practically alone.  
Klephtes.                  On the negative side, I found that my presence attracted thieves and vagabonds and there-
fore I was not immune from attempts to rob me and of my possessions during my stay. After a while I realised it 
was part of the course and after some six attempts of breaking and entering, the thieves gave up in disgust as I 
kept no funds on the premises.  An unusual way of welcoming back home people but what can you do but roll 
with the punches. Today the home has been made into a veritable fortress with additional security arrangements 
being installed. Thus the price of peace and tranquillity has its costs. 
Phase 3.                    This involved the official opening. It was timely that this was opened by Maria Vamvakinou, 
the Australian Federal Member for Calwell. She had promised to drop in to visit me during her visit to Greece for 
a series of conferences.     Maria was given a tour of the area and where the monument was to be constructed 
and was kind enough to open the Tholos Tomb Monument while still its early stages. On the day, Maria Vamvaki-
nou, her sister, Helen and husband Nick and I were in attendance. I was happy to have Maria officially open the 
Anzac Gardens project. A dinner in her honour was provided and held under the huge oak tree located in the 
centre of the village. 
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Maria Vamvakinou and I at Pellana at the ANZAC 
Gardens.  
Phase 4.        The crucial phase involved members of 
the local village community in the preparation, con-
struction and installation of the project. Influencing and 
encouraging members of the village community is one 
thing, getting involved and contributing to the construc-
tion of the monument is another thing. 
However over a period of a few months, word got 
around that I was serious about the project and that 
costs were at a minimum. This very important phase 
was completed over a ten day period in October 2017, 
some five months after the initial ANZAC Day. 
Maurice Barwick standing on the new drive-
way.   For the past few months I had been flying the 
Australian and the Hellenic flag for months in order to 
gain attention to the project and to highlight its signifi-
cance.    
The main mast was over ten metres tall and it took my 
old mate Spitha (Peter Rassias) and I to put in into place 
later securing it with steel wire. As a mark of respect the 
Hellenic flag is still flying high to this day. A secondary 
mast of seven metres was located near the monument 
and the words ANZAC painted on the rear of the shed.  
 

The Australian flag was up during my whole stay in Greece and taken down upon our departure. Again, as a mark 
of respect to the people of Greece and an indication that the Aussie was no longer in residence.  A third mast is 
to be erected at some distant future in order to fly the New Zealand flag and thus complete the ANZAC represen-
tation.   I hope to approach the New Zealand Government for a flag and if not, possible I shall buy it if neces-
sary.  Later, I enlisted the help of Vittorio and Gerald Merici. Both lads being Albanian guest workers who assisted 
in the manual labour and preparing the Tholos tomb exterior and interior.   Their support during the erection of the 
stone monument was valuable and very much appreciated. 

Myself, Stavros Mihalopoulos, Kostas 
Sgourdas, Vittorio Merici and Maurice Bar-
wick.  These two lads worked hard in dig-
ging up the soil, collecting rocks and stone 
with the aid of Stavros Mihalopoulos and 
creating the circular Tholos like struc-
ture.  In addition, signage was placed at the front 
of the concrete wall painted in black on a white 
back ground the name “ANZAC GARDENS” in 
Greek and in English. There is sufficient parking 
on the property to accommodate visitors and tour-
ist from the exterior.  Best time to visit is between 
April to November. Meals can be obtained at the 
local tavern and as every knows there is nothing 
like Greek hospitality. 

Phase 5.        This involved the village elders, religious representation, guests and officials. The day being com-
memorated was OXI Day.  Onsite tours, photographs, opening ceremony, blessing by the priest, reciting the Ode 
in English and Greek, explanation in Greek and English the meaning of the monument and its implications why it 
was constructed in the village of Pellana. On completion of the official ceremony, light refreshments and speeches. 
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Phase 6.        This will involve completing the dioramas for the ancient capital of Lacedaemonia, Battle of Ther-
mopylae and the Gallipoli landings. In addition, we hope to obtain three sculptures of soldiers to represent Aus-
tralia, Greece and New Zealand. As we had insufficient funds for the project, the sculptures and dioramas will be 
completed at some future stage. It is planned that the dioramas be completed over a five year period, depending 
on the support, availability of manpower and the willingness of others to provide in-kind support to complete the 
dioramas. 

The main rock structure being installed by 
Dimitri Maliaros 

Phase 7.        Over the next four years the allo-
cated area will be developed to include a diorama 
depicting ancient Pellana, the site of the Battle of 
Thermopylae and the site the Gallipoli landings. 
Once the final phase is completed, members of 
the public will be able to visit the site, take photo-
graphs of the surrounding scenery. 

They can also take the time to visit the village and/or take a drive around the mountain villages, have lunch and 
even take a drive into Sparta, the capital city of Lakonia. Alternatively they may seek out the local historian to 
provide them with the history of the village and view the ancient ruins on the adjacent hill some 500 metres across 
and the Tholos ancient royal tombs. To assist visitors, a section has been cordoned off for visitor’s vehicles and 
other modes of transport in front of the ANZAC Gardens. There are no fees involved. 
 

 
Kostas Zgourdas sculpturing the main rock. 
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Historical Connections.                It is of interest to 
note that the Tholos tomb monument faces all points of 
the compass against the background of the Taygetos 
mountain range. It is only fitting that the monument be 
erected at the location of ancient Pellana, a village with 
a very long history reaching back beyond that of Ho-
meric heroes.  Pellana today is a far cry from some 
3000 years ago where it was thriving administrative 
town surrounded by numerous villages all paying hom-
age to the central authority located in the town of Pel-
lana. 
Ancient Pellana – A Reconstruction.    The above di-
agram is but a reconstruction and not exactly to de-
tail.  It does however follow the contours of the hill 
where the palace & surrounding ancient buildings 
are.  The model itself is also based on Mycenae where 
the Agamemnon the brother of Menelaus lived.  
 

 
Historical evidence.                        
One would have to research amongst the ancient works to find out more about the town for there are scraps of 
information amongst ancient authors who write about Pellana and about its people. There are passages about 
Pellana cloaks, runners at the Olympic Games, Funeral stelae, King Agesilaus, Pellanis the maiden who fell into 
the stream, King Tyndareus and his children, the return of Hercules, Helen of Troy and many other items that 
point to the existence of ancient Pellana.  
 

Pellana was the ancient capital of Lacedaemonia (modern Lakonia), prior to the arrival of the Dorians (who sub-
sequently evolved into the Spartans). With the arrival and introduction of Lycurgus rhetras (laws) the Spartans 
used Pellana as one of its “gates” that led into Lacedaemonia and was often used as forming up point (FUP) 
before going into battle. King Agesilaus was at Pellana when a messenger arrived from Sparta advising him 
that Epaminondas was nearing Sparta with his Thebans and allies.   King Agesilaus using the ancient road that 
followed the Evrotas River made it back with his Army and with the help of Spartan citizens was able to defend 
and repulse the Thebans led by Epaminondas and thus Sparta was saved. 
Today, many of the ancient buildings lie buried some six metres below the surface, while other material has been 
broken up, discarded and relocated elsewhere and/or used as building material in the current dwelling of Pellana 
itself. Visitors to the village today will be disappointed if they expect to see the ruins of the ancient capital of Lac-
edaemonia. 
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All of the ancient buildings and tombs have been looted and razed to the ground, leaving only the remnants of 
their foundations to be rediscovered by Spyropoulos the archaeologist, who has been credited with finding it.  The 
tombs are well worth visiting, while the palace and surrounding buildings are fenced off to keep tourists and prying 
visitors from further looting and from would be treasure hunters and amateur archaeologists.     It is a great pity 
that the hill where the ancient palace once stood is off limits to visitors, but due to the lack of funds and infrastruc-
ture to support such a project is not possible under the current economic environment.  This may change once 
the austerity measures have been lifted and work can take underway in uncovering the hidden secrets still buried 
deep below the surface. 
Physical evidence. Gold coins, vases, pottery, pithos like vases that once held oil, wine, grain of all sorts, gold 
and bronze artefacts, skeletal remains, rings, building material, symbols and signs, roads, hidden chambers, 
religious centre, royal burials, tholos tombs,  clay pipes still carrying water, stone arches now gone, food uten-
sils, wells, caverns, stone ramparts, towers and walls, store houses, temple to the God of healing (Ascle-
pius) are but some of the finds that have been excavated 

Greeks at Troy.       Although the Iliad does not mention Pellana as such, but there are references to it as a result 
of Menelaus who ruled the region as the Wanax or great chieftain alongside with his wife Helen. Helen along with 
her sister Clytemnestra (wife of Agamemnon) are daughters to King Tyndareus who lived in Pellana as 
the Wanax.  Menelaus, Master of the War Cry and with his brother Agamemnon who led a Task Force of 1196 
ships manned with warriors against the Trojans in Asia Minor near Gallipoli in 1250 BC.  

ANZAC connections.                    
It is safe to say that there are many 
battle similarities between the AN-
ZACS and the Greeks both in mod-
ern and ancient events.  Not only in 
battle but in a shared love of free-
dom, democratic values and institu-
tion that mirror each other.  One 
must admit that it is the concept of 
freedom from tyranny that binds the 
ANZACS and the Greeks. This best 
described by the following examples 
demonstrated below. 

 
Troy/Gallipoli 1250 BC – 1915 AD.          The storming of Troy by the Greeks in 1250 BC and that of the ANZACS 
at Gallipoli some 3,165 years later.  While the Trojan War is synonymous with Greeks, so is the Gallipoli landings 
synonymous with the ANZACS. It could be said that all three nations came into their own on the battlefield of 
conflict and were forever enshrined in the hearts of men.  History is a wonderful reflection of mankind’s achieve-
ments, of their trials and tribulations in creating environments where a society can live in peace. But as history 
rightly points out, peace comes at a price and unfortunately that price costs the lives of man. Another reason for 
remembering and respecting those who fought and died knowing that their sacrifice was not in vain.   

Thermopylae/Kokoda Track 480 BC – 
1941 & 1942. At Thermopylae, the Greeks 
comprising of 300 Spartans and 700 Thes-
pians battled a horde of Persians deter-
mined to subjugate the Greeks in 480 BC 
but were delayed King Leonidas and his 
men long enough for the Greeks to rally 
and eventually defeat the Persians. The 
same with the ANZACs who fought 
at Thermopylae (1941) some 2421 years 
later against an overwhelming horde of 
Nazis delaying their advance into 
Greece.   
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Kokoda Track.           In addition, it is a well-estab-
lished fact that the Kokoda track is known Australia’s 
Thermopylae.   It was during WW2 in 1942 when the 
Brunswick Boys, Victoria, Australia of the 39th Battal-
ion, led by Lieutenant Colonel Ralph Honner a West 
Australian veteran of Greece and Crete to delay and if 
possible stem the Japanese force who were deter-
mined to invade Australia.   These young lads accord-
ing to my old friend Keith Rossi (Brigadier – de-
ceased) fought the Japanese tooth and nail.  
 

They were made up of young men who had not seen battle before and had been thrown in to stem the tide of an 
aggressive battle-hardened Japanese Force. Had it not for the 39th Battalion fighting strategic delaying tactics, 
Port Moresby may have been over run and Australia being threatened by an exuberant Japanese.   
Therefore, it is important to note the important roles Greeks like their brothers in arms, the ANZACS, continue to 
play in maintaining the peace throughout the world. Recently it Afghanistan, the dangers of being involved in 
training the Afghan military resulted in the death of nationals one of whom who was Greek by the Taliban forces 
still active in the country. 
Conflicts/Peace Keepers of today 1990 – 2018.                     Greeks and Anzacs’ have been involved in peace 
keeping operations in one form or another in such locations as: Korea 1950, Gulf War 1990 – 1991, Iraq 1991- 
2003, Bosnia & Herzegovina1992 – 2004, Somalia 1993 – 1995, Imia/Kardak Crisis 1995 – 1995 (Greece), Alba-
nia 1997 – 1997 (Greece), Congo 1999 – 2011 (Greece), Kosovo 1999, Afghanistan 2001 – 2014, Insurgency in 
FYROM & missions in FYROM 2001 – 20013 (Greece).     In addition, Greece was also involved along with Aus-
tralian Naval operations in the Standing Naval Force Mediterranean 2001 – 2016, Standing NATO Maritime Group 
2 Horn of Africa 2002 – 2018, United Nations Mission in Sudan 2005 – 2011 (Greece), Missions in Lebanon 2011 
– 2018, Military intervention in Libya 2011 – 2011 and American-led intervention in Iraq against ISIS 2014 – 2018.   
Australian and New Zealanders of Hellenic origins. Today, after some 150 years of migration, is it not fair to 
say that there are more than one million Australians and New Zealanders of Greek origins living in both nations. 
The children of the diaspora have integrated well into society, contributing to the longevity, welfare, economic 
stability, embracing values and institutions without losing their ancestral identity. Like their kin folk in the Americas, 
their distant European cousins, those of the Middle East, Baltic States, Russian steppes, Indian sub-continent, 
African and Asian nations; they have done well by their presence and strengthen the threads of the ANZAC men-
tality. This monument and ANZAC Gardens is a tribute to them. 

Ode to Australians of Greek Heritage.       The following poem was 
written by me some years ago and it is appropriate that it be part of the 
history of the monument. The translation into Greek was first at-
tempted by myself with disastrous results and then attempted by a 
friend in South Australia who is also a member of the Lakonian Broth-
erhood in that state. Finally a clearer version was completed by my 
good friend, Leonidas Tsongas currently residing in the city of Thessa-
lonica, Macedonia, Greece. It is of interest to note that the city of Thes-
salonica is as sister to Melbourne Victoria Australia, a place where the 
majority of Australians of Greek heritage now live.  A copy of the poem 
may also be found on the Victorian Panlaconian Brotherhood website. 

“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. 
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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” Peter Adamis. 
 
Ode to Australian Greeks in Greek.   “O ξένε σ’αυτην την χωρα που αποκαλούμε πατριδα, Αυστραλία. Θυμη-
θείτε ότι κ’εμεις είμαστε Αυστραλοι. Εμεις που ειμαστε απο ελληνική προέλευση, και καναμε την Αυστραλία 
πατριδα ήμασταν και είμαστε πάντα υπάκουοι στους νόμους της. Εμεις που κατοικούμε κάτω από τον τρανο 
Σταυρο το Νοτου κάποτε διέσχισαμε αυτή τη μεγάλη χωρα και έχουμε μνήμες των παλαιών. Σ’ αυτους που 
αμφέβαλλαν την πίστη μας, θυμηθητε ότι κ’εμεις μοιρστικαμε τα βάρη της Αυστραλίας και πρόθυμα ανελαβαμε 
τον επιτιθέμενο να διατηρήσει τις ελευθερίες που παίρνουμε για δεδομένο αυτήν την ημέρα. 
Για όσους από εμάς που είναι θαμμένοι σ’αυτην την χωρα που ονομάζουμε Αυστραλία χαιρετουμε όσους τώρα 
μεταφέρουν τη δάδα οπως κάποτε μεταφέραμε κ’εμεις με υπερηφάνεια. Να ζουμε σε μια χώρα που είναι απαλ-
λαγμένη από την καταπίεση, πείνα και αρρώστα. Να αναθρέψουν τις οικογένειές μας και να εκπαιδεύσουμε τα 
παιδιά μας με τον τρόπο της χωρας όπου ζούμε σήμερα. Ζητάμε τώρα απο την νέα γενιά ότι όταν έρθει η ώρα, 
να θημουντε ότι η ζωή μας δεν ήταν μάταια. 
Εξεταξε ως εκ τούτου, προσεκτικά προτού επικρίνεις, ότι εμείς που βρίσκομαστε κάτω από αυτό το Αυστραλιανό 
έδαφος, ότι κάποτε ζούσαμε ανάμεσα σας στη σάρκα και αισθάνθηκαμε το δροσερό αεράκι εναντίον τα μάγουλα 
μας και τη θερμότητα του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είχαμε και εμεις οράματα, όνειρα και στόχους που 
δεν ήταν πάντα πληρούνται, αλλά ότι με κάποιο τρόπο, καταφέραμε να βρούμε το δρόμο μας μέσα στη ζωή. 
Επιτηρησαμε τους νόμους της χωρας, εργάστηκαμε σκληρά για να διατηρήσουμε τον εαυτό μας και τους αδελ-
φούς μας. Γέλασαμε, φώναξαμε, ουρλιαξαμε, και πήδηξαμε με χαρά όταν λαβαμε καλές ειδήσεις ή καταστροφές. 
Πήραμε το καλό και το κακό και ακόμη τον όλεθρο των άλλων με καλή θέση, χωρίς αμφιταλαντεύσεις από τι μας 
προσμενει. Σε όλα τα θέματα μεγάλα και μικρα, εμεις οι Αυστραλοί απο ελληνική προέλευση δεν ξεχάσαμε ποτέ 
την κληρονομιά μας, τον πολιτισμό μας και το αίσθημα της ταυτότητας μας κατά τη διάρκεια του ταξίδιου μας 
σ’αυτήν τη χωρα, που ονομάζουμε χωρα Αυστραλία. 
Δεν ζητουμε πολλά για την επόμενη γενιά, εκτός από το να θυμουντε ότι ποτέ δεν ξεχάσαμε ότι ήρθαμε από μια 
φυλή που ονομάζεται Ελλήνες. Ως εκ τούτου, την τελευταία ημέρα της τρέχουσας χρωνιας, χαρισε μία πολύτιμη 
στιγμή να προβληματιστούν αυτούς που περασαν πριν απο εμας και απ’το παρελθόω, και όταν εκείνη η στιγμή 
έχει περάσει, προσβλέπε σε ένα χρόνο με την ίδια εμπιστοσύνη και το θάρρος μιας φυλής που ονομάζεται Ελ-
λήνες. Στάσου ψηλα και υπερήφανος για τις ρίζες μας και μην αρνησαι την κληρονομιά μας, για αυτό είναι που 
είμαστε, Αυστραλοί της ελληνικής φυλής”. Παναγιοτης Αδαμης. 
Sponsors.     The project has been sponsored by ABALINX AND ASSOCIATES.  ABALINX meaning, Adamis 
and Barwick, two ex- Royal Australian Regiment – Australian Defence Force personnel. ABALINX is a not for 
profit organisation with international links and dedicated to helping others without costs involved. 
Maurice Barwick (retired Australian Army Infantry Major – 1 RAR, 3 RAR, 4 RAR, Commandoes, DUC, Foreign 
Affairs and Solicitor), Kostas Zgourdas (retired Stone Mason and past Village President) living in Greece, Dimitri 
Maliaros (past Village President), Stavros Mihalopoulos (retired farmer and village elder).  Leon Tsongas (past 
President of the Oakleigh Greek Community in Australia), Stefanos Zgourdas (stone and marble mason). 
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Phillip Adamis (Brother and Businessman) and myself (retired Australian Army Infantry Warrant Officer – 1 RAR, 
6 RAR, CARO, 11 IRC RWAR, SCMA, DUC, 2 RVR, 8/7 RVR, 3 ARU, DFRU-M, 5/6 RVR, APA-M, Detachments 
– Tropical Trials Establishment, Infantry Centre, Canungra, Army History Unit, Trainer, Manager, Business & 
Public Relations Manager and Director). 
In-kind support.      Others involved in supporting the project were Vaso Sigalos (Womens Association), George 
and Peter Paraskevopoulos (Local Hardware proprietors – Kastori) Andoni Koumaris (Local Green Grocer – Kas-
tori), Chris Skorstis (Handyman), Takis Moutis (local sand and cement supplies – Kastori), Peter Rassias (Spitha 
Maintenance), Dimitri Bogris (Taxi driver), Dimitri Morphis (retired Policeman), Ilias Sigalos (Agricultural repre-
sentative), Chris Glekas (retired Policeman). 
Dina Sigalos (Tavern owner), Arthur Papastathis (retired Fireman), Giannoula Morphis (Tavern proprietor), 
George Mihalopoulos (Farmer), Aristotle Karagiannis (Olive merchant), Chris Perdicas (Architect), John Glekas 
(retired farmer and village elder), Katerina Feikou (President Womens Association), Arthur Varoutsios (President 
Men’s Association) 

Peter Adamis & Peter (Spitha) Rassias 

ANZAC Gardens Site Visits.   Visitors are al-
lowed onto the site on request. Interested mem-
bers may either contact Kostas Zgourdas on: 
Greece: Mobile number 6979223738 who will 
make arrangements for entry and viewing; and/or 
Contact me at email: mailto:aba-
linx@gmail.com upon which arrangements will be 
made for viewing. George Mihalopoulos, (farmer) 
is the designated-on site guardian and will be 
looking after the site during our absence.    
Commemoration Days.     ANZAC day repre-
senting Australian and New Zealanders at Gallip-
oli landings and Oxi Day representing the Greek 
Prime Minister, Metaxas who said OXI (NO) to the 
Italian Ambassador back in 1941.  

Depending upon village and surrounding district participation, other events may also be considered to further the 
longevity of the monument and the maintenance of the ANZAC spirit and the bonds that bind all three nations. All 
concepts and ideas will be considered on their merits.   
 

Symbolism.  They say that a picture says a 
thousand words. If that is the case then the mon-
ument amongst ANZAC Gardens in Pellana 
Lakonia, Greece represents a million departed 
souls. There is much symbolism in the monu-
ment and each section has a meaning as 
demonstrated below: 
Flags.             The Hellenic and Australian flags 
fly high above the Tholos tomb housing the 
monument to the fallen.  The New Zealand Flag 
has yet to be obtained and we hope to request 
the New Zealand Government to provide one to 
complete the ANZAC representation. As men-
tioned elsewhere, erecting the ten-foot mast 
was one of the toughest jobs of all. 

http://www.cleanairservices.com.au/
https://www.facebook.com/kastori.lakonias
mailto:abalinx@gmail.com
mailto:abalinx@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Metaxas
https://en.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Metaxas


Main Stone.  Searching, locating and 
identifying the main structure was not 
easy as it meant walking to the top of 
the hill, past the church Prophet Ilias 
and searching for a suitable flat rock.  A 
reconnaissance had been conducted 
the day before on top of the hill and it 
was after viewing a number of huge 
rocks that we discovered the most suit-
able one for the monument. After much 
manoeuvring by Dimitri Maliaros, a 
friend and past President of the village, 
the huge rock was picked up and trans-
ported all the way down and across to 
the tiny knoll where ANZAC Gardens 
was located.  
Not an easy task as it seems and it 
would take about four of us to relocate it 
and put it into place.  It is important to 
note that the main rock was donated by 
Aristotle Karagiannis whose field it was 
found on the hill overlooking Pellana. 

 
Credit goes to Kostas Zgourdas who had the life experiences as a stone mason and with the help of Gerald, 
Vittorio and myself the rock structure was put into place using ancient methods of wooden poles as catapults and 
levers to put it into place.  I must admit that Kostas, for his age was magnificent. As for Maurice Barwick, he stood 
silently by recording all the construction, taking photographs and videos for the sake of prosperity and history.   

Tholos.          The Tholos like structure housing 
the monument is a representation of an ancient 
Mycenaean tomb that houses royalty.  The in-
stallation and finer points of the monument were 
constructed by Kostas Zgourdas, the local and 
regional stone mason. The reason for the Tho-
los type structure was to emulate the ancient 
Royal tombs carved out of the hillside some 500 
metres to the north of the ancient palace and it 
was felt that the structure should be part of the 
ancient landscape. 
Black Pillar and Crucible.       The black pillar 
represents the soul of all those fallen in battle 
fighting for the freedoms we take for granted. 
The white round marble crucible is the fire that 
is kept alight during the ceremony. 

The black pillar will house a stone crucible which will contain a fire that will be lit on ANZAC DAY and OXI DAY 
each year. The red rock crucible bowl symbolises the blood bond between the Hellenes and the ANZACS.  The 
stone crucible was donated and carved out of local stone mason, Kostas Zgourdas.  The Pillar was donated by 
John Glekas and relocated by Stavros Mihalopoulos and put into place by Vittorio Merici the Albanian guest 
worker. The area upon which the crucible stands on the pillar will be eventually covered to provide shelter from 
the elements. 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beehive_tomb


 
The Ode.       On both sides of the upright rock two marble plaques containing the Ode in Greek and in English. 
On each occasion a reading of the Ode will be part of the ceremony. “The Ode comes from For the Fallen, a poem 
by the English poet and writer Laurence Binyon and was published in London in the Winnowing Fan; poems of 
the Great War in 1914. The verse, which became the League Ode, was already used in association with com-
memoration services in Australia in 1921”. 

English Greek 

They shall grow not old, 
As we that are left grow old;  
Age shall not weary them, 
Nor the years condemn.  
At the going down of the sun 

And in the morning  
We will remember them. 

Ποτέ δεν θα γερνούν 

Καθώς εμείς που μένουμε γερνούμε 

Ο χρόνος δεν θα τους φθείρει 
Ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάζουν 

Κατά το ηλιοβασίλεμα 

Και το πρωί 
Θα τους θυμόμαστε 

Plaques.        On the upright stone whose origins are from Pellana holds two marble plaques. One in English and 
the other in Greek. When dawn awakes the sun’s rays strike on the English language version marble while the 
sun rays fall upon the Greek version marble at sunset.   Stefanos Zgourdas, the son of Kostas Zgourdas was 
responsible for the marble plaques and for the inscriptions in both Greek and English.   It took some time to figure 
out the best method of translating after Chris Glekas felt that the original translation by myself did not feel correct. 

 
Discussing the matter further with Vaso Sigalos and Chris Glekas, and Kostas Zgourdas, it was decided to submit 
the translation to my mate Leon Tsongas who was living in Thessalonica. Leon was the past president of the 
Oakleigh Greek Community and Districts back in 2005 prior to moving to Greece with his family. The images 
below is the result of Leon’s translation and I must admit that on reflection, the translation is far superior to that of 
my own.  
The foundations.    The monument lays upon a rock base surrounded by the fine sand found in Pellana and its 
surrounding districts. The fine sand brought to the site by Takis Moutis symbolises that mankind must return to 
the earth once our labours amongst the living has been done. The rocks were transported by Stavros Mihalopoulos 
with the help of Gerald and Vittorio the two Albanian guest workers who were instrumental in making the circular 
tholos structure possible. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki


These three gentlemen worked by far in excess of what was expected them only to be surpassed by Kostas 
Zgourdas who worked tirelessly to make the monument come together. I must add that Kostas Zgourdas provided 
much in-kind support and worked tirelessly at night in order to prepare the monument for the grand opening on 
our last day in the village of Pellana. For that I am truly thankful. 
Entrances.    There are two entrances called the “dromos“ (road) same as those of ancient Mycenaean Tholos 
tombs that are scattered throughout the Greek mainland. One entrance faces the West as the sun’s rays strike 
the marble while the other entrance faces the East as the sun’s rays flee over the Taygetos mountain range. Stone 
steps have been embedded on both of the entrances and wedged amongst the circular rocks around the monu-
ment.  
Circular base.          The inside and outside is surrounded by local rock held in place by being wedged one against 
the other to form a circular structure. The inside has been sunken to the depth of approximately one metre and 
the external structure has a mound of stones around its base. The meaning of the circular base and foundation is 
to depict peace and tranquillity guarding the monument in the centre. 
Flowers.        Flowers symbolise memories of those since gone, of happiness, joy and laughter. The flowers are 
local and are self-seeding to ensure that each year we are reminded of those who made the ultimate sacrifice for 
the freedoms we take for granted this day. Seeds were donated by our good friend Stavros Mihalopoulos who 
was forever telling us that he was going to sacrifice a rooster and a young kid (goat) in out our honour. (Maurice 
and I).  We had to restrain him on a number of occasions from actually going ahead with his kind offer. 
Olive Trees.             The monument is surrounded by olive trees. These trees symbolise life itself that no matter 
what troubles mankind, life will continue to exist once those turbulent times cease.  While in the distant background 
the mountain peaks of the Taygetos mountain range gaze down upon the monument casting its long shadow on 
the plains below. 
Australian Eucalyptus Trees.      Three Australian eucalyptus trees stand silently outside of the Tholos monu-
ment. They represent four Australian ex-service men, one named Peter Hatherley, (ex-Royal Australian Regi-
ment), the second named Bruce Ruxton – (past Victorian RSL President – deceased), the third named Barrie 
Daniels (ex-Royal West Australian Regiment) and the fourth Doug Luik (Royal Australian Regiment and 
SASR).     We hope that when we return in twelve months that the three trees have taken root in the soil and their 
leaves overlook the monument in harmony with the native olive trees. It is of interest to note that the origins of 
eucalyptus trees in Greece are as a result of a gift from the Australian government to the people of Greece.  
I will confess that with the help of three “unnamed gentlemen” three eucalyptus trees were “liberated” and I “forced 
them” to carry out the dirty deed in true Aussie fashion by ferrying away the trees and placed in a safe house until 
the time of planting. I must add that these three gentlemen were being taught the ancient art of being a “Klephte” 
(Brigand, cattle rustler, freedom fighter and larrikin). As I have Klephte blood flowing in my veins from both sides 
of my parents) Rassias and Adamis – approximately 150 years ago), I would say that I was enmity qualified to 
train these “unnamed gentlemen”. All three gentlemen qualified as Klephtes and were found competent. However 
they still have yet to learn is the art of Klephte blackmail of which is further training and qualifications is required. 

 
 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dromos
https://en.wikipedia.org/wiki/Taygetus
http://www.greece-is.com/the-glorious-olive/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Ruxton
https://en.wikipedia.org/wiki/Klepht


Silent Guardians.    In the original plans, the monument is to be surrounded by three marble or stone statues. 
One for each nation, Greek, Australian and New Zealand. As funds became depleted, the proposed statues were 
not able to be purchased and were put aside for another day. However it may be possible to purchase bronze 
statues from Australia and New Zealand and transport them to Pellana and erect them on location.    
The other option is to purchase them in Greece and do likewise. However, prices between Greece and Australia 
fluctuate greatly and it may be in the best interests of all to purchase them in Australia. A final decision has yet to 
be made and further consultation is required. In the image above is an Australian on the right, a Greek in the 
middle and a New Zealand on the left. 

Pellana the Village and its potential.                   
There is even discussions of a fund being created 
to assist a local village cottage industry with the vil-
lage of Pellana being the centre of tourism and a 
haven for those seeking respite from an otherwise 
stressful environment. At the present moment un-
der the austerity measures being imposed upon the 
Hellenic nation, any proposal of entrepreneurship 
or creation of wealth appears difficult as people in 
the villages located in the countryside have been 
hit hard and struggle to make ends meet. 

However despite all the difficulties faced by the Hellenic nation, cottage industries are still possible and I for one 
would like to see small family industries crop up here and there. I can see my old mate Kostas Zgourdas, the 
stone mason contributing his numerous rock and wood carvings.  Kostas Zgourdas art work is located near the 
apex of the village and in relative quiet and peaceful surroundings. In addition, Kostas advised me that he is 
building a small museum to house his rock and wood carvings and still dabbles in the occasional marble. 
On the other hand, there is my young cousin Kaliope who is an accomplished artist and is well known for her rock 
paintings. Kaliope creates them in Athens during her spare time from looking after her grandchildren and working 
in a child care centre nearby.  I have encouraged her to conduct a small display in the village during the festive 
and tourist season and thus bring attention to the village. 
There are oil products produced by my good friend Aristotle Karagiannis. He and his sons run one of the two 
successful olive oil presses in Pellana, the other is run by “Fasaria” John Filipopoulos. Both olive oil presses at-
tract much business and there is a healthy competition between the two.  The olive oil is currently being mar-
keted in tins and in bottles for the local and European markets. 
Food products by Dina Sigalou, Postcards and tourist information by Aunt Giannoula Morphis, Buggies by Ilias 
Zavras and/or Spitha (Peter) Rassias who is an accomplished artist, tours to the Pellanida cave complex and 
ancient tombs.   There is a catering business being managed by the Karagiannis family, whose service Lakonia 
and neighbouring states of Messenia and Arcadia. 
The village also sports a bakery which services parts of North Laconia, adjacent Messenia and Arcadia. There 
are four taxis servicing the small community and surrounding district. A Womens and Men’s association which 
meet on a regular basis and conduct events and religious functions and much more. There is a football soccer 
field where the local young lads compete with other lads from surrounding districts. 
 
Buses do visit the ruins and at times given a lecture by the local historian Stavros Maheras on the history of the 
village, the ancient palace of Menelaus and his wife Helen of Troy.     The ancient Hellenistic Tholos Royal tombs, 
the cave aptly named “Pellanida” located 2000 paces paste the church called Prophet Ilias at the top of the hill.  
I have also created a path to the ancient tombs with the tacit approval of Dimitri Morphis a retired policeman and 
a good friend of my fathers. (Dimitri took it rather badly when he found out about my father’s death, as they had 
been friends for 89 years. Dimitri is a philanthropist and regularly drives to and from Athens to visit his place of 
birth) 
Orienteering or just having a relaxing time under the shade of the village oak trees. There is so much that can be 
done that it only needs a spark and then it would take off like wild fire. There are many empty homes used peri-
odically during the winter months by those who have decided to relocate to the cities and return only to harvest 
the olives and oil products.   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Menelaus
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_of_Troy


 
In view of this it is possible should the villagers and owners take up the opportunity, rent their homes and thus 
create another industry that will assist with their domestic duties and lifestyles?  However for such changes to 
occur there must be reasons for visitors to travel to Pellana. 
Tours to  surrounding villages and restaurants located high up amongst the Taygetos mountain range, a quick trip 
to the beaches of Laconia using the newly build highway and to simply enjoying the peace and tranquillity of the 
village life sipping wine under the huge oak tree in the centre of the lower part of the village. You can order from 
either Dina Sigalos who runs the Café come tavern or Aunt Giannoula who runs a smaller tavern located adjacent 
to the centre square. 

Dinner in the village in honour of Maria Vamvakinou 
the Federal Member for Calwell 
It is quite possible to hire motorcycles either from the lo-
cals and/or travel to Sparta which is a mere 15 minute 
drive using the new highway and renting a vehicle or a 
motorcycle is recommended. 
This is probably the best advice regarding transportation 
as it enables the visitor to use the village as a base and 
continue with their touring. Alternatively, the visitor may 
hire one of the four taxis owned by the Dimos family lo-
cated in the centre of town.    

Those who decide to stay in the village for a protracted period of time and are renting or living in their patriarchal 
home can always call upon Spitha (Peter Rassias) for handyman jobs and tasks needed around the home. He 
can be contacted on: Greece – 6948538362, or alternatively call on Chris Skorstis on 6946082210.  Domestic 
House cleaning &  assistance is also available. 

The finished monument 28 October 2017 

A Final personal tribute.   This is my final tribute to my 
adopted country, a place I call home, Australia. I would 
like to think that I have done my bit and having done it, I 
would prefer to end my days contributing by writing and 
remembering my mates and a generation of a bygone 
era.  In essence, one could say without a doubt that the 
monument in Pellana, Lakonia Greece is in itself dedi-
cated to all Hellenes, Australians and New Zealanders.    
On reflection, I do hope that someday, visitors from Aus-
tralia, New Zealand and those of Greek heritage living in 
Europe find the time to visit the monument and look upon 
it kindly, wondering why an Aussie bloke with a Hellenic 
background far from his adopted country erected the 
monument. It is a legacy I do hope remains undisturbed.  

 Should anyone wish to help promote and develop the ANZAC Gardens, please contact the author and accom-
modation can be provided during their stay and holiday in Greece. While I still live, I welcome ex-military personal 
that I have served with to visit and stay me whenever it is suitable to all parties.   
Contributions.   Although the project has been privately funded, readers who wish to contribute may do so by 
contacting the author via email at abalinx@gmail.com  
2017 was laced with sadness with the passing of family friends and acquaintances and yet despite their passing, 
I have become the recipient of their memories and will not forget their contribution to making me who I am. I miss 
my old man and the time to ring him up and say hi, knowing full well that I would receive a gruff voice in re-
sponse.  Now it’s my turn as an elder and with that role comes additional responsibilities. To my cobber digger 
mates, it has been an honour to have served alongside you. Life as we know it can only be sustained by vigilance 
and with that vigilance comes responsibility. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Defence_Force
mailto:abalinx@gmail.com
https://abalinx.com/wp-content/uploads/2017/05/FINAL-TRIBUTE-TO-A-GREAT-MAN-VASILIOS-ADAMIS-1928-2017.pdf


ANZAC GARDENS MONUMENT PHOTO ALBUM 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



  
 

   
 

 
 
 
 



 
 

   
 

  
 

 
 
 



 

 
ANZAC DAY 2019 

Abalinx 25 April 2019 Peter Adamis 
 

The Committee of Hellenic ANZAC Gardens Memorial have invited the members of Pellana, Kastori, Perivolia 
and Pardali as well as the Committee of Elders in Sparta. Guest of honour was identified as Arthur Davakis the 
Lakonian political representative who unfortunately was unable to be present and Themistocles Patsilivas stood 
in for him as his replacement.   
On ANZAC Day, three ceremonies will be conducted. The Dawn Service, Burial of Soil and Memorial Service 
followed by light refreshments. 

6. DAWN SERVICE:  Dawn Service will commence at 6.30 am.  As the sun rises the last post will be played, 
followed by the ode spoken in Greek and in English. 

At the completion of the dawn Service. A toast to the fallen, followed by a toast to the three nations, Hellas, 
Australia and New Zealand. There will be a coffee and tea available after the Dawn Service. 

10. BURIAL OF SOILS: At 10.30 am, soil from the heart of Australia will be mixed with the soil of Hellas and 
concreted into the stone urn that contains the souls of the departed. Soil from New Zealand will be ob-
tained in due course time and approval permitting.   

11. MEMORIAL SERVICE: The Memorial service will be conducted at 1.00 pm and will be televised live. This 
will be conducted by Peter Adamis. Sequence of events as follows: 

12. Blessing by the Priest Nikonas from Perivolia. 
13. The Ode in Greek and English. Warren Payne and Kostas Sgourdas. 
14. Laying of wreaths, Peter Adamis to organise. (During which time the three Nations National Anthems will 

be played. Greek, Australian and finally New Zealand.) 
 



15. Speech by Themistocles Patsilivas. (In Greek) 
16. The memorial Service will be followed by light refreshments. (Due to the Greek Orthodox Easter and 

observance for fasting, meat will not be served on the day. 
17. CLOSURE:   The Hellenic ANZAC Gardens ceremony will remain open until 5.00 pm allowing guests and 

visitors to have toured the memorial and taken photographs as required.  
18. ADMINISTRATION:  The following are to be confirmed. 
19. Master of Ceremonies is Peter Adamis assisted by Warren Payne and Kostas Sgourdas. 
20. Refreshments provided by Dina Sigalos, Giannoula Morphis, Georgia Pasalis and Georgia Filipopoulos. 
21. Flowers and wreaths provided by Dina Houdris.  
22. Seating by Chris Lafogiannis and Spiros Dimos. 
23. Parking is available at the front of the Hellenic ANZAC Gardens Memorial. 
24. Ablutions if necessary are available within the cottage. 
25. Photographs are permitted. 
26. Tour guides are Peter Adamis and Kostas Sgourdas. 
27. An ANZAC Day brief will be provided prior to the event followed by a rehearsal with the main stakehold-

ers.  
28. A debrief will be conducted after the Greek Orthodox Easter. 
29. Transport will by member’s means 
30. Committee members subject to confirmation: 

BARRIE DANIEL, ILIAS KATSOS, MAURICE BARWICK, BILL PAPASTERGIADIS, JIM HAMMETT, MICHAEL 
KROGER, CHRIS GLEKAS, KON GLEKAS, PETER ADAMIS, CHRISTINE ETHELL, KOSTAS MIHALOPOU-
LOS, PETER HATHERLEY, DON NORMAN, KOSTAS SGOURDAS, SAM KOSTOULIAS, GABBY KIWARKIS, 
LARRY ILIFFE, SANDRA MERCER-MOORE, GEZA BENKE, LEON TSONGAS, STEFANOS SGOURDAS, 
GUISEPPE DE SIMONE, MARK ADAMIS, TERRY KANELLOS, RESERVED – NEW ZEALAND, AND WARREN 
PAYNE 

13. PLEDGES AND ACKNOWLEDGEMENTS.    The acknowledgements Marble Stele will be updated once 
all pledges have been received. The plaque will include the following members who have pledged or have 
already donated towards the Hellenic ANZAC Gardens Memorial:  Barrie Daniel, Maurice Barwick, Bill 
Papastergiadis, Sam Kostoulias, Marcus Bastiaan, Mark Schroeder, Dean Burgess, Vasili and Cornelia 
Karra and Voula Williams, 

THE PURPOSES OF ANZAC DAY.     ANZAC Day is one of Australia’s and New Zealand’s most important na-
tional occasions.  It is a day of respect to the brave men and women in uniform, past and present, who fought for 
the freedoms we currently enjoy. 
ANZAC Day marks the anniversary of the Gallipoli Campaign of WWI. ANZAC is an acronym for Australia and 
New Zealand Army Corps. 
Each year on the 25th of April Australians and New Zealanders reflect on all Defence Force personnel, past and 
present, and the sacrifices they’ve made. 
It marks the anniversary of the first major military action fought by Australian and New Zealand forces during WWI. 
ANZAC DAY is not a party. We commemorate ANZAC Day, not celebrate it. It is a solemn day, treat it as such. 
Rosemary is worn on ANZAC Day. Rosemary is found growing wild on the Gallipoli peninsula. That’s why it’s 
significant. 
The RED Poppy symbolises peace, death and sleep of the fallen servicemen/woman. 
Medal recipients wear their medals on the left side of their chest covering their heart; family members/descendants 
wear the medals on the right side of 
It really doesn’t matter which side you wear your Poppy on, as long as it’s worn with pride. Traditionally, men on 
the left breast and women on the right. 
 
 



 
 
 
‘Lest We Forget’ is an expression of remembrance, par excellence. It has dignified origins, a rich history. 
The ‘Ode’ comes from the poem “For the Fallen”, written by Laurence Binyon. The verse, which is commonly 
known as ‘The Ode of Remembrance’, is as follows: 
 

“They shall grow not old, 
As we that are left grow old; 
Age shall not weary them, 
Nor the years condemn. 

At the going down of the sun 
 And in the morning 

We will remember them.” 
Lest We Forget 

 
============================================================================= 
ΤΕΛΕΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ANZAC 2019- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ (AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
ARMY CORPS) – ΠΕΛΛΑΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
Η Επιτροπή Ελληνικού Μνημείου των ANZAC έχει προσκαλέσει τους δημότες των χωριών Πελλάνας, Καστόρι, 
Περιβόλια και Πάρδαλι καθώς και την Επιτροπή των Πρεσβυτέρων της Σπάρτης να παραβρεθούν στην παρα-
πάνω τελετή. Επίτιμος καλεσμένος θα είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος της Λακωνίας κος Αθανάσιος Δαβάκης- 
(Ομιλία του κ. Θεμιστοκλή Πατσιλιββά) 
Την ημέρα των ANZAC θα διεξαχθούν τρεις τελετές. Η τελετή της αυγής, η τελετή της ταφής χώματος και η τελετή 
της επιμνημόσυνης δέησης και θα ακολουθήσουν κεράσματα και  αναψυκτικά. 

6. A. ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ: Η τελετή θα ξεκινήσει στις 6.30 π.μ. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, θα παιχτεί ο 
τελευταίος σκοπός, και θα επακολουθήσουν οι ωδές στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Στην ολοκλήρωση της τελετής της Αυγής θα γίνει η πρόποση προς τιμή των πεσόντων και θα επακολουθήσουν 
οι προπόσεις των τριών εθνών, της Ελλάδος, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Θα υπάρχει καφές και 
τσάι που μπορείτε να απολαύσετε μετά την παραπάνω τελετή. 
Β. ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΧΩΜΑΤΟΣ: Στις 10.30 π.μ., χώμα από την καρδιά της Αυστραλίας θα αναμιχθεί με το 
έδαφος της Ελλάδας και θα σκυροδετηθεί σε πέτρινη κοιλότητα που περιέχει συμβολικά τις «ψυχές» των πεσό-
ντων. Χώμα από τη Νέας Ζηλανδίας θα ληφθεί σε εύθετο χρόνο που θα επιτραπεί και η έγκρισή του. 
Γ. ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ: Η επιμνημόσυνη δέηση θα γίνει στις 13:00μμ και θα μεταδοθεί ζωντανά. 
Αυτό θα διεξαχθεί από τον Παναγιώτη Αδάμη. 
Η ακολουθία των γεγονότων έχουν προγραμματισθεί ως εξής: 

1. Ευλογία από τον Ιερέα π. Νικόνα εφημέριος από τα Περιβόλια. 
2. Η Ωδή στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Κώστας Σγούρδας και Waren Payne. 
3. Τοποθέτηση στεφάνων. 

 



 
Θα παιχτούν οι Εθνικοί ϋμνοι των τριών εθνών. Ο Ελληνικός, ο Αυστραλιανός και ο εθνικός ύμνος της Νέας 
Ζηλανδίας. 

4. Ομιλία του κ. Θεμιστοκλή Πατσιλιββά. 
5. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα ακολουθήσουν κεράσματα και αναψυκτικά. (Λόγω του ελληνορθόδο-

ξου Πάσχα και της τήρησης της νηστείας, κρέας δεν θα σερβίρεται την ημέρα αυτή. 
Δ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Η Ελληνική τελετή στους Κήπους των ANZAC θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 17.00μμ, επιτρέ-
ποντας στους επισκέπτες να περιηγηθούν στο μνημείο και να τραβήξουν φωτογραφίες όπως επιθυμεί ο καθένας. 
Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Τα ακόλουθα προς επιβεβαίωση. 

1. Ο τελετάρχης θα είναι ο Παναγιώτης Αδάμης με τη βοήθεια του Warren Payne και του Κώστα Σγουρδά. 
2. Αναψυκτικά θα προσφερθούν από τις κυρίες Ντίνα Σιγάλου, Γιαννούλα Μορφή και Γεωργία Φιλιππό-

πουλου. 
3. Λουλούδια και στεφάνια από τη Ντίνα Χούδρη. 
4. Καθίσματα από τους Χρήστο Λαφογιάννη και Σπύρο Δήμο. 
5. Υπάρχει χώρος στάθμευσης στο μπροστινό μέρος του Ελληνικού Μνημείου των Κήπων των ANZAC. 
6. Τουαλέτα εάν χρειαστεί στο εσωτερικό του εξοχικού σπιτιού. 
7. Οι φωτογραφίες επιτρέπονται. 
8. Οι ξεναγοί θα είναι ο Παναγιώτης Αδάμης και ο Κώστας Σγουρδάς. 
9. Μια σύντομη ενημέρωση θα προσφερθεί πριν από την εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των ANZAC 

καθώς θα ακολουθήσει και μια πρόβα με τους κύριους ενδιαφερόμενους. 
10. Μετά το Ελληνορθόδοξο Πάσχα θα διεξαχθεί και μια σχετική πλήρη ενημέρωση. 
11. Η μεταφορά θα γίνεται με τα μέσα των μελών. 
12. Μέλη της επιτροπής που υπόκεινται προς επιβεβαίωση:   

BARRIE DANIEL, ILIAS KATSOS, MAURICE BARWICK, BILL PAPASTERGIADIS, JIM HAMMETT, MI-
CHAEL KROGER, CHRIS GLEKAS, KON GLEKAS, PETER ADAMIS, CHRISTINE ETHELL, KOSTAS 
MIHALOPOULOS, PETER HATHERLEY, DON NORMAN, KOSTAS SGOURDAS, SAM KOSTOULIAS, 
GABBY KIWARKIS, LARRY ILIFFE, SANDRA MERCER-MOORE, GEZA BENKE, LEON TSONGAS, 
STEFANOS SGOURDAS, GUISEPPE DE SIMONE, MARK ADAMIS, TERRY KANELLOS, RESERVED 
– NEW ZEALAND, AND WARREN PAYNE 

13. ΥΠΟΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ. Τις αναγνωρίσεις μάρμαρο στήλη θα ενημερωθεί μία φορά όλες τις υ-
ποσχέσεις που έχουν παραληφθεί. Η πινακίδα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη που έχουν δεσμευθεί 
ή ήδη έχετε δώρισε προς το ελληνικό μνημείο κήπους ANZAC: Barrie Daniel, Maurice Barwick, Βασίλης 
Παπαστεργιάδης, Sam Kostoulias, Marcus Bastiaan, Mark Schroeder, Dean Burgess, Βασιλη και Cor-
nelia Καρρά και Βούλα Williams, 

ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑ ANZAC.    Η ημέρα των ANZAC (Στρατιωτικού Εκστρατευτικού Σώματος Αυ-
στραλών και Νεοζηλανδών) είναι μία από τις σημαντικότερες εθνικές εκδηλώσεις της Αυστραλίας και της Νέας 
Ζηλανδίας. Είναι μια μέρα σεβασμού προς τους γενναίους άνδρες και γυναίκες με στολή, παρελθόν και παρόν, 
που αγωνίστηκαν για τις ελευθερίες που απολαμβάνουμε σήμερα. 
Η ημέρα των ANZAC σηματοδοτεί την επέτειο της εκστρατείας Καλλίπολη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 
ακρωνύμιο «ANZAC» σημαίνει στα Αγγλικά  Australia and New Zealand Army Corps. 
Κάθε χρόνο, στις 25 Απριλίου, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί αντανακλούν σε όλο το προσωπικό της Άμυνας, 
το παρελθόν και το παρόν και τις θυσίες που έχουν κάνει. 
Σηματοδοτεί την επέτειο της πρώτης μεγάλης στρατιωτικής δράσης που διεξήγαγαν οι δυνάμεις της Αυστραλίας 
και της Νέας Ζηλανδίας στον Α’ Π.Π. 
Η ημέρα των ANZAC δεν είναι μια πανήγυρης. Είναι μια ημέρα μνήμης των ANZAC και όχι ένας εορτασμός. 
Είναι μια σοβαρή ιεροπρεπή ημέρα, και έτσι πρέπει να τιμάται. 
Ένα κλαράκι δενδρολίβανο φοριέται την ημέρα των ANZAC. Το άγριο δεντρολίβανο βρίσκεται αναπτυσσόμενο 
στη χερσόνησο της Καλλίπολης της Μικράς Ασίας. Γι ‘αυτό είναι σημαντικό. 
Η κόκκινη παπαρούνα συμβολίζει την ειρήνη, το θάνατο και την κοίμηση των πεσόντων στρατιωτών. 



 
 
 
Οι παραλήπτες των μεταλλίων φορούν τα μετάλλιά τους στην αριστερή πλευρά του στήθους τους που καλύπτει 
την καρδιά τους. Ενώ τα μέλη της οικογένειας / οι απόγονοι φορούν τα μετάλλια στη δεξιά πλευρά τους 
Δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά φοριέται η παπαρούνα, αρκεί να φοριέται με υπερηφάνεια. Παραδοσιακά, οι 
άνδρες στο αριστερό στήθος και οι γυναίκες στο δεξί. 
«Αιωνία τους η μνήμη» είναι μια έκφραση μνημόνευσης, κατ ‘εξοχήν. Έχει αξιοπρεπή προέλευση, πλούσια ιστο-
ρία. 
Η ωδή προέρχεται από το ποίημα «For the Fallen» «Για τους Πεσόντες», το οποίο γράφτηκε από τον Laurence 
Binyon. Ο στίχος, ο οποίος είναι κοινώς γνωστός ως «Η Ωδή της Μνήμης», έχει ως εξής: 

 
Ποτέ δεν θα γερνούν 

Καθώς εμείς που μένουμε γερνούμε 
Ο χρόνος δεν θα τους φθείρει 

Ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάζουν 
Κατά το ηλιοβασίλεμα 

Και το πρωί 
Θα τους θυμόμαστε 
Αιωνία τους η μνήμη. 

 

 

 
 
 



 
 

ANZAC DAY 2012 
 
ANZAC Day and its relevance to Australians of Hellenic 
origins Introduction.      
 
Peter Adamis, or affectionately known by his old comrades 
in arms as “Pete the Greek” has written a brief summary on 
his feelings and views in regards to the ANZAC legacy. His 
immense pride in being an Aussie is also very evident 
which in years gone by was also demonstrated by his ded-
icated and loyal service as a professional soldier. 

Reading between the lines there is another clear message in Peter’s reflections and that is the wonderful contri-
bution that so many migrants from the old world made after choosing Australia as their new home and nation. 
Such social history should also be a lesson to the government of the day in regards migrants. It is clearly obvious 
we need only those who are prepared to assimilate and be proud fair dinkum Aussies. 
I am proud to say that in my time of soldiering there were a number of comrades in arms who had made Australia 
their home and although the accents were obvious they certainly embraced the spirit of ANZAC. It was my great 
honour to have served with them; some of whom paid the supreme sacrifice in serving their beloved Oz. 
To Peter and all his bloody mates of Greek origin and other parts of the globe, my best wishes for a long and 
happy life under the Southern Cross. 
George Mansford  (Brigadier Ret)  
March 2012 
 

ANZAC DAY AND ITS RELEVANCE TO AUSTRALIANS OF 
HELLENIC ORIGINS 
ANZAC DAY AND ITS RELEVANCE TO AUSTRALIANS OF 
HELLENIC ORIGINS 
Before embarking on a passionate subject such as ANZAC 
Day, a word that is close to my heart and what it means to me 
as an Australian of Hellenic origins, it’s important that I begin 
with a disclaimer in order that my thoughts are not misrepre-
sented. 
I am fully cognizant with the Australian tall poppy syndrome that 
is always waiting in the shadows to pounce on the gullible and 
therefore beg forgiveness if my thoughts are misconstrued, 
have erred in any matter of historical interest or have forgotten 
a vital point relevant to the meaning of ANZAC Day.   

It is after all my personal point of view, free of any political influences and much based on my personal experiences 
as an Australian of Hellenic origins, who has worn the uniform of Australia. I am also aware that there are many 
individuals whose origins are from a country other than Australian or New Zealand. who have served and/or are 
currently serving in the Australian and New Zealand Defence Forces this day. I gladly accept any constructive 
criticism that will enhance the article in form or shape. 
However, before I move on, it is important to mention that we must not forget what the letters ANZAC (always 
capitalised) stand for:  Australian New Zealand Army Corps and that ANZAC Day is always commemorated on 
the 25th April of each calendar year. With due respect to our Kiwi brothers across the ocean and for the sake of 
this article, the words  ANZAC Day are in relation to Australian experiences and I acknowledge that there are 
many migrant similarities. 

https://abalinx.com/wp-content/uploads/2014/05/ANZAC-DAY-AND-ITS-RELEVANCE-TO-AUSTRALIANS-OF-HELLENIC-ORIGINS.pdf
https://abalinx.com/wp-content/uploads/2014/05/ANZAC-DAY-AND-ITS-RELEVANCE-TO-AUSTRALIANS-OF-HELLENIC-ORIGINS.pdf


 
 
 
 
Despite the odd person who may scoff at my point of view, I do not believe that ANZAC Day is about glorifying 
war, claiming battles were won or lost; be they, right or wrong, who wears the most medals and certainly it was 
not meant to be celebrated that War in itself is just. I am also mindful of the huge sacrifices that this nation (despite 
its small population) we call Australia, has made to global peace and continues to do so by contributing its fair 
share of manpower and resources to maintain a balance in the world of man. 
I can only express my own thoughts which I hope are shared by others of the Hellenic race of people who have 
made Australia home. However having said that, one would expect that the same thoughts are felt by all those 
who were born in the mother country or whose origins are other than Australia. It is relevant to note that the 
reference to the mother country could infer Scotland, Italy, Wales, England, Ireland, Greece, and Germany, Baltic 
countries, Africa, Middle East, Asia, India, China, Russia, Indonesia, Turkey, America and a host of other countries 
that contributed to the fabric of the Australian society.   
Having gone thus so far it is also worthy to note the indigenous population of Australia the aboriginal people with 
their many nations of tribes and those of the Torres Straits Islanders. Such tribes were here at the beginning of 
Dream Time and after the arrival of the First Fleet they have been very much part of the fabric weaved on the 
loom of Australian society. 
This article is a but a random jumble of thoughts and threads (gathered in no certain order) covering over a period 
of forty years, containing the full version of my personal account of what ANZAC Day means to me as an Australian 
of Hellenic origins. A shorter condensed version is available for those wish to be spared the boredom of reading 
a lengthy account of one’s experiences. However, despite its length, this article on ANZAC Day and its meaning 
to an Australian of Hellenic (Greek) heritage may be of significance to others who may encounter or have similar 
engagements and maybe worthwhile comparing those experiences at some future date. 
Therefore, this article is one person’s perspective (mine and mine alone) and it is  dedicated it to all those men 
and women who have worn the uniform of Australia; with particular emphasis on my cobbers (mates) and those 
superb leaders who helped to develop me as an Australian. 
The leaders were: Maurice Barwick, John Best, Jack Currie, Peter Phillips, Eddie (Jock) Bryson, Ron Lovelock, 
Bob Anderson, Brian Cooper, Dave Dalton (USMC), Ray Purdon, “Bluey” Peter Roberts, Tony “Harry the Hat” 
Hammett, “Warrie” George Mansford, Barry French, Bob Sayce, Eddie Black, Tony Kelly, Clinton Breeze, Doug 
Ball, “Yank” Bill Akell, Peter Thomas, David Lewin, “Pup” Elliot, Peter Alkemade, Ron Hill, Barry Tolly, Jock Smith, 
Barrie Daniels, Noel Greaves, Mick Hardless, Ross Thompson, Warren Payne, Neil (Lofty) Eiby, Bert Franks, Ron 
Lunt, Mick Driscoll, Mick Strong, Peter Rosemond, and many many others whose faces I remember but their 
names elude me. 
IT is of relevance to note that the above list does not include my colleagues, acquaintances, friends, comrades in 
arms, mates, my best cobbers and/or the many Australian Defence civilians who are the subject of another story. 
I have travelled across this wide and beautiful land of ours, admiring its beautiful sunsets and sunrises, crystal 
clear streams, harsh deserts, long and winding roads and the sandy beaches and felt the cool sea breezes and 
breathed the crisp cool mountain air. How could one forget the many towns, farms, remote and outback places 
and the busy sprawling cities? No matter the size or location of such habitation there is every chance you will find 
war memorials in varying forms, be it a towering cenotaph or a small modest statue of a digger.  
Perhaps a wall  with the names of those long gone, a highway or road lined on either sides with trees dedicated 
to past serving members of the Australian Defence Force. One cannot but stop and reflect for a moment at such 
monuments honouring past warriors. It’s not until you begin to read the names and at times the ages of these men 
and women that its strikes you close to the heart at their relative youthfulness. You drive away from each town 
wondering how those who were left behind managed to find the courage and determination to pursue their tomor-
row and beyond with a growing casualty list and so many of the youth who would never return. 
During my military career, there have been times when I have laughed, joked, cried like a baby, almost given up 
under stress and/or duress, experienced grief and sorrow, howled like wounded animal, fought like an demon, 
drank like a fish, but in the end I always got on with the job and made sure that I never let my mates down. To let 
your mates down was a mortal sin in our book, followed closely by thieving from your own mates which was not 



the Australian way and certainly not in the spirit of the ANZAC legacy. As such, in a quiet moment, I have often 
reflected on my military career and wondered, what was the one thing that kept me going and not giving up? 
 
 
 
Was it my faith in my God, my faith in the Royal Australian Regiment motto “Duty First”, my ancestor’s blood 
flowing through my veins and/or the ANZAC legacy that we who wore the uniform of Australia inherited? After 
much soul searching and talking it out with my closest mates, I finally came to the conclusion that it was all of the 
above. 
When I travelled to Greece in 1991 for the 50th Anniversary of the Battle of Greece as a Warrant Officer of the 
Australian Regular Army, I was most moved by the reception the Hellenic Government gave to all the countries 
who had sent a contingent to commemorate the anniversary.  I was most moved and became emotional to see 
my own country of origins playing the host to my adopted country Australia. Everywhere we went; we (the Aus-
tralians) were greeted with much love and hospitality. 
What was of interest to me was that I had served with some the successors to the Battalions who had fought 
during the Battle of Greece and Crete in WW2 and as such it became a personal matter to me. I am unabashedly 
ashamed to say that I was somewhat a little mischievous during our trip in Chania Crete. During one dark and 
warm evening with a slight breeze blowing, a friend and I were returning back from the seaside cafes after a few 
ales of wine, olives, fish, salad and possibly little ouzo. As we were walking through the town, I spied this Hellenic 
flag flying outside a building.  I looked around and saw that no one was about and quick as a flash I scampered 
up the pole and liberated the flag. Stuffing it under my coat, we started to walk briskly towards our accommodation. 
Suddenly a vehicle turned the corner with its lights on heading towards us. Geezers, I said to myself, there goes 
my military career, and we are in deep trouble now. Fortunately and luckily it was just a passing taxi and it travelled 
into another direction. I still have the Hellenic flag and when the time comes for the 75th anniversary of the Battle 
of Greece and Crete, I believe it would be only just to return it back to its original owners. On a side note, it is of 
relevance to note that the German flag also went missing and it is believed to be in the possession of another 
soldier whose father had served during the battle for Greece and Crete (but that’s another story) 
During our travels throughout Greece and Crete, at no time were we made to feel like outsiders and it was remi-
niscent of the Australians who were fighting alongside the Greek nation in WW2, where Henry Joe Gullett whilst 
in the Battle of Greece and Crete said “that the Greeks made us (Australians) feel like their one of their own 
people”. (Henry Joe Gullett – Soldier Officer Ambassador to Greece and Politician). 
Again some 15 years later I revisited Greece and Crete with my lovely wife Yovanna and made a pilgrimage to 
some of the battles locations at Crete. At Souda Bay, I visited all of the Australian graves and silently wept when 
I read the inscriptions of the fallen that were lying beneath, clothed in Cretan soil and bathed by a Hellenic sun. I 
quietly walked away retracing my steps happy in the knowledge that these men were not resting in some foreign 
land but in a country they could call home. 
In 1972, whilst training in Papua New Guinea with the 1st Battalion the Royal Australian Regiment, we were given 
the opportunity to visit the cemetery at Lae in the highlands and speak with the locals. The graves dedicated to 
Australians are quite visible alongside others of other nations. 
The battalion exercise, Treble Change in Papua New Guinea was the toughest, hardest and most gruelling that I 
have ever had to experience in my 30 years as an Infantry man. As we trudged along the highlands with its many 
winding, muddy and quite often slippery tracks with our weapons, heavy packs containing bedding, water bottles, 
ammunition and rations. I wondered how the bloody hell did the young Aussies of the 39th Battalion (a Victorian 
Battalion) endure such hardship without the luxury of our modern equipment. I said to myself if the ANZACS of 
yesteryear could do it then how could I who had a heritage that went back in time for thousands of years let the 
ANZAC spirit die. 
So it was for me trudging along these Papuan New Guinea mountain highlands keeping my courage and endur-
ance up by the thoughts not letting the old ANZAC spirit down. At times we would sit amongst the shallows in the 
ground to rest from the heat and the millions of insects that hovered above us. Only when we lay down exhausted 
did we realise that we were lying on a grave of an Unknown Japanese soldier.  This was often evidenced from the 
helmets and other equipment found protruding from their earthly resting places. 
These shallow graves were always found to be quite still with nary a sound emanating from them as if they were 
silent guardians of those whom they held in their embrace below the surface. Many years later I would read of a 



Japanese soldier who returned back to Papua New Guinea and collected as many of the bones of his comrades 
to be returned back to Japan. He ended up being called the Bone Collector who left behind a monument to com-
memorate the Japanese soldiers who had also died there. 
 
 
 
Many Australians’ never forgave the Japanese because of how they treated their mates when they were prisoner 
of War and the atrocities that accompanied them. Others like Weary Dunlop found the courage to do the exact 
opposite and expressed his forgiveness even though he was a prisoner of war himself and knew firsthand what it 
was like to suffer at the hands of his captors. Still like his ANZAC forebears of the WW1 at Gallipoli who also 
fought a formidable and well entrenched foe, the Turkish soldier, found the time to forgive the Japanese. 
It is this forgiveness of one’s foe that makes the story of ANZAC Day have a greater meaning other than just one 
of remembrance. The nations of Australia and Turkey had buried their differences many years ago and there is 
now mutual respect of each other’s fighting abilities. 
Likewise recently the Japanese Government apologised to the Australian people for the atrocities caused by a 
nation embedded in the art of warfare and now the healing is becoming a reality. 
ANZAC Day origins can be attributed to a Catholic Priest who conducted the first dawn service at Albany, WA. 
The priest is buried at Herberton North Queensland. From these small sparks, arose a huge bonfire of grief and 
relief for those who had lost their young ones in the prime of their life. 
The simple ceremonies soon took ablaze and it was not long before to find that they were being duplicated on a 
massive scale across the Australian nation, healing the unseen wounds of grief and sorrow. On a personal note, 
ANZAC Day to me means a time to Remember those that have fallen to Revere their sacrifice, Respect their 
courage and valour and to Reflect that War is not something to celebrate. 
This is the true meaning of ANZAC Day to me, remembrance, for those who gave their all for a freedom they 
would never see. Loyalty, sharing the load, burdens of responsibility and hardship as cobbers can only understand 
as well as a respect and forgiveness for one’s foe after the battle has been won or lost.  
A legacy all ANZACS leave behind is that those they leave behind to carry on, a mateship that would test the 
challenges of life and time. It is not about glorifying war, about flying the flag or dying for it, but a true love of life 
and living according to ones code, beliefs and doing the right thing. 
Like the Ancient Hellenes (Greeks as the Romans called them) who created a legend some 2400 years ago at 
Thermopylae against overwhelming odds, the Persians; so is Gallipoli one place that is forever etched in the minds 
of all Australians’, no matter what their origins are. All are in agreement that ANZAC Day holds a special place in 
the hearts and minds of all Australians. The legacy forged in blood in Gallipoli has never dimmed and generations 
of our military have carried the torch, be it World War One or Two and subsequent campaigns since 1945.  In 
short, from ANZAC to the current operations in Afghanistan 
The battle of the Kokoda Track during WW2 built on the glory of the original ANZACS (who fought against the 
formidable Turk) by delaying the indomitable Japanese soldier long enough to bring up reinforcements and drive 
them back to the sea and thus creating a legend of their own being called The Australian Thermopylae. While 
2400 years ago, the Greeks with 300 Spartans and 700 Thespians at Thermopylae fought a struggle to the death, 
Australians of Hellenic Heritage also fought at Gallipoli alongside their Australians cobbers. The names of the 
Australians of Hellenic heritage that served at Gallipoli and became a part of the ANZAC legend are as follows: 
Corporal Jack Mark – 3 Battalion (Kephallonia, Greece) 
Lance Corporal John Zavitsanos -18 Battalion 
Private Constantine Aroney   – 24 Battalion – (Kythera, Greece) 
Private George Cretan   – 3 Battalion – (Crete, Greece) 
Private Roy Ralph   – 5 Battalion – (Ithake, Greece) 
Private Anastasios Rebea    – 27 Battalion – (Kogaga, Greece) 
Private Robert Alexander Krokos (Crocos)   – 10 Light Horse 
Private Arthur Halkas   – 27th Battalion 
Private Leonidas Manusu    – 4th Battalion (Lesvos, Greece) 



Private Georgios Pappas DCM, – 13 Battalion 
Private Peter Rados – 3rd Battalion 
(Source: http://www.helleniccouncil.org.au/press/ahc_anzac_day_nsw.pdf) 
 
 
 
During WW2 the number of Australians of Hellenic heritage who served in the Australian Defence Force was in 
excess of WW1 volunteers and while those who were unable to serve as servicemen and women, were placed in 
the volunteer battalions and employed in essential service areas that supported the war effort. 
The number of Hellenic speakers serving in the armed forces increased when Greece took on the Axis powers 
and was the first nation to defeat the enemy in Albania. Australians in Australia therefore looked upon Greece and 
all Hellenes with more than just sympathy and embraced them as their own; which was a far cry from the riots 
against the Greeks of Kalgoorlie in West Australia and other similar townships and cities.  After the Greeks heroic 
stand against the Axis powers, to be Greek or a Hellene was “ok” in the eyes of the ordinary Australian and they 
became more acceptable to the Anglo Australians prevalent at that time. 
Take for example, Corporal Angelo Barboutis who was born and educated in Far North Queensland. He died 
fighting the Japanese in Papua New Guinea during WW2. During his last battle with the Japanese, Corporal 
Angelo Barboutis stood up and gave covering fire to save his mates from annihilation. 
He kept firing his machine gun until he ran out of ammunition and continued his attack with his grenades before 
a Japanese sniper killed him. His actions in the face of the enemy was a huge boost to the Australians of Hellenic 
heritage living in Australia and it certainly helped recruit others into the Australian Defence Force who were seek-
ing additional manpower. 
During the battle of Greece and Crete, many Australians were hidden from the Nazis and many did so at their 
own peril. These acts of courage by the Greeks were not forgotten by the Australian servicemen and many as-
sisted Greeks to migrating to Australia and making it home. 
There were numerous stories of Australians with a Hellenic background that joined the Australian Defence Force, 
but alas there were not many who have had their experiences recorded other than a name and number in the 
Official Defence Records. Hugh Gilchrist the author of three magnificent volumes of the early Greeks in Australia 
as well as Professor Tamis both brushed the surface of Australians of Hellenic heritage service in the Australian 
Armed Forces. 
The Korean War being a conglomeration of United Nations also involved a battalion of Greeks serving alongside 
their Australian brothers in arms as well as those from other nations. The Hellenic nation was becoming acceptable 
to the Australian population as result of its continuous interaction on a global scale. When the Vietnam, War was 
in earnest and National service was introduced, many Australians of Hellenic heritage served voluntary or were 
called up. To be sure there were the odd conscientious objector but these were few and far in between. 
A major setback for Australians of Hellenic origins was to read an article in one of the national newspapers de-
picting a few Greeks flying back to Greece. I was angry, I was mad and I was most upset to see and hear of my 
people leaving their adopted country at a time of crisis. Fortunately, although there were not many of them, their 
absence did not go down well with many of us who remained loyal to our adopted country. 
Their departure left a sour taste in many of us of Hellenic origins who had made Australia home and I for one took 
it personally and it was a chink in my pride and ego for many years.  On reflection, I guess that those who did go 
back to Greece did so as a result of their parent’s influence that had already experienced the horrors of WW2 and 
the Greek Civil War. 
However it was later demonstrated that the Greeks were not the only Australians evading their obligations but 
others were also doing the same but in more innovative and clever ways of evasion. Those who were unable to 
heed the call up call undertook full time study, some went on extended holidays overseas, others would enlist in 
the Citizens Military Forces and a few who were unable to escape were imprisoned. It was the only war in living 
memory that divided a nation and there were times where it attracted ugly scenarios. 
Still, it took me many years of personal heartache, 200 scraps with mates (over a four year period), trying to 
reconcile my two cultures, marriage break up, raising four beautiful sons as a single Dad (whilst still in the Regular 
Army) before I realise that I was an Australian in my own right and did not have to feel a second rate citizen in my 
own adopted country. Suffice to say, I chuckle to myself whenever I meet with a few of my remaining military 
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mates, (many have since gone to the big Jungle upstairs) when they see me, I am still “Pete the Greek” to them. 
What can I say they are my cobbers after all? 
 
 
 
 
 
Around 1969 at time when I was a young apprentice electrician I joined the Citizens Military Forces (CMF) as a 
19 year old in order to prepare for the Regular Army when the time came to do my bit. I had started smoking at 
18 years old, had my first tattoo (Death before dishonour),  drank like a fish, I was wild, untameable and always 
in some punch up or another, but that’s another story. When I completed the apprenticeship some two years later, 
I enlisted in the Australian Regular Army exactly seven days to the dot (much to the horror of my mother) and 
remained within its embrace for the next 30 years (27 years regular followed by three years Reserves). 
Our family had already made Australia home and we as young men knew that we had to contribute to the Aus-
tralian way of life.  My young brother Phillip was in the Citizens Military Forces and later my younger brother Kon 
tried to enlist into the Regular Army and was not accepted on health related grounds. (Young Kon was devastated 
as he wanted to follow in the footsteps of his two elder brothers. 
However, he ended up having a stint in the Taxation office, which was a known “battle ground” in itself!) Our family 
had a military background through our ancestors, Grandfather,  uncles and our father and it was only natural that 
we did the same. 
Steve Kyritsis to the best of my knowledge is the only known author to have dug a little further into a fertile, virgin 
uncultivated soil of academia to delve on the subject of Australians of Hellenic heritage, service during the Vietnam 
War.  His book is a compilation of a number of Hellenic Australians who served in Vietnam in one capacity or 
another. 
It is of relevance to note that when Steve Kyritsis was collecting material for his book; he found that many of those 
who had served, were reluctant to discuss their experiences other than to provide a brief summary of their time. I 
am also led to believe that with the success of his first book, Steve Kyritsis is currently working on writing another 
book, bridging the gap between where Hugh Gilchrist left off and that of the Vietnam War. 
In 1992 during a function held by the 39 Niners (located at the top end of Russel Street, Melbourne) in conjunction 
with the Hellenic RSL sub branch Bruce Ruxton advised his audience that presently there were approximately 
280 to 300 Australians of Hellenic heritage serving in all three services within the Australian Armed Forces. 
It is somewhat of a pity to find that there is insufficient material on Australians of Hellenic origins who have worn 
the uniform of Australian. One hopes that future generations become conscious of the absence of material on 
Australians of Hellenic origins and make inroads in what may prove an interesting topic worth pursuing. With due 
respect to our indigenous brothers, one may ask, why should Australians of Hellenic origins be any different to all 
other Australians whose ancestors came from another part of the world? 
In 1992 while I was still a serving as a Warrant officer of the 5/6th Royal Victoria Regiment, I was asked to give an 
oral history of Australians of Hellenic heritage serving in the Australian Defence Force to an audience that com-
prised a wide section of the community. (My mate Bruce Ruxton amongst many other guest speakers was also in 
attendance). 
On a side note regarding Bruce Ruxton, for all his faults that others may think he had, I for one always found him 
to a huge supporter of the Hellenic people and the Australian Hellenic Community loved and revered him. During 
the oral lectures I came across other members like myself who had served in WW2 and had the same Hellenic 
heritage as myself. 
Even though I had been spared the horrors of war, I felt somehow strangely at home amongst these warriors of 
old and no longer felt alone and isolated after having met others of my own ilk. I also had the pleasure of meeting 
with Alex Jackomos, a fine man who had married a beautiful Aboriginal lass many years ago and we swapped 
stories together. Alas Alex has since departed and left for a heavenly paradise. I had the pleasure of meeting with 
his wife when I was employed as the Operations manager for the Welfare arm of Greek Orthodox Archdiocese of 
Australia in Northcote and I must admit it was an emotional one for me. 



One lecture that caught my attention was an elderly gentleman talking about a RAAF airman (Gunner) who was 
shot down over Europe and that he had landed in a minefield. This airman Constantine George had held his 
mothers wooden cross to his chest and put his faith in his God and walked unscathed across the mine field. 
The interest to me was that this same man was my Brother Phillip’s father in law who had served as an air gunner 
over the skies of Europe.  Suffice to say, my own contribution to the oral history began by stating that “There are 
no Greeks serving in the Australian Defence Force”.  
 
 
 
 
I chuckle to myself when I look back as it was supposed to create a stir and get my audience’s attention. I then 
followed it up with “The reason being is that we are all Australians and yes there are Australians of Hellenic 
heritage serving in the Australian Armed forces this day”. This explanation went down well with all the audience, 
but I still could not stifle a chuckle within myself. 
In 2003, my wife and I travelled to Canberra for a conference on government welfare programs. Whilst we were 
there, we made a lengthy stop at the War Memorial which we both wanted to see. On entering my wife and I were 
overawed by what we encountered and we stayed longer than we had intended. I took numerous photographs of 
the displays, panoramas, various weapons and equipment on display in order that I create an album for the Vet-
erans website. (I am ashamed and embarrassed to say that the project is still in the pipeline.) 
My wife knew that I loved Australian history and let me loose within the great halls of the War Memorial until my 
absence became a concern and she had to drag me out of the War Memorial. It is important to note that whilst 
were in Canberra the USA and its allies (Australia as well) had come to grips with the corrupt government of Iraq 
and the war was in full swing. 
I am not one to normally record my service, but I am merely pointing out the various units that I served with to 
provide an in depth understanding of my exposure to the Australian environment and how I embraced the Aus-
tralian personality and character without losing my personal identity. I have worn the uniform of Australia, my 
adopted country for 30 years; having served with the following units of which are in random order beginning with: 
3 Base workshop Battalion, I Recruit Training Battalion, Infantry Centre Ingleburne, 1st Battalion the Royal Aus-
tralian Regiment, Tropical Trials Establishment, The 6th Royal Australian Regiment, Central Army Records Office, 
11 Independent Rifle Company, Royal West Australian Regiment, Soldier Career Management Agency, Deakin 
University Company, 2nd Royal Victoria Regiment, 8/7 Royal Victoria Regiment, 3rd Army Recruiting Unit, Army 
History Unit, Australian Defence Force Recruiting Unit, 5/6th Battalion The Royal Victoria Regiment and Army 
Personnel Agency Melbourne.  
During all that time I have been fortunate to have been led by superb leaders and managers of men who have 
had a huge part in developing my character into whom I am today. On ANZAC Day I would cross the road from 
my home and attend the ANZAC Day parades and the service at the Watsonia RSL sub branch located 75 paces 
directly across from our home. A parade consisting of those who had worn the uniform of Australia, serving mem-
bers, the local scout groups, various affiliated organisations, the Police, and of course the traditional bag pipes 
and band. 
What would please me the most was seeing the young mingle with the old and the bold who had come to pay 
their respects? After the service everyone would be invited in for light refreshments and to be reacquainted with 
mates. 
When I was still serving as a Warrant Officer in Victoria, you would find me more often than not at the Dawn 
service at the Shrine of Remembrance. After the Dawn service was over, we would find ourselves down at Bruce 
Ruxton’s South Melbourne office where he held court so to speak. On every occasion, we would find his personal 
secretary Helen (Love) preparing the food and refreshments for an ANZAC BBQ. 
We who were idle, Helen soon found work for us and had us preparing food and cooking it throughout the morning. 
There were always the traditional sausages, bacon and eggs, followed by the “odd refreshment” which one would 
normally drink later in the day. How Helen coped every year is beyond me, but there on the dot, you would find 
Helen along with any helper she could find doing a magnificent job. 
Bruce was a legend during his life time and to many of us who were fortunate to have known him, he will be sorely 
missed. Suffice to say; when the ANZAC Day Dawn breakfast was over we made our way towards St Kilda Road 
to either partake in the March or to watch it from the sidelines.  



I can honestly say that apart from my military career, I only marched once and that was with the Hellenic RSL sub 
branch when I was a committee member. (But that’s another story) It would unforgiveable of me if I forgot to 
mention the excellent work carried out by the Australian Defence Force who provided free of charge an ANZAC 
Day BBQ for those visitors who attended the Dawn Service at the Shrine of Remembrance. After I was discharged 
in 1998, my four sons and I purchased a home in Watsonia and only on the odd occasion would I go to the dawn 
service at the Shrine. The Watsonia RSL sub branch was much closer to home and convenient. 
 
 
 
 
In 2010, my wife and I travelled to Cairns for a Careers conference that my wife was involved in and whilst we 
were there we met a well known member of the Regiment, “Warrie” George Mansford, but that’s another story yet 
to be told. We also attended the ANZAC Day Dawn service held on the shores of the ocean and close to the 
Cairns RSL sub branch.  We waited alongside many others for the sun to rise and due to the darkness you could 
not see who was next to you. 
It was one of the most moving Dawn services that I had ever experienced in my life. Except for the occasional 
insect, it was all very quiet and we stood silently waiting for the first rays of the sun to break free from its dark 
embrace. The air was muggy from the heat and the clothes on our backs were moist and the remains of the 
moisture trickling down our arms. Slowly our eyes became accustomed to the darkness and we could see who 
our silent companions were, they were serving soldiers, sailors, visitors in civilian clothes like ourselves and many 
parents with their children. 
Still not a word or a whisper could be heard and everything was quiet as we waited for the sun to break free and 
rise above the ocean sky line in the distant horizon.  The service began whilst the first rays of sunshine began to 
stream over the horizon, searching out the darkness and illuminating its hidden crevasses and eventually lighting 
up the sky. The guest speaker was the Commanding Officer of the local Army Reserve Battalion who spoke of 
the sacrifices of men and women of a bygone era. 
The bugler played according to tradition and the National Anthem was sung, followed by the laying of wreaths and 
representation by other members of the RSL and local dignitaries. By the end of the service, the sun had risen 
higher in the sky, showing off its splendour of many colours and away from its embrace of the previous night. We 
looked around and took some photographs for memory’s sake and slowly walked back to our hotel for an ANZAC 
breakfast. 
This brings me to the subject of Australians’ of Hellenic Heritage on days that are dear also to their heart. On 
certain times of the year they commemorate Independence Day in March and the OHI Day in October of each 
year. In both cases it’s synonymous with freedom and the remembrance of days when freedom was not taken for 
granted. Australians of Hellenic origins are just as passionate, enthusiastic and proud of their heritage just like 
their Anglo-Saxon, Chinese, Indians, Arabs, Ottomans, Africans brothers and sisters to name but a few. 
The similarities Australia and Greece of their battles during the wars against nations hostile to their  interests and 
way of life are many. Therefore spare a moment before criticism is levelled at the Australians of Hellenic heritage 
for they are no different to Australians’ of other Nations. We all want the same thing, a love Australia, its institutions 
and way of life, culture and the freedoms that go with it. 
It’s the Australian Hellenic way of expressing their admiration and love for their adopted country Australia, that 
they too have suffered and know the meaning of freedom is not conducted by politicians but by real people who 
love freedom to live a live according to ones beliefs without being disloyal to Australia. I remember another time 
when the Australian Hellenic Memorial was in its infancy and we were part of the executive chaired by its creator 
Peter Kalimnakis. Peter was having some minor difficulties in trying to raise support and funds for the project. The 
Executive at the time were Peter Kalimnakis, John Anagnostou (Hellenic RSL), Peter Adamis (Army), Mike Marley 
(Navy) and Father Moutafis (Sts Anargiri Church, Oakleigh). 
It was with this small band of men that was able to raise the necessary funds to aid the group to bring about a 
successful conclusion in the implementation and erection of an Australian Hellenic war memorial located near the 
shrine of remembrance in Melbourne Australia. Peter Kalimnakis overcame many obstacles and was thus able to 
influence the appropriate members (Bruce Ruxton being one of them) that it was a project worth completing and 
Peter Kalimnakis should be commended for his struggle in completing the Australian Hellenic Memorial in Victoria. 



This is not the only monument dedicated to Australia by Australians of Hellenic heritage as there are many other 
dedications in the form of monuments, trees of honour, statues, bronze plaques and certainly books, found 
throughout the width and breadth of the Australian as well as on the mainland of Greece and its islands. Beginning 
from Canberra which has the largest Hellenic War memorial to a statue of King Leonidas in downtown Brunswick, 
a suburb of Melbourne, representing Hellenic and Australia’s Thermopylae stretching across the oceans to the 
land of the Hellenes. 
This only one aspect of expression at how much the Hellenic race respects and values Australia and its people. 
There are many untold stories that better demonstrate or describe the passionate and embracing behaviour of 
Greeks than I could ever write or explain and its best for them to put pen to paper and tell it how it is. 
Look around you and you will evidence of the two bipartisan cultures learning, developing and growing alongside 
each other in harmony. Gone are the days of ignorance and misunderstanding and gone are the days of intoler-
ance in this age of technology. Don’t take my word for it, book a flight to Greece and when you arrive, tell them 
that you are an Australian. You will certainly be looked after. 
Today, Australia is made up of many cultures with a diversity that can only go to making Australia a strong and 
viable country. The people of today are building upon the foundations of those before them and treading upon the 
same tracks, drinking from the same waters, breathing the same air, sharing life’s challenges, the miseries, joys, 
calamities and above all being united when faced with an aggressor or adversary that is not in the interests of the 
Australian people. That is the ANZAC way and that’s the way it will continue in the years ahead of us and long 
after we have gone. 
The relevance of ANZAC Day is not lost on the youth of today and we must remember that we must have faith in 
the abilities of the youth to carry on the traditions as we who grow old and pass on the torch for them to uphold. 
May future generations who come after we have gone,  visit the memorials, statues, avenues of honour and 
shrines dedicated to the fallen; remember that they who died did not do so in vain but to give all Australians a life 
without fear and the freedom to enjoys life. 
Next time we see Australians’ of Hellenic heritage marching in the streets of any major city within Australian shores 
on any of the special days or festivals, proudly displaying their banners, along with the crowd of colourful cos-
tumes, music and accompanied a large and boisterous crowd of well wishers and onlookers, stop and think what 
it all means to them and to all Australians. It’s all about having the freedom and that’s where the many similarities 
are with ANZAC Day. 
It is no accident of history that the Hellenic RSL sub Branch in each State of Australia proudly marches alongside 
their brothers in arms on ANZAC Day. It is also no accident that the Australians of Hellenic origins retain the right 
to have their own sub branch with the same authority as all other sub branches and with the support of the Central 
RSL. 
It’s not an accident either to see old soldiers from a number of wars proudly wearing their medals on ANZAC Day 
and partaking in the commemoration of what ANZAC Day means. It’s the Australian and Hellenic way of saying 
we know what it’s like to lose the flower of youth, the miseries that went with it and that it’s our way of embracing 
the Australian way of life from a Hellenic point of view. ANZAC Day is for all Australians’ no matter their origins. 
No one wants to go to war with their neighbour and certainly no one expects to be involved in a war that is not in 
the interests of Australia and its people. Therefore are not the anniversaries of ANZAC Day and the Greek Inde-
pendence Day worth commemorating? 
The Hellenic people migrating to Australia overcame their initial anxieties of living in an environment whose cus-
toms and culture were alien to them and made the most of their new home. However despite the enormous 
distances from their place of birth they integrated well by adopting the best of both cultures and embedding them-
selves well within Australian society without losing their personal identity.  It should therefore not come as a sur-
prise to find these same people (The Hellenes) picking up the torch of the ANZAC spirit and ensuring that it 
remains alight for future generations. After all it’s the Australian way. 
On a side note before I conclude with the paragraph below, there are two matters which I find of concern. The first 
point that has come to my attention is that recently Australians have been criticised for waving the Australian flag 
out of their windows and being labelled as racists.  This unwarranted criticism would not be tolerated in any other 
country as it would certainly attract a hostile reception by the people themselves. There is nothing wrong in my 
book about flying the Australian flag; in fact it shows a sense of belonging and a certain amount of pride in being 
called an Australian.   
I challenge anyone to call me a racist just because I fly the Australian flag in my own back yard every day and 
even some times on special occasions, jointly with the Hellenic or Canadian Flag. We as Australians have matured 



as a people and we are a very tolerant and resilient race who is reticent to cast dispersions on another person no 
matter where they come from. “Racists we are not, Australians, yes, proud yes, misunderstood, yes, Racists, not 
guilty your honour. 
The second point entails a recent article regarding a report that the Centenary of the ANZAC Day may be divisive 
to some multicultural communities. Having read the report I came to the conclusion that there was nothing to 
indicate any divisive issues with communities. I am of the opinion that the journalist responsible for reporting on 
the report may have misinterpreted its contents and unintentionally misled the Australian public. 
 
 
 
After all I strongly believe that the word multiculturalism is merely another word for tolerance and a vehicle for 
integration into Australian society, to use the word in any other way is UnAustralian. A Copy of the research paper 
can be read by visiting the following link: ANZAC DAY RESEARCH REPORT and the public can make their own 
mind up. 
So when we ask ourselves what is the relevance of ANZAC Day to Australians of Hellenic origins; I am of the 
belief that it’s no different to Australians whose origins are from other nations and made Australia their home. 
ANZAC Day and its legacy will live long after we have gone. 
As previously stated, ANZAC Day with all of its customs, traditions and ceremony can be thought of in terms of: a 
time to Remember those that have fallen to Revere their sacrifice, Respect their courage and valour and to Re-
flect that War is not something to celebrate. After all it is about keeping alive the spirit of a people who have gone 
before us and leaving behind a legacy that in essence best describes the Australian character.  We shall remem-
ber them. (I sincerely apologise to the many men and women who I have not mentioned and had helped me over 
the years during the good and the bad times.)Peter Adamis “An Ordinary Aussie Bloke” Watsonia – Victoria 25 
March 2012 
Post Script. I would like to pay a special note of thanks to George Mansford who currently lives south of Cairns 
in Far North Queensland. Thanking him for his introduction, reading the draft article, advice and many helpful 
suggestions. George is known to many of us who served under his command as “Warrie” George Mansford. A 
great personality of a man who believes in a fair go for all Australians. Peter Adamis. 
George Mansford AO   George Mansford enlisted in the Australian Army in 1951. He served 40 years as an 
infantryman; most of that time in the Royal Australian Regiment. His service included Korea, the Malayan Emer-
gency, Thai Border, Vietnam, New Guinea and Singapore. He was commissioned from the ranks in 1964. He 
raised and commanded the Army’s Battle School (which is now used by foreign military units including USA, and 
UK); 11 Infantry Brigade; and the Reconnaissance and Surveillance Force in Far North Queensland. George was 
made a Member of the Order of Australia in 1975 for outstanding services and retired in 1990 as a Brigadier. He 
is the author of two books; “Junior Leadership on the Battlefield” and the best-selling novels, “The Mad Galahs”. 
and The Spirit of Australia.  
Acknowledgement: I wrote the original article on the 23 March 2012 after receiving a telephone call from Nick 
Moraitis. Nick who has his own website named  AUSGREEKNET.COM which can be visited at http://www.aus-
greeknet.com/index.htm asked if I could write an article about ANZAC Day. I said to him (“asto se mena”) meaning 
leave it to me. Three hours later the original work was written and the final draft completed during the day Sunday 
25 March 2012 which ironically was the Greek Independence Day.  The introduction by “Warrie George Mansford 
was received Monday Morning and the completed article later in the day. Any errors of fact, grammar, punctuation 
and thoughts are mine and mine alone and for that I apologise.   
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ANZAC Day is soon upon us and many like me will be attending the traditional dawn service somewhere in Aus-
tralia and in the remote parts of the world where our Defence Force personnel are stationed. This year I will not 
be making the annual pilgrimage to the Shrine Melbourne but will merely step outside my front gate and walk the 
50 paces or so across to the Watsonia RSL adjacent to our old home. I will stand alongside many others who will 
come to pay their respects to the fallen and listen to the speeches of a bygone era.  An era in which many Aus-
tralians, (of which according to Australian military records a few were of Hellenic origin) had taken up the challenge 
for whatever reason and went off to war.   
As I stand silently to one side and look around my environment, my mind immediately goes to all the mates I have 
served with and who have since passed through one door we call life and into another realm not known to us. I 
see a myriad of faces, skin colours, diverse clothing, the mounted police reminiscent of the Australian light horse, 
the children waving their flags, the parents, the loners, the wrinkled old faces, the usual RSL suspects as I call 
them, the political masters so to speak and the interested onlooker. 



I would day dream of those men who long before me made the decision to go to war and never returned. I think 
of the many who wore the uniform of Australia and never came home and then my thoughts would meander to 
the living, the orphans, the widows, grieving parents, friends and relatives and others left behind to live out their 
lives without their loved ones who lay buried in far off lands. 
Of those men and women who landed at Egypt, Lemnos, Gallipoli, Russia, Western Front and of those who 
succumbed to their wounds as a result of gas, shock, deprivation, bombs, buried alive, bayoneted, bullets and 
other evils that mankind could invent to bring destruction on their fellow man. Despite the joyful and youthful 
exuberance displayed by enthusiastic volunteers, those who went to war found that it was no laughing matter.  
Many would return to a home that welcomed back with open arm ignorant of the horrors their loved ones had 
faced. Australians of Greek heritage who have grown up in Australia have come to realise that Greece also had 
a part to play in WW1 and it was not all about Gallipoli alone. many of these Australians have created organisations 
depicting the Greek support given to the allies with emphasis on the Greek and Australian connection. Organisa-
tions such as the Australian Hellenic RSLs, the Australian Hellenic Memorials, the Spartan King Leonidas com-
memorations in each Australian state, AHEPA, The numerous Australian Greek community organisations, The 
Lemons Landings, and those who served at Thessaloniki, Greece, to name but a few contributing to the ANZAC 
spirit.  
I would also take my mind back to a dawn service that my wife and I attended in Cairns, Far North Queensland, 
where we had gone to visit that grand old man of the Royal Australian Regiment, (RAR); Warrie George Mansford. 
A legend during our life time he was a typical larrikin and a great soldier. A man’s man who rose through the ranks 
to become a Brigadier and well thought of. How he become a Brigadier is beyond me, as he was the worst dressed 
officer we had ever met. But we would not have had it any other way. We all loved “Warrie” George to death. Now 
in his mid Eighties and the bugger still living alone, my thoughts are always with him.  Why was he special to 
me?  The answer is simple, he accepted me as I was and assisted me through the examples he set as a soldier 
and as an officer throughout my military career. 
Another chap who will probably kill me for mentioning him is “Uncle Maurie” Barwick (Barwickopoulos). I first met 
him in 1972 when he was the second in command of the Infantry Centre in Ingleburn, an outskirts town of Sydney. 
I did not know of him personally until I was posted to the same unit in 1985 in Geelong and the rest is history. My 
children grew up calling him Uncle Maurie and it was not until 30 years later when Maurice said to me, Peter its 
time you grew up and called me Maurice. No said no problem “Sir” and yes “Uncle Maurie”. Maurice was special 
in many ways of which will become the title of another article dedicated to him alone. 
Suffice to say, I was astound to hear that his wife Thelma who has since passed away was of Hellenic Spartan 
origins. Her grandfather had apparently left Sparta in Laconia Greece in the 1980s’ and made his way to the USA 
before turning his eyes towards the rich gold fields of Victoria. He married Australian lass and they lived in Cas-
tlemaine until his death. Thelma who was a lovely lady is sadly missed and is now buried alongside her grandfather 
and father. (Thelma passed away on my birthday – 28 March a few years ago). As the President of the Victorian 
Laconian Spartan community, I intend to make him a member of our community in accordance with the constitu-
tion. 
These are but random thoughts that my mind would think of as I walk into the members lounge once the dawn 
service is over. I will buy one drink and silently salute my mates since gone before making my way back home. I 
guess ANZAC Day to me is one for acknowledging and thanking those who have since gone before me, promising 
that I will remember them.  I have not sought the limelight other than to protest against those who wished to silence 
my attempts to remember my mates and of those with whom I served with. I guess that brings me to the identity 
demons I have had to fight over the years in order to be accepted and acknowledged for being an Aussie. As 
Malcolm Fraser once said, “life was not meant to be easy” 
On this auspicious day, I wonder how many still consider themselves Greek and how many identify with their 
Hellenic origins now that they live in a country we call home, Australia. My uneducated guess is that most if not 
all are proud of their past no matter how far removed.  Why, if one asks is it so important to be identified with a 
Hellenic past is not difficult to answer. We all come from somewhere and the need to identify with our origins is 
important to all of us if we are to be considered Australian citizens. 
Many have struggled with this dilemma over the years and others have shrugged it off as taking it for granted that 
they consider themselves Australians, Greek, Australian Greeks, Greek Australians or just plain Aussies that have 
Hellenic origins. As for me, I guess I am sympathetic with the latter and consider myself just an ordinary Aussie 
bloke with proud Hellenic origins. Does it matter? I can only hazard a guess that it only when I feel threatened or 
that my loyalty to this nation we call home, Australia is being questioned by ignorant and ill informed individuals. 



With all my faults and rascal characteristics, I love being an Aussie with a Greek heritage. On the other hand, after 
30 years of military service, service to the community and contributing to its political stability over a 25 year period, 
I still get called a ‘Greek’. Some call me erratic, volatile and unpredictable, but are they fair comments about a 
bloke who is passionate about his love for his country, Australia. Are not these words attempts to make me feel 
like a second class citizen in a country where I have worked my butt off? Are these adjectives a fair crack of the 
whip or are they designed to reduce my effectiveness in a world surrounded by technology. 
In the old days of the Fifties, Sixties and Seventies, adjectives such as “wog”, “dago”, “spags” and “greaser” were 
used to make us feel inferior and reduce our confidence levels which I must add were not helped when one is 
trying to fit into an alien culture. It took time, patience, and finally fighting back against our tormentors in order to 
gain the respect and self esteem that was slowly eroded our well being and personal development. Does it appear 
that i am bitching about a past that cannot be corrected; I guess I am, but that’s not my point. My point is that we 
have come a long way and that we are now part of the Australian landscape and in doing so has strengthened 
the very fabric of Australian society. 
Today I hear that the younger generation call themselves “wogs” and I cringe in fear and my fighting spirit once 
again returns within my body wanting to lash out in anger at these young fools who don’t know if they are Arthur 
or Martha.  
 
 
 
 
I would have thought that they would consider themselves Australians with a proud Hellenic past.  I wonder 
whether it’s me that has lost the plot and am I banging my head up against a brick wall for nothing. In my opinion, 
the youth of today are doing themselves a disservice by alienating themselves from the rest of society if they 
continue thinking along those lines. Call me an old bugger; call me what you like, but while I am still alive I will 
continue to integrate the two cultures into one. 
When I attend the annual Greek Independence day march at the shrine with my Spartan and Laconian brethren, 
I do so with pride to remind observers and those watching the march from the sidelines, that I march with pride as 
an Australian with a Hellenic background and to demonstrate to others that, “hey it is ok to be an Aussie Greek” 
and represent both countries. After all we are all Australians no matter where we come from. I also attend the 
“OXI” Day celebrations from time to time, out of respect rather than to draw attention to myself. 
Yet even at such events I come across some who question my validity because I did not go to war. (I guess 30 
years of military service and peace keeping is nothing?) I still chuckle to myself when I come across a few who 
wear their ribbons, peering down at me (I am a little bloke I guess) because I wear the Royal Australian (RAR) 
Skippy badge with pride. How many medals am I entitled to, who cares, for I don’t. In any case this need to 
demonstrate self worth is evident in many cultures and workplaces which I find abhorrent and beneath the dignity 
of those who have served.   
I also avoid ceremonies where I find individuals who wish bring attention to themselves in order to gain recognition 
and greater status within the veteran community. I have met them all. There others who wear an array of diverse 
medals and badges, knowing that they did not serve at all and I cringe at the sight of them.  
These are isolated cases and I guess everyone wants to belong and be a part of an event that will be recorded in 
the annals of community and Australian history. That to me is un-Australian and not the Aussie way and my mates 
would be turning in their graves.  History in such cases will be the rightful judge of all them. 
On ANZAC Day, where will you find the average Aussie with a Hellenic background one may ask?  I will tell you 
for the answer is but a simple one. You will find them standing beside you at an ANZAC dawn service. You will 
not know that they have a Hellenic background and why should you? On ANZAC DAY, are we not all Australians? 



 
ANZAC DAY AND ITS RELEVANCE TO AN AUSTRALIAN OF 

HELLENIC ORIGINS 
The lone piper at Gallipoli on ANZAC DAY 

INTRODUCTION   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 
 
1. Ο Παναγιώτης Αδάμης γεννήθηκε στην Πελλάνα, (κοντά στη Σπάρτη Λακωνίας), 
στις 28 Μαρτίου 1950 και το 1954 μετανάστευσε στο Fremantle West Australia με τους 
γονείς του και τον αδελφό του Phillip. Το 1955 γεννήθηκαν στη Perth τα δίδυμα 
Κωνσταντίνος και Ελένη. Το 1956 οι γονείς Βασίλης και Καλλιόπη αποφάσισαν να 
εγκατασταθούν στη Μελβούρνη για να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης 
και να δημιουργήσουν ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.  

 
Ο Παναγιώτης και τα αδέρφια του μεγάλωσαν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που περιλάμβανε πολλούς 
εκτοπισμένους και πρόσφυγες από τα ευρωπαϊκά θέατρα πολέμου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
Η οικογένεια έζησε στο Windsor, Prahran από το 1957 έως το 1971, δίνοντας τη δυνατότητα στον Παναγιώτη να 
σπουδάσει στο Prahran Δημοτικό Σχολείο, στο Toorak Central,  στο Prahran Τεχνικό και στο Footscray Τεχνικό 
Κολλέγιο όπου ολοκλήρωσε μια μαθητεία ηλεκτρολόγου. Ως μαθητευόμενος, είχε την τύχη να μην ήταν στη 
γέφυρα του Westgate όταν κατέρρευσε το 1970. Αν δεν ήταν ο επιστάτης, ο John Baker που άλλαζε τα 
χρονοδιαγράμματα της δουλειάς εκείνη τη μοιραία μέρα, ο Παναγιώτης μαζί με τον John Baker θα τύχαιναν την 
ίδια μοίρα όπως και οι άλλοι εργάτες. Φαινόταν ότι η ζωή είχε άλλα πράγματα προορισμένα γι' αυτόν. 
 
Το 1971, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας του ως ηλεκτρολόγος, ο Παναγιώτης, εν αγνοία των 
γονιών του κατατάχθηκε στον Τακτικό Στρατό της Αυστραλίας. Ως μέλος των Αυστραλιανών Στρατιωτικών 
Δυνάμεων, ο Παναγιώτης βίωσε τη ζωή ως Στρατιώτης Πεζικού, Διαχειριστής, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 
Υπεύθυνος Επιβίωσης και Αξιωματικός Ενταλμάτων. Επίσης εκπαιδεύτηκε στην αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, τυφώνες και κυκλώνες. Ως στρατιώτης, εκπροσώπησε την 
Αυστραλία στη Νέα Γουινέα, στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. 



Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης είναι ο μόνος Αυστραλός ελληνικής κληρονομιάς που έχει 
υπηρετήσει στις Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρεσίας. 
 
Το 1975, ο Παναγιώτης παντρεύτηκε και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον David, τον Paul, τον Matthew και τον 
Mark. Ωστόσο, το 1984, ο γάμος χάλασε ως αποτέλεσμα δεσμεύσεων υπηρεσίας μεταξύ άλλων και τα παιδιά 
ζούσαν με τη μητέρα τους. Το 1988, ο Παναγιώτης έλαβε την επιμέλεια των τεσσάρων γιων του και ανέλαβε την 
ευθύνη ως μονογονέας, μεγαλώνοντας έτσι μόνος του τα τέσσερα παιδιά του. Με τέσσερις γιους να μεγαλώνει 
και ταυτόχρονα να ακολουθεί να είναι στρατευόμενος, η δέσμευση του Παναγιώτη και στις δύο ευθύνες δεν 
αμφιταλαντεύτηκε και οι εμπειρίες του επέτρεψαν να κατανοήσει καλύτερα τα παιδιά ως μονογονέας. 
 
Το 1990 ο Παναγιώτης άρχισε να ενδιαφέρεται για τις πολυπολιτισμικές πτυχές που αντιμετώπιζαν οι 
Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις και τον αντίκτυπό τους στη στρατολόγηση. Του δόθηκε η ευκαιρία να 
ολοκληρώσει μια ερευνητική εργασία για πολυπολιτισμικά ζητήματα που σχετίζονται με Αυστραλούς με μη 
αγγλόφωνο υπόβαθρο.  
 
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο Παναγιώτης πήρε συνεντεύξεις από πολλές εκατοντάδες γονείς και μαθητές 
και συνειδητοποίησε τις αναξιοποίητες δυνατότητες των διαφόρων πολυπολιτισμικών κοινοτήτων πολύ πριν 
γίνουν σχετικές και αποδεκτές από την αυστραλιανή κοινότητα. Το ερευνητικό έγγραφο χρησιμοποιήθηκε 
αργότερα ως έγγραφο για την κατανόηση πολυπολιτισμικών ζητημάτων εντός των Αυστραλιανών Ενόπλων 
Δυνάμεων. 
 
Παρά το γεγονός ότι ήταν μονογονέας, κατάφερε να αφιερώσει χρόνο μεταξύ των δεσμεύσεών του στα παιδιά 
του και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, να εμπλακεί στην ευρύτερη κοινότητα της Βικτώριας και να 
επιδιώξει τα ενδιαφέροντά του στις πολυπολιτισμικές υποθέσεις της κοινότητας. Η αγάπη του για την κοινοτική 
εργασία τον οδήγησε να γίνει ενεργό μέλος και Σύμβουλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ομίλου 
Λυκούργου με έδρα τη Μελβούρνη και μέλος της ΠανΛακωνικής Ελληνικής Λέσχης Βικτώριας. 
 
 
 
 
 
Το 1991 ο Παναγιώτης κλήθηκε από τον Bruce Ruxton, Πρόεδρο της λέσχης βετεράνων του Victorian RSL να 
αναδιαρθρώσει την Ελληνική λέσχη βετεράνων του RSL Μελβούρνης και να το ευθυγραμμίσει με το καταστατικό, 
με τις μεθοδολογίες και τη διοικητική διαχείρηση. Ως μέλος και με την υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής, το 
έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο ετών. Ο Παναγιώτης συνεχίζει να είναι μέλος του Victorian RSL ως μέλος 
γενικά και υποστηρίζει το την Ελληνική λέσχη του RSL όπως απαιτείται. 
 
Το 1993 ο Παναγιώτης προσκλήθηκε να αναλάβει το ρόλο του Γραμματέα για την Επιτροπή Ημέρας της 
Αυστραλίας, Whittlesea, στην οποία έπαιξε ηγετικό συμβουλευτικό ρόλο στον Πρόεδρο και αυτό της Επιτροπής 
για να προτείνει άτομα και οργανισμούς για τα Βραβεία Whittlesea Australia Day. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ο Παναγιώτης κλήθηκε επίσης να ενεργήσει ως συνήγορος εκ μέρους ορισμένων οικογενειών 
Whittlesea Shire σχετικά με τα δικαιώματα του νερού που έγιναν πρόβλημα με τους τοπικούς επενδητές. 
 
Το 1994 ο Παναγιώτης προσκλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή ως ενεργό μέλος του Αυστραλιανού Ελληνικού 
Μνημείου, όπου σε συνδυασμό με των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τον αείμνηστο πατέρα 
Νικόλαο Μουτάφη της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στο Oakleigh, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση 
χιλιάδων δολαρίων προς το μνημείο που βρίσκεται τώρα εντός οι κήποι του Βικτωριανού Μνημείου Μνήμης. 
Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα το πώς δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, ο Αυστραλιανός και ο Ελληνικός θα 
μπορούσαν να συνεργαστούν για να παράγουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το 
μνημείο που στέκεται εκεί σήμερα είναι μια απόδειξη της πολυπολιτισμικότητας στα καλύτερά της. 
 
Το 1998, με την απόσυρση από τις Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις, ο Παναγιώτης και οι τέσσερις γιοι του 
εγκαταστάθηκαν στη Watsonia για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την μόρφωσή τους. Ελεύθερος από τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο Παναγιώτης ήταν σε θέση να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των γνώσεών του 
για τις κοινοτικές οργανώσεις, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τον αντίκτυπό τους στην ευρύτερη κοινότητα. 
Ο Παναγιώτης προσλήφθηκε για πρώτη φορά ως επόπτης κυκλοφοριακές λειτουργίες, στην εταιρεία του 
(Turnbull Fenner Pty Ltd), συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία για τις κοινότητες και για τους Δήμους. 
 



Το 2000 προσεγγίστηκε από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ως Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών 
Επιχειρήσεων και προσλήφθηκε στο τμήμα πρόνοιας της (Employment Training Connection). Αυτός ο ρόλος 
επέτρεψε στον Παναγιώτη να συνεργαστεί στενά με τους νέους, ηλικιωμένους, ανάπηρους, άνεργα μέλη από 
διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα και την ευρύτερη βικτωριανή κοινότητα. Επιπλέον, ο Παναγιώτης συμμετείχε 
στην παροχή ανθρωπιστικής πρόνοιας στη συλλογή, διανομή και παροχή δεμάτων τροφίμων και υποστήριξη σε 
ηλικιωμένους στην ελληνική και ευρύτερη κοινότητα. 
 
Αρκεί να πούμε ότι ο ρόλος του ήταν απαιτητικός, ικανοποιητικός και ανταποδοτικός. Ήταν επίσης 
χρωματισμένος με θλίψη όταν ήρθε αντιμέτωπος με την αυτοκτονία ενός μέλους και του έδωσε την ευκαιρία να 
ερευνήσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η νεολαία εκείνη την εποχή. Την ίδια χρονιά, ο Παναγιώτης 
συνάντησε την τωρινή του σύζυγο και σύντροφο Yovanna, την οποία γνώρισε ενώ βρισκόταν σε αποστολή 
εκπαίδευσης πρόνοιας στο Τορόντο του Καναδά. 
 
Το 2003, με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, ο Παναγιώτη του προτάθηκε να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
έναν όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (Skills Link West), αποτελούμενο από τρεις κοινοτικούς οργανισμούς 
κάτω από μια διοικητική ομπρέλα με έδρα το Broadmeadows και το Glenroy. Αυτός ο ρόλος του έδωσε επίσης 
τη δυνατότητα να εμπλακεί στενά με τους μη προνομιούχους, τους ανέργους, τις διαφορετικές πολιτιστικές 
ομάδες της κοινότητας και τους πρόσφυγες. Ως μέλος του οργανισμού ο Παναγιώτης εκπλήρωσε τη δια βίου 
φιλοδοξία του και ολοκλήρωσε το Πτυχίο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο του Monash 
και το Δίπλωμα Εκπαίδευσης Συστημάτων Αξιολόγησης με συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τις σπουδές ώριμης 
ηλικίας. 
 
Το 2004, με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, ο Peter και η σύζυγός του Yovanna δημιούργησαν την εταιρεία 
συμβούλων με την ονομασία ÄBALINX, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη σε κοινοτικούς οργανισμούς 
σχετικά με την καριέρα, την απασχόληση, τα θέματα ώριμης ηλικίας, τη διαχείριση αλλαγών και την κατάρτιση.  
Η έρευνά του σχετικά με τις μελέτες ώριμης ηλικίας και τα εμπόδια στην απασχόληση για την ώριμη ηλικία και 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της εταιρείας του και είναι ανοιχτή στο κοινό. Η 
εταιρεία εξυπηρετούσε επίσης τους νέους που αναζητούσαν εργασία, υποστήριξη υλικού και πληροφορικής σε 
εθελοντική και μη αμειβόμενη βάση. Αρκεί να πούμε ότι οι συμμετέχοντες και οι εθελοντές βρήκαν μόνιμη 
απασχόληση εντός έξι μηνών. 
 
Το 2005, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε έναν πελάτη, ο Παναγιώτης  προσκλήθηκε να υποβάλει αίτηση για 
τον ηγετικό ρόλο του Διευθυντή Επιχειρήσεων και Δημοσίων Σχέσεων με την Ελληνική Κοινότητα του Oakleigh 
and περιχώρων. Όταν επιλέχθηκε, ο Παναγιώτης άρχισε να ανεβάζει το προφίλ της κοινότητας στη Βικτώρια, 
την Αυστραλία και στον κόσμο. Επιπλέον, ο Παναγιώτης έχει δραστηριοποιηθεί άμεσα στην υποστήριξη της 
Ελληνικής Κοινότητας Oakleigh με τα έργα και τα προγράμματά της για συγκέντρωση κεφαλαίων στην Πρόνοια, 
τον Φιλανθρωπικό σύλλογο, τη Νεολαία, το Κέντρο Ηλικιωμένων, το Κολλέγιο, τις κοινοτικές εκδηλώσεις και 
εκδηλώσεις στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Ο Παναγιώτης διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων που χρειάζονται για το σύστημα δικτύων πληροφορικής του Κολλεγίου, στην αύξηση 
πρόσβασης στο κοινοτικό κέντρο για φοιτητές, στη δημιουργία ιστοσελίδων και στην προσέλκυση χορηγών για 
την υποστήριξη των συμφερόντων του Κολεγίου της Κοινότητας. 
 
Το 2007, ο Παναγιώτης ήταν καθοριστικός για την πρόσκληση και τις Δημόσιες Σχέσεις του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας που επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα του Oakleigh. Έχει επίσης συντονίσει εκδηλώσεις για ξένους 
αξιωματούχους και επισκέπτες από το εξωτερικό με στόχο τη βοήθειά τους ως πιθανοί χορηγοί ή την παροχή 
οικονομικής υποστήριξης στην κοινότητα. Επιπλέον, έχει βοηθήσει πολλές μονογονεϊκές οικογένειες και 
ηλικιωμένους να επιβιώσουν σε δύσκολες οικονομικές και αγχωτικές περιόδους. 
 
Επιπλέον, ήταν επίσης καθοριστικός για να βοηθήσει τα μέλη της κοινότητας να βρουν δουλειά και να τα 
βοηθήσει να παραμείνουν απασχολούμενα. Ο Παναγιώτης πιστεύει ότι είναι σημαντικό όλες οι κοινοτικές 
οργανώσεις, είτε έχουν πολυπολιτισμική προέλευση είτε όχι, να είναι υπεύθυνοι για την παροχή υποστήριξης 
στους νέους και στους ηλικιωμένους στη σφαίρα επιρροής τους. Ο Παναγιώτης είναι επίσης μέλος του Ελληνικού 
Επιχειρηματικού Φόρουμ. Αυτός ο οργανισμός προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και την παροχή βραβείων σε νέους και επίδοξους ηγέτες σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 
Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Παναγιώτης υπηρετεί και προάγει την πολυπολιτισμική 
συνειδητοποίηση, την κοινωνική ανοχή και συνοχή, ενώ ήταν μέλος των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων και 



κατά τη διάρκεια της εργασίας του με κοινότητες στη Μελβούρνη και τις μητροπολιτικές περιοχές τα τελευταία 35 
χρόνια. Η δέσμευση, η ηγεσία και η αφοσίωση του Παναγιώτη στην κοινότητα και στις οργανώσεις εντός της 
πολυπολιτισμικής σφαίρας και της ευρύτερης κοινότητας είναι αδιαμφισβήτητα. 
 
Η αφοσίωσή του και η δέσμευσή του για την προώθηση των πολυπολιτισμικών εννοιών και πολιτικών είναι 
γνωστές, αλλά μόνο σε λίγους. Ο Παναγιώτης είναι απρόθυμος να διαφημίσει τη συμμετοχή του και αποφεύγει 
τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να παραμείνει ένας από τους φύλακες και ένας σιωπηλός επιτευκτής 
στα παρασκήνια για να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικές υπηρεσίες παρέχονται στα μέλη της κοινότητας όπως 
απαιτείται. Ο Παναγιώτης είναι πραγματικά ένα κόσμημα.  Βικτωριανή Κυβέρνηση - Πολυπολιτισμική 
Επιτροπή - Αυστραλίας 
 
2. Ως Αξιωματικός Διοικητής της Πανεπιστημιακής Εταιρείας Deakin (DUC), βασίστηκα σε μεγάλο βαθμό στον 
Παναγιώτη, ως διευθυντή γραφείου, για να διασφαλίσω ότι ήμουν πλήρως ενημερωμένος για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές απαιτήσεις. Μπορώ να αναφέρω ότι ο Παναγιώτης Αδάμης εκτέλεσε τα καθήκοντά του με τον πιο 
υποδειγματικό και επαγγελματικό τρόπο. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, εργάστηκε πέρα από κάθε καθορισμένο χρόνο για να ολοκληρώσει καθήκοντα ή να 
προσφέρει βοήθεια, καθοδήγηση ή συμβουλές σε ομάδες και άτομα, ιδιαίτερα στους νεότερους άπειρους 
στρατιώτες. Ήταν ειλικρινής στις εκτιμήσεις του και εκτιμούσα ιδιαίτερα τις συμβουλές και τα σχόλιά του. 
Έχει προσφέρει υπηρεσία σε όλη την Αυστραλία, συμμετείχε σε αποστολές στην Παπούα Νέα Γουινέα, στη 
Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1991 ως μέλος της Telamon 
Force για να τιμήσει την 50ή επέτειο της Μάχης της  Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
Ο Παναγιώτης είναι εκπαιδευμένος αλεξιπτωτιστής, έμπειρος στην τέχνη της μάχης στη ζούγκλα και του 
ανορθόδοξου πολέμου, εκπαιδευμένος σκοπευτής, εκπαιδευτής δεξιοτήτων επιβίωσης, εκπαιδευτής φορητών 
όπλων, ειδικευμένος πρωτοπόρος, επικεφαλής υπάλληλος διοικητικά προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις 
στρατολόγησης, μιλά δύο γλώσσες, έχει ανεπτυγμένη εξειδίκευση στον υπολογιστή και στη σχετική τεχνολογία, 
είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος, εμπειρίες σε δημόσιες σχέσεις, πολιτικός ακτιβιστής με ενδιαφέροντα για την 
αστική εκπαίδευση, στον ανορθόδοξο πόλεμο και στην αντιτρομοκρατική εκπαίδευση. 
 
Ο Παναγιώτης είναι ο Πρόεδρος και ο κύριος οδηγός πίσω από το Ελληνικό Μνημείο των ANZAC αφιερωμένο 
στους Έλληνες, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς που πλήρωσαν την απόλυτη θυσία κατά τη διάρκεια των μαχών 
της Ελλάδας και της Κρήτης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μνημείο είναι μοναδικό στο είδος του, που βρίσκεται 
στον τόπο γέννησης του Παναγιώτη, στην Πελλάνα, Λακωνία. (Αρχαία πρωτεύουσα της Λακωνίας και πατρίδα 
της Ελένης της Τροίας και του συζύγου της Μενέλαου). Ο Παναγιώτης με την υποστήριξη φίλων και κηδεμόνων 
διατηρεί και αναπτύσσει το Ελληνική Μνημείο των ANZAC. 
 
Με τα χρόνια, η σχέση υπηρεσίας εξελίχθηκε σε μια κοινωνική και πολύ αφοσιωμένη προσωπική φιλία την οποία 
απολαμβάνουμε, η γυναίκα μου και εγώ με τον Παναγιώτη και τους τέσσερις γιους του. Έχω διακρίνει τον 
Παναγιώτη ως έναν άνθρωπο με υψηλή ηθική ίνα και ακεραιότητα με μια αξιοζήλευτη ικανότητα για άφθονη και 
εμπνευσμένη δουλειά και μια επίμονη στάση για την επίτευξη των στόχων του.   Maurice G. Barwick Rfd, LLB 
[Hons] BA Δικηγόρος & Αξιωματικός Στρατού (Συνταξιούχος) 
 
3. Ο ρόλος του Διευθυντή Επιχειρήσεων και Δημοσίων Σχέσεων αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή 
Διαχείρισης και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση και αναφορά, Συστήματα 
Διαχείρισης Ποιότητας, Ανθρώπινο Δυναμικό και Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Συστήματα Πληροφορικής και 
Δημόσιες Σχέσεις των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας που περιλαμβάνει ένα συγκρότημα Κοινοτικού 
Κέντρου, εγκαταστάσεις Κολλεγίου, εγκαταστάσεις Φροντίδας Ηλικιωμένων, Εκκλησία και κατοικίες. 
 
Είναι μια τεράστια ευθύνη, που απαιτεί τη χρήση πληθώρας δεξιοτήτων για την αποτελεσματική παροχή λύσεων 
σε μια μυριάδα προκλήσεων. Ο Παναγιώτης αντιμετώπισε προκλήσεις με ζήλο, αυτοπεποίθηση, σκληρή δουλειά 
και αφοσίωση και έπαιξε βασικό ρόλο στη στρατηγική διαχείριση και στην υποστήριξη της Επιτροπής Διοίκησης 
για την εφαρμογή οργανωτικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των δομών ταξινόμησης των 
θέσεων εργασίας και των τεχνολογικών αλλαγών.   Λέων Τσόνγκας - Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Oakleigh 
 
4. Ο Παναγιώτης Αδάμης είναι ένας άνθρωπος σε μια γενιά, ένας πραγματικά καλός τύπος. Επιδέξιος, 
παθιασμένος, τίμιος και εξαιρετικός εργάτης. Θα συνιστούσα τον Παναγιώτη για κάθε ευκαιρία που επιθυμεί. Το 



να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε εργασία ή κατάσταση με τον Παναγιώτη είναι μια υπέροχη εμπειρία. Το να έχεις 
τον Παναγιώτη στο πλευρό σου είναι σαν να έχεις δέκα επιπλέον άντρες να δουλεύουν μαζί σου. Ο Παναγιώτης 
έχει το σπάνιο ταλέντο της ειλικρίνειας, της ακεραιότητας και της υποστήριξης των φίλων του σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Θα χαρώ να συζητήσω αυτά τα σχόλια με οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή. 
 
Το σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων του Παναγιώτη είναι απαράμιλλο και έχει επιδείξει καλές δεξιότητες 
σχεδιασμού, οργάνωσης, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε επίπεδο master class. Η προορατική προσέγγισή 
του για την εκτέλεση της αποστολής/οράματος της Κοινότητας απεικονίζεται από τα πολυάριθμα επιτεύγματά του 
και ήταν κεντρικό πρόσωπο για τη διασφάλιση ότι η Ελληνική Κοινότητα του Oakleigh παρέμεινε μια ζωντανή 
Κοινότητα. 
 
Ο Παναγιώτης είναι ένα ειλικρινές, σκληρά εργαζόμενο και αξιόπιστο άτομο, ένας που αναλαμβάνει πλήρως 
κάθε ρόλο που του ανατίθεται. Είναι αναλυτικός με καλά ανεπτυγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 
λήψης αποφάσεων. Είναι έμπειρος Διευθυντής με πρακτική προσέγγιση όταν απαιτείται. Ξέρει πώς να 
αντιμετωπίζει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι ομαδικός αλλά και αυτόνομος. Έχει εξαιρετικές 
ηγετικές ικανότητες. Ο Παναγιώτης είναι επίσης οικογενειάρχης όπου απολαμβάνει μια εξαιρετική σχέση με τη 
γυναίκα και τα παιδιά του.   Barrie Daniels - Lift Cells Managing Director (Συνταξιούχος) 
 
5. Ο Παναγιώτης Αδάμης είναι από τη φύση του επιμελής, έξυπνος και υπεύθυνος άνθρωπος και αυτό έχει 
εμφανή και άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική του ζωή. Ο Παναγιώτης είναι ένας ώριμος επαγγελματίας και 
εναλλακτικός στοχαστής με αναλυτικές δεξιότητες υψίστης τάξης και πλούσια εμπειρία, ειδικά από την 
προηγούμενη απασχόλησή του. Το έργο του είναι πάντα εμπεριστατωμένο, ακριβές, σχολαστικό και μεθοδικό. 
Επιπλέον, προσεγγίζει την εργασία με ενθουσιασμό και ζήλο, δουλεύοντας πέρα από την έκκληση του 
καθήκοντος για να πετύχει οποιαδήποτε προθεσμία ή ορόσημο. 
 
Ο Παναγιώτης έχει μια αξιοθαύμαστη εργασιακή ηθική και είναι φυσικός ηγέτης, ωστόσο είναι εξίσου ικανός να 
συμμετέχει αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας. Οι διαπροσωπικές του δεξιότητες είναι άψογες, με άμεσο 
αντίκτυπο και σύνδεση με τους συναδέλφους του, καθώς έχει τόσο ενσυναίσθηση όσο και τη δέουσα προσοχή 
για ανθρώπους όλων των κατηγοριών και ηλικιών. 
 
Οι δεξιότητες του Παναγιώτη στον υπολογιστή είναι πολύ υψηλές, καθώς η εκτεταμένη γνώση του σε μια σειρά 
προγραμμάτων λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και της αντιμετώπισης 
προβλημάτων) αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό.  
 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές δεξιότητες και οι ειδικές ικανότητες κατάρτισης του Παναγιώτη καθώς και η ευρεία 
εμπειρία του είναι σημαντικά προσόντα που έχουν αποδειχθεί πολύτιμα για αυτόν τον οργανισμό και είμαι 
βέβαιος για κάθε μελλοντικό οργανισμό τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.   Peter Jasonides - 
Διευθύνων Σύμβουλος - Greek Welfare Officer  
 
6. Είναι ώριμος επαγγελματίας και εναλλακτικός στοχαστής με αναλυτικές δεξιότητες υψίστης τάξης και πλούσια 
εμπειρία, ιδιαίτερα από την προηγούμενη απασχόλησή του. Το έργο του είναι πάντα ενδελεχές, ακριβές και 
σχολαστικό και προσεγγίζει τη δουλειά με ενθουσιασμό και ζήλο, δουλεύοντας πέρα από το καθήκον του για να 
πετύχει οποιαδήποτε προθεσμία. Οι δεξιότητες, η γνώση και η εμπειρία του Παναγιώτη μαζί με τις δεξιότητες 
δικτύωσης, αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης αλλαγών είναι πολύ υψηλές. 
 
Επιπλέον, οι δεξιότητες και οι γνώσεις του στη διαχείριση έργων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις δημόσιες 
σχέσεις και τις πληροφορίες και την τεχνολογία είναι πολύ υψηλές και ότι θα αποτελούσαν πλεονέκτημα για κάθε 
οργανισμό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές δεξιότητες και οι ειδικές ικανότητες κατάρτισης του Παναγιώτη καθώς και 
η ευρεία εμπειρία του είναι σημαντικά προσόντα που έχουν αποδειχθεί πολύτιμα για αυτόν τον οργανισμό και 
είμαι βέβαιος για κάθε μελλοντικό οργανισμό τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.   Νικόλαος 
Μπαντούνας - NGB Investments (Συνταξιούχος)  
 
7. Ο Παναγιώτη ήταν επικεφαλής του σώματος-ομπρέλα και ήταν υπεύθυνος για όλα τα διοικητικά και οικονομικά 
θέματα καθώς και για τον πρακτικό συντονισμό μιας ομάδας πέντε υπευθύνων υπόθεσης. Στη θέση του 
συνεργάστηκε στενά με μη προνομιούχους και άνεργους από πολιτιστικά διαφορετικές κοινότητες. 
 
Βρήκα ότι είναι ένας εργατικός και πειθαρχημένος διευθυντής, ένας πιστός και υποστηρικτικός συνάδελφος και 
ένας καλά οργανωμένος διαχειριστής με υψηλά κίνητρα. Ο Παναγιώτης είναι αφοσιωμένος στις βασικές αρχές 



της κοινωνικής δικαιοσύνης και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και ενέργεια στην παροχή των οργανωτικών μέσων 
για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Helena Gillies - Chief Executive Officer - Skills Link West 
(Συνταξιούχος) 
 
8. Ο Παναγιώτης έχει ένα διερευνητικό μυαλό και μια ισχυρή δέσμευση για αυτοβελτίωση. Οι ώρες του 
μεσημεριανού γεύματος συχνά περνούσαν σε αυτοσχέδιες διαλέξεις για τα μαθηματικά, τη στατιστική και τον 
προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που ο Παναγιώτη απορρόφησε γρήγορα και ήταν βέβαιο ότι θα 
οδηγούσαν σε μια σειρά από συναφείς και διεισδυτικές ερωτήσεις. Πάντα με εντυπωσίαζε η ικανότητα του 
Παναγιώτη να προσαρμόζεται και να εργάζεται σε νέους τομείς, πολύ μακριά από την προηγούμενη εμπειρία ή 
εκπαίδευσή του. 
 
Μου έκανε επίσης εξαιρετική εντύπωση η αφοσίωση του Παναγιώτη στην οικογένεια και ο εξαιρετικός τρόπος με 
τον οποίο προσέγγισε τον ρόλο του ως μονογονέας. Είναι ένας εργατικός άνθρωπος με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, 
πίστη και αδιάλλακτη εργασιακή ηθική. Ο Παναγιώτης έχει μια ισχυρή αίσθηση της ιστορίας, μια ισχυρή 
αίσθηση της οικογένειας και μια δέσμευση για την κοινωνική υπηρεσία. Αυτές είναι όλες οι ιδιότητες που 
μετράνε.   Chris Fenner - Διευθύνων Σύμβουλος Turnbull Fenner Pty Ltd (Συνταξιούχος) 
 
9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ HANZAC ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΔΑΜΗ 
 
Ως εισαγωγή, με λένε Warren Payne και υπηρέτησα στον Αυστραλιανό Στρατό για 20 χρόνια. Εκείνο το 
διάστημα, είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω με τον Παναγιώτη Αδάμη (Ο κομιστής). Ο Παναγιώτης υπηρέτησε 
στον Αυστραλιανό Στρατό για μια περίοδο περίπου 27 ετών και έλαβε τον βαθμό του Αξιωματικού Ενταλμάτων 
ΔευτέραςΤάξης.  
 
Μετά την αποχώρησή του από τον Τακτικό Στρατό συνέχισε να υπηρετεί στην Εφεδρεία του Στρατού καθώς και 
να αναλαμβάνει πολυάριθμες κοινοτικές και πολιτικές επιχειρήσεις.   Κατά τη διάρκεια της κοινής μας υπηρεσίας, 
ο Παναγιώτης επέδειξε πάντα εξαιρετικές ιδιότητες ηγεσίας, συμπόνιας και βαθιά ανησυχία για την ευημερία των 
στρατιωτών υπό τις διαταγές του. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο καθήκον ήταν αδιαμφισβήτητη. 
 
Τα τελευταία 7 χρόνια ο Παναγιώτης είχε μια προσπάθεια να τιμήσει τις θυσίες που έκαναν οι Ελληνικές 
Δυνάμεις και οι συμμαχικές Δυνάμεις των ANZAC κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει αναλάβει 
να χτίσει ένα μόνιμο μνημείο όπου γεννήθηκε, στην Πελλάνα Λακωνίας. Το μνημείο που ονομάζεται Ελληνικό 
Μνημείο των ANZAC είναι μια απόδειξη της ακλόνητης προσπάθειας του Παναγιώτη να τιμήσει εκείνους τους 
βετεράνους που θυσίασαν τόσα πολλά. 
 
Ο Παναγιώτης συνεχίζει να βελτιώνει το μνημείο κάνοντας τις περισσότερες βελτιώσεις μόνος του με κάποια 
βοήθεια από τον τοπικό πληθυσμό. Το οικονομικό κόστος για τη βελτίωση και τη συντήρηση του μνημείου έχει 
πληρωθεί από τον ίδιο τον Παναγιώτη και από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει από διάφορους οργανισμούς 
και άτομα. 
 
Επιτρέψτε μου να σας ζητήσω με σεβασμό να δώσετε στον Παναγιώτη την ευκαιρία να περάσετε λίγο χρόνο 
μαζί του και να του επιτρέψετε να σας εξηγήσει το όραμά του για το μνημείο των HANZAC. 
 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, μη διστάσετε 
να μου στείλετε email στη διεύθυνση http://www.warrenpaynel @hotmail.com   Warren Payne - Regimental 
Sergeant Major Royal Australian Regiment (Συνταξιούχος) 
 
10. Ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος με απόλυτη ακεραιότητα, ανεπιφύλακτη ειλικρίνεια και καλή φήμη. Σε 
όποια θέση κι αν έχει υπηρετήσει (35 χρόνια στις Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις) ή έχει απασχοληθεί, 
πιστεύω ότι έφερε σε μια τέτοια θέση μια εξαιρετικά μελετημένη προσέγγιση και επιμελή φροντίδα. Είναι 
εξαιρετικά ενθουσιώδης, έχει υψηλά κίνητρα και κατέχει τον υψηλότερο ηθικό δεσμό, τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι άτομο υψηλής ευφυΐας με αναλυτική προσέγγιση σε όποια προβλήματα 
μπορεί να επιλύσει και για τους προαναφερθέντες λόγους.   Παναγιώτης Βλάχος - Δικηγόρος 
 
11. Γνωρίζω τον Παναγιώτη εδώ και 32 χρόνια με προσωπική και κοινωνική ιδιότητα. Είναι ένα πρόσωπο με 
απόλυτη ακεραιότητα που χαίρει μεγάλης εκτίμησης από πολιτικούς ηγέτες και βουλευτές τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Αυστραλία. Είναι παθιασμένος να διασφαλίσει ότι 
οι βετεράνοι που υπηρέτησαν τη χώρα τους δεν θα ξεχαστούν και η θυσία τους θα τιμάται με σεβασμό. 

http://www.warrenpaynel%20@hotmail.com


Η επιτυχία του στην ίδρυση του Ελληνικού μνημείου HANZAC στην πατρίδα του την Πελλάνα είναι εκπληκτική 
καθώς συνέλαβε και συγκέντρωσε τα κεφάλαια προσωπικά και αφιέρωσε πολλά χρόνια της ζωής του στην 
επίτευξη του οράματος να τιμήσουν την υπηρεσία στρατιωτών και πολιτών από τρεις χώρες - την Ελλάδα , την 
Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. 
Είναι μια απόδειξη του πάθους και της δέσμευσής του που καλλιεργούνται από χρόνια δημόσιου πνεύματος και 
τη δική του στρατιωτική θητεία. Αντί να επιβραδύνει στα 70 του, ο Παναγιώτης σκέφτεται ήδη μπροστά για να 
εξασφαλίσει ότι το μνημείο θα έχει μια διαρκή θέση. Σας προτρέπω να βοηθήσετε με όποιον τρόπο μπορείτε.  
Giuseppe De Simone FAICD LLB BSc Διευθύνων Σύμβουλος (Συνταξιούχος) 
 
12. Ο Παναγιώτης και εγώ γνωριζόμαστε για περισσότερα από 32 χρόνια σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Μέλος των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων για περισσότερα από 30 χρόνια, μεγαλώνοντας μόνος του 
τέσσερις γιους και κάποιον στον οποίο θα μπορούσατε να βασιστείτε όποτε χρειαστεί.  Ένα ώριμο, υπεύθυνο 
και αξιόπιστο άτομο που είναι παθιασμένο με τους βετεράνους και αυτούς που υπηρέτησαν το έθνος με τη μια ή 
την άλλη ιδιότητα. 
 
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Παναγιώτης άνοιξε μια καριέρα ως Στρατιώτης, Εκπαιδευτής, Αξιωματικός 
Πρόνοιας, Διευθυντής Επιχειρήσεων και Δημοσίων Σχέσεων, πολιτικός ακτιβιστής και ανεξάρτητος 
δημοσιογράφος.  Ο Παναγιώτης στα εβδομήντα του ίδρυσε το Ελληνικό Μνημείο ANZAC [HANZAC – μοναδικό  
στο είδος του] που βρίσκεται στον τόπο γέννησής του, Πελλάνα, Λακωνία. Το Μνημείο είναι αφιερωμένο στους 
Έλληνες, στους Αυστραλούς και στους Νεοζηλανδούς που πλήρωσαν την απόλυτη θυσία για την ελευθερία κατά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Ως Πρόεδρος του Μνημείου, ο Παναγιώτης το αναπτύσσει συνεχώς για να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενιές 
θα θυμούνται εκείνους που αγωνίστηκαν για τις ελευθερίες που απολαμβάνουμε σήμερα.  Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υποστηριχθεί ο Παναγιώτης στην προσπάθειά του να 
κρατήσει ζωντανό το πνεύμα του Μνημείου HANZAC. Ζητώ να παρέχετε στον Παναγιώτη όλη την υποστήριξη 
που χρειάζεται.   Michael Kroger 
 
13. Ο Παναγιώτης είναι πολύ γνωστός σε μένα ως μέλος της Αυστραλιανής Ελληνικής κοινότητας με προσωπική 
και επαγγελματική ιδιότητα. Η ειλικρίνεια, το πάθος και η αισιοδοξία του δεν είναι παρά τρεις από τις πολλές 
πτυχές του Παναγιώτη που μου φάνηκαν συμπαθητικές. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της ΠανΛακωνικής κοινότητας 
της Μελβούρνης Βικτώριας, μέλος του Hellenic Returned Services League, ιδρυτικό μέλος του Australian Hellenic 
War Memorial στη Μελβούρνη της Βικτώριας, μέλος του Οργανισμού Πρόνοιας της Ελληνορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής και ο μοναδικός Αυστραλός ελληνικής καταγωγής που έχει υπηρετήσει πάνω από 25 χρόνια στις 
Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις. 
 
Ο Παναγιώτης είναι ένας ταπεινός άνθρωπος που προτιμά να αποφεύγει τη δημοσιότητα και ωστόσο είναι σε 
θέση να προσελκύει άτομα με ομοϊδεάτες σε έργα που ωφελούν την ανθρωπότητα. Ο μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός του Abalinx and Associates είναι αφοσιωμένος στο να βοηθά άλλους που έχουν ανάγκη χωρίς το 
όφελος της κρατικής υποστήριξης. Πατέρας τεσσάρων γιων τους οποίους τους μεγάλωσε μόνος, παντρεύτηκε 
την υπέροχη σύζυγό του Yovanna στον δεύτερο γάμο του, αφοσιωμένος φιλέλληνας, μέλος του Αυστραλιανού  
ANZAC και Πρόεδρος του Ελληνικού Μνημείου των ANZAC που βρίσκεται στην Πελλάνα Λακωνίας. 
 
Ο Παναγιώτης, στην ηλικία των 72 ετών, συνεχίζει να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ως εκ 
τούτου η διαρκής κληρονομιά του είναι να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενιές δεν θα ξεχάσουν τους αγώνες, 
τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες εκείνων που έκαναν την Αυστραλία σπίτι τους. Επιπλέον, ο Παναγιώτης 
συνέβαλε με τη βοήθεια των φίλων του στη δημιουργία του Ελληνικού μνημείου HANZAC αφιερωμένο στους 
Έλληνες, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς που έδωσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών για την 
ηπειρωτική Ελλάδα και της Κρήτης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Ενθαρρύνω οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, την Αυστραλία ή/και τη Νέα Ζηλανδία 
να υποστηρίξει τον Παναγιώτη στην ανάπτυξη του Ελληνικού Μνημείου ANZAC.   Bill Papastergiadis ΟΑΜ. 
Δικηγόρος. 
 
14. Επαινώ τον Παναγιώτης ως έναν ευρέως καταρτισμένο και καλά έμπειρο διαχειριστή που είναι 
επικεντρωμένος στα αποτελέσματα, προσεκτικός στη λεπτομέρεια, συντονισμένος με τον ευρύτερο αντίκτυπο 
των αποφάσεων και που είναι πάνω απ' όλα καλός με τους ανθρώπους. Επαγγελματίας και εύκολος ως 



συνάδελφος, δεκτικός στους υφισταμένους και ενδιαφέρεται για την ευημερία και την ανάπτυξή τους, όχι μόνο 
για την παραγωγή τους. 
 
Ο Παναγιώτης έχει ταλέντο να παίρνει το καλύτερο από όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται και αυτούς 
που εργάζονται για αυτόν. Έχει την ατσάλινη αποφασιστικότητα ότι μόνο τα χρόνια στρατιωτικής θητείας 
μπορούν να δώσουν μετριασμένο από την πολιτική γνώση και την αίσθηση του τι είναι πραγματικά παραδοτέο. 
Ο Παναγιώτης θα ήταν ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό.   Clinton Breeze, Squadron Leader 
(Συνταξιούχος) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΗΣ. Ο Παναγιώτης είναι ένας συνταξιούχος Αυστραλός πρώην στρατιωτικός με 30ετή 
εμπειρία, ο οποίος κατά την αποχώρησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις απασχολήθηκε με ιδιωτική ιδιότητα στον 
κλάδο διαχείρισης σε οργανωτικό, περιβαλλοντικό και επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Υπήρξε 
διευθυντής, εκπαιδευτής, σύμβουλος και σύμβουλος στους τομείς της πρόνοιας, των επιχειρήσεων και της 
κοινότητας και ανεξάρτητος δημοσιογράφος. 
 
Του αρέσει να ερευνά τον αρχαίο κόσμο με έμφαση στους Μυκηναίους και τους λαούς της θάλασσας, στους 
πολιτισμούς της αυστραλιανής κοινότητας και στον αντίκτυπό τους στην αυστραλιανή κοινωνία. Αυτή τη στιγμή 
ερευνά υλικό για δύο βιβλία, «Ένας συνηθισμένος άνθρωπος» και «Πελλάνα, το σπίτι της Ωραίας Ελένης». Ο 
Παναγιώτης έχει γράψει περισσότερα από 500 άρθρα για εγχώρια και διεθνή θέματα και για αμφιλεγόμενα 
θέματα που επηρεάζουν την αυστραλιανή κοινωνία. 
 
Ο Παναγιώτης Αδάμης γεννήθηκε στην Πελλάνα, (ένα μικρό χωριό κοντά στη Σπάρτη Λακωνίας, το σπίτι της 
Ωραίας Ελένης) στις 28 Μαρτίου 1950. Οι γονείς του και ο μικρός αδελφός του Φίλιππος μετανάστευσαν στο 
Fremantle West Australia το 1954. Το 1955, τα δίδυμα ο Κωνσταντίνος και η Ελένη γεννήθηκαν στη Περθ. Το 
1956 οι γονείς Βασίλης και Καλλιόπη αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Μελβούρνη για να μεγιστοποιήσουν 
τις ευκαιρίες απασχόλησης και να δημιουργήσουν ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Είναι ένθερμος 
υποστηρικτής της Πελλάνας του τόπου γέννησής του, φέρνοντας την προσοχή στα αρχαία ερείπια της πόλης και 
τη σύνδεσή της με την Ιλιάδα και τον Οδυσσέα, το σπίτι της Ωραίας Ελένης και του συζύγου της Βασιλιά 
Μενέλαου. 
 
Ο Παναγιώτης και τα αδέρφια του μεγάλωσαν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που περιλάμβανε πολλούς 
εκτοπισμένους και πρόσφυγες από τα ευρωπαϊκά θέατρα πολέμου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η οικογένεια έζησε στο Windsor, Prahran από το 1957 έως το 1971, δίνοντας τη δυνατότητα στον Παναγιώτης 
να σπουδάσει στο Prahran Δημοτικό σχολείο, στο Toorak Central, στο Prahran Τεχνικό σχολείο και στο 
Footscray Τεχνικό Κολλέγιο όπου ολοκλήρωσε μια μαθητεία ηλεκτρολόγου. Ως μαθητευόμενος, είχε την τύχη να 
μην ήταν στη γέφυρα του Westgate όταν κατέρρευσε το 1970. Αν δεν ήταν ο επιστάτης, ο John Baker που άλλαζε 
τα χρονοδιαγράμματα της δουλειάς εκείνη τη μοιραία μέρα, ο Παναγιώτης και ο John Baker θα είχαν την ίδια 
μοίρα όπως και οι άλλοι εργάτες. Φαινόταν ότι η ζωή είχε άλλα πράγματα προορισμένα γι' αυτόν. 
 
Το 1971, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας του ως ηλεκτρολόγος, ο Παναγιώτης, εν αγνοία των 
γονιών του κατατάχθηκε στον Τακτικό Στρατό της Αυστραλίας. Ως μέλος των Αυστραλιανών Στρατιωτικών 
Δυνάμεων, ο Παναγιώτη βίωσε τη ζωή ως Στρατιώτης Πεζικού, Διαχειριστής, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 
Υπεύθυνος Επιβίωσης και Αξιωματικός Ενταλμάτων. Εκπαιδεύτηκε στη καταπολέμηση φυσικών καταστροφών 
όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, τυφώνες και κυκλώνες. Ως στρατιώτης, εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Νέα 
Γουινέα, στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης είναι ο μόνος Αυστραλός ελληνικής κληρονομιάς που έχει υπηρετήσει στις 
Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρεσίας. 
 
Το 1975, ο Παναγιώτης παντρεύτηκε και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον David, τον Paul, τον Matthew και τον 
Mark. Ωστόσο, το 1984, ο γάμος χάλασε ως αποτέλεσμα δεσμεύσεων υπηρεσίας μεταξύ άλλων και τα παιδιά 
ζούσαν με τη μητέρα τους. Το 1988, ο Παναγιώτης έλαβε την επιμέλεια των τεσσάρων γιων του. Ο Ντέιβιντ, ο 
Παύλος, ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ανέλαβε την ευθύνη του μονογονέα, μεγαλώνοντας μόνος του τα τέσσερα 
παιδιά. Με τέσσερις γιους να μεγαλώνουν και να εξακολουθεί να είναι στις Ένοπλες Δυνάμεις, η δέσμευση του 
Παναγιώτη και στις δύο ευθύνες δεν αμφιταλαντεύτηκε και οι εμπειρίες του επέτρεψαν να κατανοήσει καλύτερα 
τα παιδιά ως μόνος γονέας. 
 
Ο Παναγιώτης υπηρέτησε στον Αυστραλιανό Στρατό στην Αυστραλία καθώς επίσης προσέφερε τις υπηρεσίες 
του στο εξωτερικό με τη μία ή την άλλη ιδιότητα σε μέρη όπως η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Παπούα Νέα Γουινέα 



και πολλές άλλες εξωτικές χώρες. Πιστεύει ότι έχει την ευλογία που εκπαιδεύτηκε και διοικήθηκε από τους 
καλύτερους άνδρες και γυναίκες που έχει δημιουργήσει αυτό το έθνος. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιρροής,  
ο Παναγιώτης προσπάθησε να διαπρέψει σε όποιες προκλήσεις της ζωής του συναντούσε. Αυτό μπορεί να 
εξηγήσει τις καλοπροαίρετες προσπάθειές του, με την καρδιά στο μανίκι του στις προσπάθειές του να κάνει το 
σωστό. Ο μόνος φόβος του στον στρατό ήταν να μην απογοητεύσει ποτέ τους συντρόφους του. 
 
Το 1990 ο Παναγιώτης άρχισε να ενδιαφέρεται για τις πολυπολιτισμικές και ποικίλες κοινοτικές έννοιες και 
ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι Αυστραλιανές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αντίκτυπός τους στη στρατολόγηση. Του 
δόθηκε η ευκαιρία να ολοκληρώσει μια ερευνητική εργασία για Πολυπολιτισμικά ζητήματα που σχετίζονται με 
Αυστραλούς μη αγγλόφωνου υπόβαθρου. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο Παναγιώτη πήρε συνεντεύξεις 
από πολλές εκατοντάδες γονείς και μαθητές και συνειδητοποίησε τις αναξιοποίητες δυνατότητες των διαφόρων 
πολυπολιτισμικών κοινοτήτων πολύ πριν γίνουν σχετικές και αποδεκτές από την αυστραλιανή κοινότητα. 
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
Το έγγραφο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως έγγραφο για την κατανόηση των πολυπολιτισμικών 
ζητημάτων εντός της Αυστραλιανής Άμυνας. Παρά το γεγονός ότι ήταν μονογονέας, κατάφερε να αφιερώσει 
χρόνο μεταξύ των δεσμεύσεών του στα παιδιά του και του στρατού για να εμπλακεί στην ευρύτερη βικτωριανή 
κοινότητα και να επιδιώξει τα ενδιαφέροντά του σε υποθέσεις πολυπολιτισμικής κοινότητας. Η αγάπη του για 
την κοινοτική εργασία τον οδήγησε να γίνει ενεργό μέλος και Σύμβουλος της Διοικητικής Επιτροπής του 
Ελληνικού Ομίλου Λυκούργου με έδρα τη Μελβούρνη και μέλος της Πανλακωνικής Ελληνικής Λέσχης Βικτώριας. 
 
Το 1990, όταν αποσπάστηκε ξανά στην περιοχή της Μελβούρνης, ο Παναγιώτη εντάχθηκε σε ένα πολιτικό κόμμα 
προκειμένου να συνεισφέρει περαιτέρω στην αυστραλιανή κοινωνία. Οι συντηρητικές παραδοσιακές δεξιές αξίες 
και η ανατροφή και το στρατιωτικό ήθος του τον ώθησαν φυσικά να ενταχθεί στο Φιλελεύθερο Κόμμα. Από τότε 
ο Παναγιώτης κατείχε μια σειρά από θέσεις και έχει προσφέρει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του σε διαδοχικές 
γενιές. Ο Παναγιώτης ξοδεύει τώρα τον χρόνο του μεταβιβάζοντας τις πολιτικές του εμπειρίες σε μια νέα γενιά 
Φιλελεύθερου συντηρητισμού. 
 
 
 
Το 1991 ο Παναγιώτη κλήθηκε από τον Bruce Ruxton, Πρόεδρο της λέσχης βετεράνων του Victorian RSL να 
αναδιαρθρώσει το Hellenic RSL Club στη Μελβούρνη και να το ευθυγραμμίσει με το Αυστραλιανό καταστατικό, 
τις μεθοδολογίες και τη διοίκηση του RSL. Ως μέλος και με την υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής, το έργο 
ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο ετών.  
 
Ο Παναγιώτης συνεχίζει να είναι μέλος της Λέσχης Βετεράνων Victorian RSL ως μέλος γενικά και υποστηρίζει 
το Hellenic RSL όπως απαιτείται. Ο Παναγιώτης είχε την τύχη να προταθεί για την Telamon Force που 
εκπροσώπησε την Αυστραλία κατά την 50η επέτειο της Μάχης για την ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. 
Το 1993 ο Παναγιώτης προσκλήθηκε να αναλάβει το ρόλο του Γραμματέα για την Επιτροπή Ημέρας της 
Αυστραλίας Whittlesea, στην οποία έπαιξε ηγετικό συμβουλευτικό ρόλο στον Πρόεδρο και αυτόν της Επιτροπής 
για να προτείνει άτομα και οργανισμούς για τα Βραβεία Whittlesea Australia Day. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ο Παναγιώτης κλήθηκε επίσης να ενεργήσει ως συνήγορος εκ μέρους ορισμένων οικογενειών του 
Whittlesea Shire σχετικά με τα δικαιώματα του νερού που έγιναν πρόβλημα με τους τοπικούς επενδυτές. 
 
Το 1994 ο Παναγιώτης προσκλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή ως ενεργό μέλος του Αυστραλιανού Ελληνικού 
Μνημείου, όπου σε συνδυασμό με των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων και τον αείμνηστο πατέρα Νικόλαο 
Μουτάφη της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στο Oakleigh, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση χιλιάδων 
δολαρίων προς το μνημείο που βρίσκεται μέσα στους κήπους του Βικτωριανού Μνημείου Μνήμης. Αυτό ήταν 
ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, ο Αυστραλιανός και ο Ελληνικός θα 
μπορούσαν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Το 
μνημείο που στέκεται εκεί σήμερα είναι μια απόδειξη της πολυπολιτισμικότητας στα καλύτερά της. 
 
Το 1998, με την απόσυσρση από τον Στρατό, ο Παναγιώτης και οι τέσσερις γιοι του εγκαταστάθηκαν στη 
Watsonia για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Χωρίς τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, 
ο Παναγιώτης ήταν σε θέση να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των γνώσεών του για τις κοινοτικές οργανώσεις, 
τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τον αντίκτυπό τους στην ευρύτερη κοινότητα. Όταν ξέσπασε η σύγκρουση 
του Ανατολικού Τιμόρ, ο Παναγιώτης προσφέρθηκε εθελοντικά για υπηρεσία στο εξωτερικό, αλλά απορρίφθηκε 
ως πολύ μεγάλος για ενεργή υπηρεσία. 



 
Ο Παναγιώτης προσλήφθηκε για πρώτη φορά ως επόπτης κυκλοφοριακές λειτουργίες, στην εταιρεία του 
(Turnbull Fenner Pty Ltd), συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία για τις κοινότητες και για τους Δήμους. Το 2000 
προσεγγίστηκε από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ως Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών 
Επιχειρήσεων και προσλήφθηκε στο τμήμα πρόνοιας της (Employment training Connection). Αυτός ο ρόλος 
επέτρεψε στον Παναγιώτη να συνεργαστεί στενά με τους νέους, ηλικιωμένους, ανάπηρους, άνεργα μέλη από 
διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα και την ευρύτερη βικτωριανή κοινότητα. Επιπλέον, ο Παναγιώτης συμμετείχε 
στην παροχή ανθρωπιστικής πρόνοιας στη συλλογή, διανομή και παροχή δεμάτων τροφίμων και υποστήριξη σε 
ηλικιωμένους στην ελληνική και ευρύτερη κοινότητα. 
 
Αρκεί να πούμε ότι ο ρόλος του ήταν απαιτητικός, ικανοποιητικός και ανταποδοτικός. Ήταν επίσης 
χρωματισμένος με θλίψη όταν ήρθε αντιμέτωπος με την αυτοκτονία ενός μέλους και του έδωσε την ευκαιρία να 
ερευνήσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η νεολαία εκείνη την εποχή. Την ίδια χρονιά, ο Παναγιώτης 
συνάντησε την τωρινή του σύζυγο και σύντροφο Yovanna, την οποία γνώρισε ενώ βρισκόταν σε αποστολή 
εκπαίδευσης πρόνοιας στο Τορόντο του Καναδά και τώρα ζουν στο καταπράσινο προάστιο της  Watsonia, 
βόρεια της Μελβούρνης, Αυστραλίας. Είναι πολύ αφοσιωμένος στη Yovanna και στους τέσσερις γιους του, 
David, Paul, Matthew και Mark, τους οποίους μεγάλωσε μόνος ως μονογονέας. 
 
Το 2003, με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, ο Παναγιώτη του προτάθηκε να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
έναν όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (Skills Link West), αποτελούμενο από τρεις κοινοτικούς οργανισμούς 
κάτω από μια διοικητική ομπρέλα με έδρα το Broadmeadows και το Glenroy. Αυτός ο ρόλος του έδωσε επίσης 
τη δυνατότητα να εμπλακεί στενά με τους μη προνομιούχους, τους ανέργους, τις διαφορετικές πολιτιστικές 
ομάδες της κοινότητας και τους πρόσφυγες. 
 
Ως μέλος του οργανισμού ο Παναγιώτης εκπλήρωσε τη δια βίου φιλοδοξία του και ολοκλήρωσε το Πτυχίο 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο του Monash και το Δίπλωμα Εκπαίδευσης Συστημάτων 
Αξιολόγησης με συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τις σπουδές ώριμης ηλικίας. Το 2009 ο Παναγιώτης ολοκλήρωσε 
τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Περιβαλλοντική Υγιεινή και Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο. 
 
 
 
Το 2004, με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, ο Παναγιώτης και η σύζυγός του Yovanna δημιούργησαν την 
εταιρεία συμβούλων με την επωνυμία ABALINX, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη σε κοινοτικούς 
οργανισμούς σχετικά με την σταδιοδρομία καριέρας, την απασχόληση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
θέματα που αφορούν την ώριμης ηλικίας, την διαχείριση αλλαγών και εκπαίδευση. Η έρευνά του σχετικά με τις 
μελέτες ώριμης ηλικίας και τα εμπόδια στην απασχόληση για την ώριμη ηλικία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της εταιρείας του και είναι ανοιχτή στο κοινό. Η εταιρεία εξυπηρετούσε επίσης 
τους νέους που αναζητούσαν εργασία, υποστήριξη υλικού και πληροφορικής σε εθελοντική και μη αμειβόμενη 
βάση. Αρκεί να πούμε ότι οι συμμετέχοντες και οι εθελοντές βρήκαν μόνιμη απασχόληση εντός έξι μηνών. 
 
Το 2005, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε έναν πελάτη, ο Παναγιώτης  προσκλήθηκε να υποβάλει αίτηση για 
τον ηγετικό ρόλο του Διευθυντή Επιχειρήσεων και Δημοσίων Σχέσεων με την Ελληνική Κοινότητα του Oakleigh 
and περιχώρων. Όταν επιλέχθηκε, ο Παναγιώτης άρχισε να ανεβάζει το προφίλ της κοινότητας στη Βικτώρια, 
την Αυστραλία και στον κόσμο. Επιπλέον, ο Παναγιώτης έχει δραστηριοποιηθεί άμεσα στην υποστήριξη της 
Ελληνικής Κοινότητας Oakleigh με τα έργα και τα προγράμματά της για συγκέντρωση κεφαλαίων στην Πρόνοια, 
τον Φιλανθρωπικό σύλλογο, τη Νεολαία, το Κέντρο Ηλικιωμένων, το Κολλέγιο, τις κοινοτικές εκδηλώσεις και 
εκδηλώσεις στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.  
 
Ο Παναγιώτης διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση κεφαλαίων που χρειάζονται για το 
σύστημα δικτύων πληροφορικής του Κολλεγίου, στην αύξηση πρόσβασης στο κοινοτικό κέντρο για φοιτητές, στη 
δημιουργία ιστοσελίδων και στην προσέλκυση χορηγών για την υποστήριξη των συμφερόντων του Κολεγίου της 
Κοινότητας. 
 
Το 2007, ο Παναγιώτης ήταν καθοριστικός για την πρόσκληση και τις Δημόσιες Σχέσεις του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας που επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα του Oakleigh. Έχει επίσης συντονίσει εκδηλώσεις για ξένους 
αξιωματούχους και επισκέπτες από το εξωτερικό με στόχο τη βοήθειά τους ως πιθανοί χορηγοί ή την παροχή 
οικονομικής υποστήριξης στην κοινότητα. Επιπλέον, έχει βοηθήσει πολλές μονογονεϊκές οικογένειες και 
ηλικιωμένους να επιβιώσουν σε δύσκολες οικονομικές και αγχωτικές περιόδους Επιπλέον, ήταν επίσης 



καθοριστικός για να βοηθήσει τα μέλη της κοινότητας να βρουν δουλειά και να τα βοηθήσει να παραμείνουν 
απασχολούμενα.  
 
Ο Παναγιώτης πιστεύει ότι είναι σημαντικό όλες οι κοινοτικές οργανώσεις, είτε έχουν πολυπολιτισμική 
προέλευση είτε όχι, να είναι υπεύθυνοι για την παροχή υποστήριξης στους νέους και στους ηλικιωμένους στη 
σφαίρα επιρροής τους. Ο Παναγιώτης είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Αυτός ο 
οργανισμός προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις και την παροχή βραβείων σε νέους και επίδοξους ηγέτες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 
Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Παναγιώτης υπηρετεί και προάγει την πολυπολιτισμική 
συνειδητοποίηση, την κοινωνική ανοχή και συνοχή, ενώ ήταν μέλος των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων και 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του με κοινότητες στη Μελβούρνη και τις μητροπολιτικές περιοχές τα τελευταία 35 
χρόνια. Η δέσμευση, η ηγεσία και η αφοσίωση του Παναγιώτη στην κοινότητα και στις οργανώσεις εντός της 
πολυπολιτισμικής σφαίρας και της ευρύτερης κοινότητας είναι αδιαμφισβήτητα. 
 
Η αφοσίωσή του και η δέσμευσή του για την προώθηση των πολυπολιτισμικών εννοιών και πολιτικών είναι 
γνωστές, αλλά μόνο σε λίγους. Ο Παναγιώτης είναι απρόθυμος να διαφημίσει τη συμμετοχή του και αποφεύγει 
τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να παραμείνει ένας από τους φύλακες και ένας σιωπηλός επιτευκτής 
στα παρασκήνια για να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικές υπηρεσίες παρέχονται στα μέλη της κοινότητας όπως 
απαιτείται.  Ποτέ δεν αποφεύγει μια πρόκληση, ο Παναγιώτης θα δίνει πάντα τον καλό αγώνα, έχει ισχυρό 
αίσθημα δικαιοσύνης και είναι αποφασισμένος να μην τα παρατάει ποτέ εκεί που οι άλλοι έχουν αποτύχει. 
 
Παρόλο που ο Παναγιώτης είναι "Baby Boomer" μπέιμπι μπούμερ, δηλαδή παιδί της μεταπολεμικής γενιάς, 
προτιμά τον τίτλο του "Late Bloomer" δηλαδή που ωριμάζει αργότερα, λόγω του γεγονότος ότι εκπαιδεύτηκε εκ 
νέου αργά στη ζωή του, όταν οι ευθύνες της οικογένειάς του και των υποχρεώσεων του στο στρατό 
ολοκληρώθηκαν.  
 
 
 
 
 
Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Adult Learning & Development (Monash University), Grad Dip Occupational 
Health & Safety, (Monash), Dip. Εκπαίδευση και αξιολόγηση, Dip Management, Dip Public Administration, and 
Dip Front line Management, Certificate Industrial Relations and Negotiation. Ο Παναγιώτης ελπίζει να επιστρέψει 
στο πανεπιστήμιο για περαιτέρω σπουδές στην ιστορία και να αφιερώσει το χρόνο του γράφοντας για τη γενιά 
του και για όσους βρίσκονται στο περιβάλλον του. 
 
Ο Παναγιώτης είναι επίσης γνωστός για το ότι παίρνει στα σοβαρά τις οικογενειακές και γονικές του ευθύνες και 
έχει κατηγορηθεί ότι έχει την καρδιά του στο μανίκι του. Συχνά παρεξηγείται, αλλά ποτέ δεν υποτιμάται, 
δεδομένου ότι οι μεθοδολογίες του είναι ανορθόδοξες και ωστόσο παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Από το 2007, ο Παναγιώτης ως αποτέλεσμα των εμπειριών της ζωής και των προκλήσεων που αντιμετώπισε 
διαγνώστηκε με σοβαρή κατάθλιψη που τελικά οδήγησε σε τρία καρδιακά επεισόδια το 2010 και το 2012 και 
τελικά διαγνώστηκε με λεμφική μορφή καρκίνου. Μετά από έξι μήνες νοσηλείας στο Olivia Newton John (ONJ) 
Cancer and Well-being Center – Austin Hospital, ο Παναγιώτης βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο ύφεσης 
και ανάρρωσης με ισχύ το 2016. Το ταξίδι ήταν δύσκολο αλλά με τη συντριπτική υποστήριξη από τη σύζυγό του, 
Yovanna, την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, ο Παναγιώτης έχει βασιστεί στην πίστη του και 
την εσωτερική του δύναμη για να φτάσει στο στάδιο της ύφεσης του καρκίνου. 
 
Σήμερα ο Παναγιώτης δεν φεύγει τόσο συχνά από το σπίτι και όταν το κάνει είναι για να συνεχίσει με τις 
οικογενειακές του υποχρεώσεις,  Διευθυντής Συμβούλων ABALINX, κοινοτικές και πολιτικές 
δραστηριότητες. 
 
 Εκτός από την αγάπη του για το γράψιμο ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, σχολιαστής και συγγραφέας, τα 
δυνατά του σημεία είναι η ηγεσία, η διαχείριση, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση. Ο οργανισμός του Abalinx 
είναι αφιερωμένος στη μάθηση και στη δημιουργία νέας γνώσης, με έμφαση στην Εκπαίδευση Ώριμων Ηλικιών, 
στην παρακολούθηση των αλλαγών των γενεών, στις Καριέρες, στην Περιβαλλοντική Εργασιακή Υγεία και 
Ασφάλεια. Πρωταρχικός ρόλος στην Έρευνα & Σύμβουλος στην Οργανωτική Διαχείριση & Εκπαίδευση, 
Διαχείριση Κινδύνων και Περιβαλλοντική Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 



 
Τα ενδιαφέροντά του είναι εντός των παραμέτρων του εγχώριου και διεθνούς πολιτικού φάσματος. Ο Παναγιώτης 
μαζί με μερικούς επιλεγμένους φίλους παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στη νεολαία και υποστηρίζουν 
άλλους που έχουν ανάγκη χωρίς κόστος και χωρίς να ζητούν αναγνώριση. 
 
Επίσης ο  Παναγιώτης έχει επικεντρωθεί στο τελευταίο του έργο, κατασκευάζοντας ένα αφιέρωμα στους 
ANZACS και στους ΕΛΛΗΝΕΣ στον τόπο γέννησής του στην Πελλάνα, Λακωνία. Χρησιμοποιεί τον ελεύθερο 
χρόνο που έχει για να ταξιδέψει στον τόπο γέννησής του στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει το έργο που 
ονομάζεται Ελληνικό Μνημείο των ANZAC. Το μνημείο αυτό  (HANZAC) είναι ένα πενταετές σχέδιο στο οποίο 
ελπίζει με την υποστήριξη φίλων και των ντόπιων χωρικών να το ολοκληρώσει για κοινή θέα και να τονίσει τη 
σημασία του χωριού ως πατρίδα της Ωραίας Ελένης της Τροίας και του συζύγου της Βασιλιά Μενέλαου. 
 
Συνεχίζει τη δίψα του για γνώση και αναπτύσσοντας το ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων του, όπως ποίηση, 
ανάγνωση, έρευνα ενηλίκων, υποστήριξη βετεράνων, συγγραφή, τεχνολογία πληροφοριών, κηπουρική, 
καθοδήγηση, ταξίδια και blog και συνεισφορά στα αρχεία του Latrobe Archives, Neos Kosmos , Τα Νέα, Notos 
Press, Australian News media, διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω Academia, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Instagram, Anagnostis, LinkedIn, Pellana και παρόμοια προγράμματα.  
 
Ο Παναγιώτης είναι ευλογημένος που έχει πολλούς φίλους και υποστηρικτές και πολλοί τον θεωρούν πραγματικά 
ένα διαμάντι, έναν άνθρωπο που θα είναι πάντα εκεί για εσάς ανεξάρτητα από τα εμπόδια που πιθανόν να 
εμφανιστούν. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PETER ADAMIS  
 
1. Peter Adamis was born in Pellana, (near Sparta Lakonia), Greece on the 28 March 
1950 and in 1954 migrated to Fremantle West Australia with his parents and Brother 
Phillip. In 1955, twins Kon and Helen were born in Perth. In 1956 the parents Vasili 
and Kaliopi decided to relocate to Melbourne to maximise employment opportunities 
and create a stable family environment. Peter and his siblings grew up in a 
multicultural environment that included many displaced persons and refugees from 

the European theatres of war during WW2.  
 
The family lived in Windsor, Prahran from 1957 to 1971 enabling Peter to attend Prahran Primary, Toorak Central, 
Prahran Technical and Footscray Technical Colleges where he completed an electrical apprenticeship.  As an 
apprentice, he was fortunate not to have been on the Westgate Bridge when it collapsed in 1970. Had it not been 
for the foreman, John Baker changing the work schedules on that fateful day, Peter and John Baker would have 
suffered the same fate as the other workmen.  It appeared that life had other things destined for him.  
 
In 1971, one week after completing his electrical apprenticeship, Peter, without his parent’s knowledge enlisted in 
the Australian Regular Army. As a member of the Australian Military Forces, Peter experienced life as an Infantry 
Soldier, Administrator, Careers Counsellor, Survivalist and Warrant Officer. He was also exposed to fighting 
natural disasters such as fires, floods, hurricanes and cyclones. As a soldier, he represented Australia in New 
Guinea, Singapore, Malaya, United Kingdom, the USA and Greece. It is of interest to note that Peter is the only 
Australian of Greek heritage to have served in the Australian Defence Force in excess of 25 years’ service.   
 
In 1975, Peter married and had four children, David, Paul, Matthew and Mark. However, in 1984, the marriage 
broke down as a result of service commitments amongst other matters and the children lived with their mother. In 
1988, Peter was granted custody of his four sons and took on the mantle of a single parent, raising the four 



children on his own. With four sons to raise and still a member of the Australian Defence Force, Peter’s 
commitment to both responsibilities did not waver and the experiences enabled him to have a greater 
understanding of children as a single parent.  
 
In 1990 Peter became interested in multicultural aspects facing the Australian Defence Force and their impact on 
recruitment. He was given the opportunity to complete a research paper on Multicultural issues relating to 
Australians of Non-English-Speaking background. During his research Peter interviewed many hundreds of 
parents and students and realised the untapped potential of the various multicultural communities long before 
they became relevant and acceptable to the Australian community. The research document was later utilised as 
a paper for the understanding of multicultural issues within the Australian Defence.  
 
Despite being a single parent, he managed to make time between his commitments to his children and Defence 
Force to become involved in the wider Victorian Community and pursue his interests in multicultural community 
affairs.  His love of community-based work led him to becoming an active member and Management Committee 
Councillor of the Melbourne based Lycurgus Hellenic Club, and member to the PanLakonian Hellenic Club of 
Victoria.  
 
In 1991 Peter was asked by Bruce Ruxton, the President of the Victorian RSL to restructure the Hellenic RSL 
Club in South Melbourne and bring it into line with the Australian RSL Constitution, methodologies and 
administration. As a member and with the support of the Management Committee, the task was completed over 
a two-year period. Peter continues to be a member of the Victorian RSL as a member at large and supports the 
Hellenic RSL as required.   
 
In 1993 Peter was invited to take on the role Secretary for the Whittlesea Australia Day Committee in which he 
played a leadership advisory role to the President and that of the Committee in recommending individuals and 
organisations for the Whittlesea Australia Day Awards. During this period, Peter was also invited to act as an 
advocate on behalf of a number Whittlesea Shire families over water rights that were becoming a problem with 
local developers.  
 
In 1994 Peter was invited to the Executive as an active member of the Australian Hellenic Memorial where in 
conjunction with the Australian Defence Force and the late Father Moutafis of St’s Anargiri Church in Oakleigh, 
was instrumental in raising thousands of dollars towards the memorial now located within the gardens of the 
Victorian Shrine of Remembrance.  This was a great example of how two different cultures, Australian and Hellenic 
could work together to produce a great fund-raising result. The monument that stands there today is a testament 
of multiculturalism at its best. 
 
In 1998, on discharge from the Australian Defence Force, Peter and his four sons settled in Watsonia to enable 
them to complete their education. Free of his military obligations, Peter was able to concentrate on developing his 
knowledge of community organisations, different cultures and their impact on the wider community. Peter was first 
employed as a Traffic Operations supervisor, (Turnbull Fenner Pty Ltd), collecting statistics for the communities 
and Councils.  
 
In 2000 he was approached by the Greek Orthodox Archdiocese of Australia as a Training Operations Manager 
and employed within their welfare department (Employment training Connection). This role enabled Peter to work 
closely with the youth, aged, disabled, unemployed members from various cultural backgrounds and he wider 
Victorian community. Further to this, Peter was involved providing humanitarian welfare work in the collection, 
distribution and provision food parcels and support to the elderly within the Hellenic and wider community.  
 
Suffice to say his role was challenging, satisfying and most rewarding. It was also tinged with sadness when 
confronted with the suicide of a member and gave him the opportunity to research the problems confronting the 
youth at that time. In the same year, Peter met his current wife and partner Yovanna whom he met whilst on a 
Welfare Training mission to Toronto Canada. 
 
In 2003, on completion of his contract Peter was head hunted to take on a leadership role with an employment 
conglomerate (Skills Link West), consisting of three community organisations under the one administrative 
umbrella based in Broadmeadows and Glenroy. This role also enabled him to be closely involved with the 
underprivileged, unemployed, different cultural community groups and those with refugee status. Whilst a member 
of the organisation Peter fulfilled his lifelong ambition and completed a Bachelor of Adult Training and 



Development Degree at the University of Monash and Diploma in Training and Assessment Systems with an 
interest in Mature Age studies. 
 
In 2004, on the completion of his contract, Peter and his wife Yovanna created the consultancy firm named 
ÄBALINX, providing advice and support to community organisations on Career, Employment, Mature Age Matters, 
Change Management and Training. His research on Mature Age studies and the barriers to employment for the 
Mature Age and Disabled have been published on his firm’s website and open to the public. The firm also catered 
to the youth seeking employment, material and IT support on a voluntary and unpaid basis. Suffice to say 
participants and volunteers found permanent employment within six. 
 
In 2005 during a visit to a client, Peter was invited to apply for the leadership role of the Business and Public 
Relations Manager with the Greek Community of Oakleigh and Districts.  On being selected, Peter began to raise 
the profile of the community within Victoria, Australia and the world. In addition, Peter has been directly active in 
supporting the Oakleigh Greek Community with its fund-raising projects and programs in Welfare, Benevolent 
Society, Youth, Aged Centre, College, Community events and functions and the Church of Sts’ Anargiri. Peter 
has also been instrumental in raising much need funds for the College IT network system, Access lift to the 
Community centre for students, creating the websites and attracting sponsors to support the Community’s College 
interests.  
 
In 2007, Peter was instrumental in the invitation and Public Relations for the Prime Minister of Greece visiting the 
Oakleigh Greek.  He has also coordinated events for foreign dignitaries and overseas visitors with the aim of 
obtaining their assistance as potential sponsors or to provide financial support to the community.  In addition, he 
has assisted many single parent families and the elderly to survive during difficult financial and stressful periods.  
 
 
 
 
 
 
 
Furthermore, he was also instrumental in assisting members of the community in obtaining employment and 
assisting them to remain employed.  Peter feels that it is important that all community organisations, whether they 
have multicultural origins or not should become responsible in providing support to the young and elderly within 
their sphere of influence.  Peter is also a member of the Hellenic Business Forum. This organisation volunteers 
their services in raising funds for charities and providing awards to young and aspiring leaders within a multicultural 
environment.  
 
In conclusion, one could say that Peter has been serving and promoting multicultural awareness, social tolerance 
and cohesion whilst a member of the Australian Defence Force and during his involvement with communities in 
the Melbourne and Metropolitan areas for the past 35 years. Peter’s commitment, leadership and dedication to 
the community and its organisations within the multicultural sphere and the wider community are unquestionable.  
 
His devotion and commitment to furthering multicultural concepts and policies are known, but to only a few. Peter 
is reluctant to advertise his involvement and shuns the limelight, preferring to remain one of the guardians and a 
silent achiever behind the scenes to ensure community services are provided to community members as required. 
Peter is truly a gem in the rough.   Victorian Government - Multicultural Commission - Australia 
 
2. As Officer Commanding Deakin University Company (DUC), I relied heavily on Peter, as the office manager, to 
ensure that I was kept fully briefed on current and future requirements.  I am able to report that Peter Adamis 
performed his duties in a most exemplary and professional manner.  
 
On many occasions, he worked over and above any designated time to complete tasks or to offer assistance, 
guidance or advice to groups and individuals, particularly the younger inexperienced soldiers.  He was honest and 
frank in his assessments and I highly valued his advice and comments.   
 
He has seen service throughout Australia, deployed to Papua New Guinea, Malaysia, Singapore, United Kingdom 
and visited Greece in 1991 as part of Telamon Force to commemorate the 50th Anniversary of the Battle of Greece 
and Crete during WW2. 



 
Peter is a qualified parachutist, skilled in the art of jungle fighting and irregular warfare, a qualified marksman, 
survival skills trainer, small arms instructor, pioneer qualified, Chief clerk administrative qualified, recruiting skills 
and knowledge, speaks two languages, highly skilled in computer related technology, training, freelance journalist, 
public relations, political activist with interests in urban, irregular warfare and anti-terrorist training. 
 
Peter is the Chairman and driver behind the Hellenic ANZAC Memorial dedicated to Hellenic, Australian and New 
Zealanders who paid the ultimate sacrifice during the Battles of Greece and Crete in WW2. The memorial is one 
of its kind, located in Peter’s place of birth, Pellana, Laconia, Greece. (Ancient capital of Laconia and home of 
Helen of Troy and her husband Menelaus, Master of the War Cry). Peter with support of friends and guardians 
maintain and develop the HANZAC Memorial.  
 
Over the years, the service relationship developed into a social and very committed personal friendship which my 
wife and I both enjoy with Peter and his four sons.  I have judged Peter to be a man of high moral fibre and integrity 
with an enviable capacity for plenty of hard and inspired work and a tenacious attitude towards achieving his goals. 
M.G. Barwick Rfd, LLB [Hons] BA Lawyer & Army Officer (Retired) 
 
3. The role of Business and Public Relations Manager reports to the Executive Management Committee and 
carries the following responsibilities:  Administration, Financial management and reporting, Quality Management 
Systems, Human Resources and Development, Information Technology Training and Systems and Public 
Relations of the Community’s assets which includes a Community Centre complex, College facilities, Aged Care 
facility, Church and Residential properties.  
 
It is an enormous responsibility, requiring the use of a multitude of skills to effectively provide solutions a myriad 
of challenges. Peter has faced challenges with zeal, confidence, hard work and dedication, and has played a key 
role in strategic management and in supporting the Management Committee to put in place organizational 
changes including revising job classification structures and technological changes.  Leon Tsongas - President 
Oakleigh Greek Orthodox Community 
 
4. Peter Adamis is a one in a generation person, a real good bloke. Skilled, passionate, honest and a great worker. 
I would recommend Peter for any opportunity that he desires. To be involved in any task or situation with Peter is 
a wonderful experience. To have Peter on your side is like having ten extra men working with you. Peter has the 
rare talent of honesty, integrity and support of his friends in any circumstances. I would be pleased to discuss 
these comments with anyone at any time. 
 
Peter’s professional skill set is unparalleled and he has exhibited good planning, organizational, analytical and 
decision-making skills at a master class level. His proactive approach to carry out the Community’s mission/vision 
is illustrated by his numerous achievements and was a central figure in ensuring that OGOC has remained a 
vibrant Community.   
 
Peter is an honest hard working and trustworthy person, a self-starter who takes full ownership for any role he 
undertakes.  He is analytical with well-developed problem solving and decision-making skills.  He is an 
experienced Manager with hands on approach when required.  He knows how to deal with people from all walks 
of life. He is team orientated but also autonomous.  He has excellent leadership skills.  Peter is also a family man 
where he enjoys a great relationship with his Wife and Children. Barrie Daniels - Lift Cells Managing Director 
(Retired) 
 
5. Peter Adamis is a diligent, intelligent and responsible person by nature, and this has an obvious and direct 
impact on his professional life. Peter is a mature professional and lateral thinker with analytical skills of the highest 
order and a wealth of experience, especially from his previous employment. His work is always thorough, accurate, 
meticulous and methodical; in addition, he approaches work with enthusiasm and zeal, working beyond the call 
of duty in order to achieve any deadline or milestone.  
 
Peter has an admirable work ethic and is a natural leader, yet he is equally capable of participating effectively as 
part of a team. His inter-personal skills are impeccable, making an immediate impact on and connection with 
colleagues, as he has both an empathy as well as due consideration for people of all walks and ages. 
 



Peter’s computer skills are very high as his extensive knowledge of an array of software programs (including data 
bases and troubleshooting) is a considerable asset for any organisation. Further, Peter’s training skills and specific 
training competencies as well as his broad experience are significant qualities that have proven to be valuable to 
this organization and I am certain to any future organization in both the public and private sectors. Peter 
Jasonides - Chief Executive Officer - Greek Welfare Officer 
 
6. He is a mature professional and lateral thinker with analytical skills of the highest order and a wealth of 
experience, especially from his previous employment. His work is always thorough, accurate, and meticulous and 
he approaches work with enthusiasm and zeal, working beyond the call of duty in order to achieve any deadline.  
Peter’s Skills, knowledge and experience along with his networking, trouble shooting and change management 
skills are very high.   
 
Furthermore, his project management, financial management, public relations and information and technology 
skills and knowledge are very high and that they would be an asset for any organisation. Further, Peter’s training 
skills and specific training competencies as well as his broad experience are significant qualities that have proven 
to be valuable to this organization and I am certain to any future organization in both the public and private sectors.  
Nicholas Bantounas - NGB Investments (Retired) 
 
7. Peter headed up the umbrella body and was responsible for all administrative and financial matters as well as 
the hands-on co-ordination of a team of five case managers. In his position he worked closely with under-privileged 
and unemployed persons from culturally diverse communities.  
 
I found him to be a hardworking and disciplined manager, a loyal and supportive colleague, and a well organised 
and highly motivated administrator. Peter is committed to key principles of social justice and has devoted a great 
deal of time and energy to providing the organisational means to assist those in need. Helena Gillies - Chief 
Executive Officer - Skills Link West (Retired) 
 
 
 
 
 
8. Peter had an enquiring mind and a strong commitment to self-improvement. Lunch times were often spent in 
impromptu lectures on mathematics, statistics and computer programming that Peter absorbed quickly and were 
sure to result in a range of pertinent and incisive questions. I was always impressed by Peter’s ability to adapt 
and work in new areas, far removed from his previous experience or education. 
 
I was also extremely impressed by Peter’s dedication to family and the extraordinary way in which he approached 
his role as a single parent. He is a hard-working man with honesty, integrity, loyalty and an uncompromising work 
ethic. Peter has a strong sense of history, a strong sense of family and a commitment to community service. 
These are the all qualities that count.   Chris Fenner - Managing Director Turnbull Fenner Pty Ltd (Retired) 
 
9. HELLENIC ANZAC MEMORIAL (HANZAC) LETTER OF INTRODUCTION - PETER ADAMIS 
By way of Introduction, my name is Warren Payne and I served in the Australian Army for 20 years. During that 
time, I had the opportunity to service with Peter Adamis (The bearer). Peter served in the Australian Army for a 
period of some 27 years and obtained the rank of Warrant Officer Class 2.  Upon leaving the Regular Army he 
continued to serve in the Army Reserve as well as undertaking numerous Community & Civil ventures. 
During our service together Peter always displayed outstanding qualities of leadership, compassion and a deep 
concern for the welfare of the soldiers under his command. His loyalty and devotion to duty were beyond question. 
For the last 7 years Peter has had a quest to honour the sacrifices made by Hellenic and ANZAC Forces during 
WW2. He has undertaken to build a permanent memorial where he was born, in Pellana, Laconia, GREECE. The 
memorial called the Hellenic ANZAC Memorial is a testament to Peter's unwavering effort to honour those 
veterans who sacrificed so much. 
Peter continues to improve the memorial by doing most of the improvements himself with some assistance from 
the local population. The financial cost to improve and maintain the memorial has been paid by Peter himself and 
from funds that he has raised from various organisations and individuals. 



May I respectfully request that you give Peter the opportunity to spend some time with him and allow him to explain 
to you his vision for HANZAC.   
Many thanks for your consideration in this matter. Should further information be required please don't hesitate to 
email me at www.warrenpaynel @hotmail.com    Warren Payne - Regimental Sergeant Major Royal Australian 
regiment (Retired) 
10. Peter is a man of total integrity, unqualified honesty and good reputation. In whatever position he has served 
(35 years in the Australian Defence Forces) or been employed, I do believe he has brought to such position an 
exceptionally considered approach and diligent care.  He is extraordinarily enthusiastic, highly motivated and 
holds the very highest of moral scruples, both personally and professionally.  He is a person of high intelligence 
with an analytical approach to whatever problems he may have to resolve, and for the above-mentioned reasons. 
Peter Vlahos - Lawyer 
 
11. I have known Peter for 32 years in a personal and social capacity. He is a person of the utmost integrity who 
is highly regarded by civic leaders and parliamentarians from both the government and opposition parties in 
Australia.  He is passionate about ensuring veterans who served their country are not forgotten and their sacrifice 
is honoured respectfully. 
 
His success in establishing the HANZAC memorial in his home town of Pellana in Greece is quite extraordinary 
as he conceived and raised the funds personally and dedicated many years of his life to achieving the vision to 
commemorate the service of soldiers and citizens from three countries - Greece, Australia and New Zealand. 
 
It is a testament to his passion and commitment nurtured by years of public spirit and his own military service. 
Instead of slowing down in his 70's, Peter is already thinking ahead to ensure the memorial has a lasting place. I 
urge you to assist in any way you can.  Giuseppe De Simone FAICD LLB BSc   Managing Director (Retired) 
 
12. Peter and I have known each other for in excess of 32 years on a personal and social level. A member of the 
Australian Defence Force for over 30 years, raising four sons on his own and someone you could count upon 
whenever   needed. A mature, responsible, and trustworthy individual whose is passionate about veterans 
and those who have served the nation in one capacity or another. 
  
During his life Peter has carved out a career as a Soldier, Trainer, Welfare Officer, Business and Public Relations 
Manager, political activist and a Freelance Journalist.  Not one to let the grass grow under his feet, Peter in his 
seventies established a Hellenic ANZAC Memorial [HANZAC - one of its kind] located in his place of birth, Pellana, 
Laconia, Greece.  The HANZAC Memorial is dedicated to the Hellenes, Australians and new Zealanders who paid 
the ultimate sacrifice for freedom during WW2. 
  
As the Chairman of the HANZAC Memorial, Peter is continually developing it to ensure that future generations 
remember those who fought for the freedoms we enjoy today.  As such, it is important that every effort is made to 
support Peter in his endeavour to keep the spirit of the HANZAC Memorial alive. I ask that you provide Peter with 
all the support he requires.   Michael Kroger  
 
13. Peter is well known to me as a member of the Australian Hellenic community on a personal and professional 
capacity. His honesty, passion and optimism are but three of many facets of Peter that I found endearing. He has 
also been the President of the PanLakonian community of Melbourne Victoria, a member of the Hellenic 
Returned Services League, a founding member of the Australian Hellenic War Memorial in Melbourne, 
Victoria, a member of the Welfare organisation of the Greek Orthodox Archdiocese and the only Australian of 
Hellenic origins to have served in excess of 25 years in the Australian Defence Force. 
 
Peter is a humble person who prefers to shun publicity and yet is able to attract likeminded individuals to 
projects that benefit humanity. His not-for-profit organisation Abalinx and Associates is dedicated to assisting 
others in need without the benefit of government support. A father of four sons of whom he raised alone, married 
to his lovely wife Yovanna in his second marriage, a dedicated Philhellene, an Australian Hellenic ANZAC and 
Chairman of the Hellenic ANZAC Memorial located in Pellana, Laconia, Greece. 
 
 
 



 
Peter at the age of 72 continues contributing to enhancing the quality of life and as such his lasting legacy is 
to ensure that future generations do not forget the struggles, the trials and tribulations of those who made 
Australia home. Furthermore, Peter was instrumental with aid of his friends to create the HANZAC Memorial 
dedicated to Hellenes, Australians and New Zealanders that gave their lives during the Battles for Greece and 
Cete in WW2. 
I encourage any member of society whether it is in Greece, Australia and/or New Zealand to support Peter in 
his development of the Hellenic ANZAC Memorial.  Bill Papastergiadis OAM. Lawyer.  
14. I commend Peter as a broadly trained and well experienced manager who is outcome focused, attentive to 
detail, attuned to the wider impact of decisions and who is most of all good with people. Professional and easy 
going as a colleague, receptive to subordinates and concerned for their wellbeing and growth, not just their output. 
Peter has a knack for getting the best out of all those that he works with and those who work for him. He has the 
steely resolve that only years of Military service can give tempered by political savvy and a feel for what is truly 
deliverable.  Peter would be an invaluable asset to any organisation. Clinton Breeze, Squadron Leader (Retired) 
PETER ADAMIS.       Peter is a retired Australian ex-military serviceman of 30 years’ experience who upon leav-
ing the Armed Forces was employed in a private capacity within the management industry at the organisational, 
environmental & occupational & training levels.  He has been a manager, trainer, adviser and consultant in the 
welfare, business and community sectors and a Freelance Journalist.  
He enjoys researching the ancient world with emphasis on the Mycenaeans and the Sea Peoples, Australian 
community cultures and their impact on Australian society. Currently researching material for two books, “An 
ordinary Bloke’ and “Pellana, the home of Helen of Troy”. Peter has written in excess of 500 articles on domestic 
and international issues and on controversial subjects that affect Australian society.  
Peter Adamis was born in Pellana, (a small village near Sparta Lakonia, the home of Helen of Troy) Greece on 
the 28 March 1950. His parents and young brother Philip migrated to Fremantle West Australia in 1954.  
In 1955, twins Kon and Helen were born in Perth. In 1956 the parents Vasili and Kaliopi decided to relocate to 
Melbourne to maximise employment opportunities and create a stable family environment. He is an avid supporter 
of Pellana his place of birth by bringing attention to the ancient Ruins of the town and its connection to the Iliad 
and Ulysses. The home of Helen of Troy and her husband King Menelaus (Master of the War cry).  
Peter and his siblings grew up in a multicultural environment that included many displaced persons and refugees 
from the European theatres of war during WW2. The family lived in Windsor, Prahran from 1957 to 1971 enabling 
Peter to attend Prahran Primary, Toorak Central, Prahran Technical and Footscray Technical Colleges where 
completed an electrical apprenticeship.  As an apprentice, he was fortunate not to have been on the Westgate 
Bridge when it collapsed in 1970. Had it not been for the foreman, John Baker changing the work schedules on 
that fateful day, Peter and John Baker would have suffered the same fate as the other workmen.  It appeared that 
life had other things destined for him. 
In 1971, one week after completing his electrical apprenticeship, Peter, without his parent’s knowledge enlisted in 
the Australian Regular Army. As a member of the Australian Military Forces, Peter experienced life as an Infan-
try Soldier, Administrator, Careers Counsellor, Survivalist and Warrant Officer. He was also exposed to fighting 
natural disasters such as fires, floods, hurricanes and cyclones. As a soldier, he represented Australia in New 
Guinea, Singapore, Malaya, United Kingdom, the USA and Greece. It is of interest to note that Peter is the only 
Australian of Greek heritage to have served in the Australian Defence Force in excess of 25 years’ service. 
In 1975, Peter married and had four children, David, Paul, Matthew and Mark. However, in 1984, the marriage 
broke down as a result of service commitments amongst other matters and the children lived with their mother. In 
1988, Peter was granted custody of his four sons; David, Paul, Matthew and Mark and took on the mantle of a 
single parent, raising the four children on his own. With four sons to raise and still a member of the Australian 
Defence Force, Peter’s commitment to both responsibilities did not waver and the experiences enabled him to 
have a greater understanding of children as a single parent. 
Peter served in the Australian Army in Australia and experienced overseas service in one capacity or another in 
places such as Malaya, Singapore, Papua New Guinea and a variety of other exotic locations. He believes that 
he has been blessed to have been trained and managed by the best men and women this nation has produced. 
As a result of that influence Peter has striven to excel in whatever life challenges came his way. This may explain 
his well-meaning attempts, with his heart on his sleeve in his endeavours to do what was right. His one fear in the 
Army was never letting his mates down.  

https://abalinx.com/peter-adamis/


In 1990 Peter became interested in multicultural and diverse community concepts and issues facing the Australian 
Defence Force and their impact on recruitment. He was given the opportunity to complete a research paper on 
Multicultural issues relating to Australians of Non-English-Speaking background. During his research Peter inter-
viewed many hundreds of parents and students and realised the untapped potential of the various multicultural 
communities long before they became relevant and acceptable to the Australian community.   
RECRUITING AUSTRALIANS FROM A DIVERSE CULTURAL BACKGROUND 
The research document was later utilised as a paper for the understanding of multicultural issues within the Aus-
tralian Defence. Despite being a single parent, he managed to make time between his commitments to his children 
and Defence Force to become involved in the wider Victorian Community and pursue his interests in multicultural 
community affairs.  His love of community-based work led him to becoming an active member and Management 
Committee Councillor of the Melbourne based Lycurgus Hellenic Club, and member to the Pan-Lakonian Hellenic 
Club of Victoria. 
In 1990 on being re-posted to the Melbourne region, Peter joined a political party in order to contribute further to 
Australian society. His conservative traditional right-wing values and upbringing and military ethos naturally grav-
itated him towards joining the Liberal Party. Since that time Peter has held a number of positions and has con-
tributed his skills and knowledge to successive generations. Peter now spends his time in passing on his political 
experiences to a new generation of Liberal conservatism.   
In 1991 Peter was asked by Bruce Ruxton, the President of the Victorian RSL to restructure the Hellenic 
RSL Club in South Melbourne and bring it into line with the Australian RSL Constitution, methodologies and ad-
ministration. As a member and with the support of the Management Committee, the task was completed over a 
two year period. Peter continues to be a member of the Victorian RSL as a member at large and supports the 
Hellenic RSL as required. Peter was fortunate enough to have been selected for Telamon Force that represented 
Australia during the 50th Anniversary of the Battle for Greece and Crete.  
 
 
 
In 1993 Peter was invited to take on the role Secretary for the Whittlesea Australia Day Committee in which he 
played a leadership advisory role to the President and that of the Committee in recommending individuals and 
organisations for the Whittlesea Australia Day Awards. During this period, Peter was also invited to act as an 
advocate on behalf of a number Whittlesea Shire families over water rights that were becoming a problem with 
local developers. 
In 1994 Peter was invited to the Executive as an active member of the Australian Hellenic Memorial where in 
conjunction with the Australian Defence Force and the late Father Moutafis of St’s Anargiri Church in Oakleigh, 
was instrumental in raising thousands of dollars towards the memorial now located within the gardens of the Vic-
torian Shrine of Remembrance.  This was a great example of how two different cultures, Australian and Hellenic 
could work together to produce a great fund-raising result. The monument that stands there today is a testament 
of multiculturalism at its best. 
In 1998, on discharge from the Australian Defence Force, Peter and his four sons settled in Watsonia to enable 
them to complete their education. Free of his military obligations, Peter was able to concentrate on developing his 
knowledge of community organisations, different cultures and their impact on the wider community. When the 
East Timor conflict erupted, Peter volunteered for overseas service but was turned down as too old for active 
service. 
Peter was first employed as a Traffic Operations supervisor, (Turnbull Fenner Pty Ltd), collecting statistics for the 
communities and Councils. In 2000 he was approached by the Greek Orthodox Archdiocese of Australia as a 
Training Operations Manager and employed within their welfare department (Employment Training Connection). 
This role enabled Peter to work closely with the youth, aged, disabled, unemployed members from various cultural 
backgrounds and he wider Victorian community. Further to this, Peter was involved providing humanitarian welfare 
work in the collection, distribution and provision food parcels and support to the elderly within the Hellenic and 
wider community. 
 
 
 
 



Suffice to say his role was challenging, satisfying and most rewarding. It was also tinged with sadness when 
confronted with the suicide of a member and gave him the opportunity to research the problems confronting the 
youth at that time. In the same year, Peter met his current wife and partner Yovanna whom he met whilst on a 
Welfare Training mission to Toronto Canada and they live in the leafy suburb of Watsonia, North of Melbourne, 
Victoria, Australia. He is very devoted to Yovanna and his four sons, David, Paul, Matthew and Mark whom he 
raised alone as a single parent. 
In 2003, on completion of his contract Peter was head hunted to take on a leadership role with an employment 
conglomerate (Skills Link West), consisting of three community organisations under the one administrative um-
brella based in Broadmeadows and Glenroy. This role also enabled him to be closely involved with the underpriv-
ileged, unemployed, different cultural community groups and those with refugee status. 
Whilst a member of the organisation Peter fulfilled his lifelong ambition and completed a Bachelor of Adult Training 
and Development Degree at the University of Monash and Diploma in Training and Assessment Systems with 
an interest in Mature Age studies. In 2009 Peter completed his postgraduate studies in Occupational Environmen-
tal Health and Safety. 
In 2004, on the completion of his contract, Peter and his wife Yovanna created the consultancy firm named ABA-
LINX, providing advice and support to community organisations on Career, Employment, Occupational Health and 
Safety, Mature Age Matters, Change Management and Training. His research on Mature Age studies and the 
barriers to employment for the Mature Age and Disabled have been published on his firm’s website and open to 
the public. The firm also catered to the youth seeking employment, material and IT support on a voluntary and 
unpaid basis. Suffice to say participants and volunteers found permanent employment within six. 
In 2005 during a visit to a client, Peter was invited to apply for the leadership role of the Business and Public 
Relations Manager with the Greek Community of Oakleigh and Districts.  On being selected, Peter began to raise 
the profile of the community within Victoria, Australia and the world. In addition, Peter has been directly active in 
supporting the Oakleigh Greek Community with its fund-raising projects and programs in Welfare, Benevolent 
Society, Youth, Aged Centre, College, Community events and functions and the Church of Sts’ Anargiri. Peter 
has also been instrumental in raising much need funds for the College IT network system, Access lift to the Com-
munity centre for students, creating the websites and attracting sponsors to support the Community’s College 
interests. 
In 2007, Peter was instrumental in the invitation and Public Relations for the Prime Minister of Greece visiting 
the Oakleigh Greek Community.  He has also coordinated events for foreign dignitaries and overseas visitors 
with the aim of obtaining their assistance as potential sponsors or to provide financial support to the community.  In 
addition, he has assisted many single parent families and the elderly to survive during difficult financial and stress-
ful periods. 
Furthermore, he was also instrumental in assisting members of the community in obtaining employment and as-
sisting them to remain employed.  Peter feels that it is important that all community organisations, whether they 
have multicultural origins or not should become responsible in providing support to the young and elderly within 
their sphere of influence.  Peter was also a past member of the Hellenic Business Forum. This organisation vol-
unteers their services in raising funds for charities and providing awards to young and aspiring leaders within a 
multicultural environment. 
One could say that Peter has been serving and promoting diverse and multicultural awareness, social tolerance 
and cohesion whilst a member of the Australian Defence Force and during his involvement with communities in 
the Melbourne and Metropolitan areas for the past 35 years.  Peter’s commitment, leadership and dedication to 
the community and its organisations within the multicultural sphere and the wider community are unquestionable. 
His devotion and commitment to furthering multicultural concepts and policies are known, but to only a few.  
Peter is reluctant to advertise his involvement and shuns the limelight, preferring to remain one of the guardians 
and a silent achiever behind the scenes to ensure community services are provided to community members as 
required. Never one to shun a challenge, Peter will always fight the good fight, he has a strong sense of justice 
and is determined never to give up where other have failed. 
Although Peter is a “baby Boomer” he prefers the title of “Late Bloomer” due to the fact he re-educated himself 
late in life after his family and Defence Force responsibilities came to fruition. He holds a Bachelor of Adult Learn-
ing & Development (Monash University), Grad Dip Occupational Health & Safety, (Monash), Dip. Training & 
Assessment, Dip Management, Dip Public Administration, and Dip Front line Management, Certificate Industrial 
Relations and Negotiation. Peter hopes to return to university for further studies in history and spend his time 
writing about his generation and about those within his environment. 



Peter is also well known for taking his family and parental responsibilities seriously and to heart and has been 
accused of having his heart on his sleeve. He is often misunderstood but never underestimated given that his 
methodologies are unorthodox and yet produce the desired results.  
Since 2007, Peter as a result of life experiences and challenges that he has faced was diagnosed with severe 
depression which eventually led to three heart attacks 2010 and 2012 and finally diagnosed with a lymphatic form 
of cancer. After six months of hospitalization at the Olivia Newton John (ONJ) Cancer and Well-being Centre 
– Austin Hospital, Peter is currently in remission and recovery stage with effect 2016. The journey has been a 
difficult one but with the overwhelming support from his wife, Yovanna, family, friends and colleagues, Peter has 
drawn upon his faith and inner strength to reach the remission stage.  
Today Peter does not leave the home that often and when he does it is to continue with his family responsibilities, 
Director of ABALINX Consultants, community, and political activities. In addition to his love of writing as 
a freelance journalism, commentator and writing, his strengths are in leadership, management, mentoring and 
training roles. His organisation Abalinx is dedicated to learning and the creation of new knowledge, with emphasis 
on Mature Age Training, monitoring Generational Changes, Careers, Occupational Environmental Health and 
Safety. Primary role in Research & Consultant in Organizational Management & Training, Risk Management and 
Environmental Occupational Health and Safety. 
Interests are within the parameters of domestic and international political spectrum. Peter along with a few se-
lected friends provide mentorship and support to the youth and support others in need at no cost and without 
seeking acknowledgement. 
In addition to his freelance journalist projects, Peter has been focussing on his latest project, constructing a tribute 
to ANZACS and the GREEKS in his place of birth Pellana, Lakonia, Greece.  He uses whatever spare time he 
has to travel to his place of birth in Greece to complete the project called Hellenic ANZAC Memorial. (HAN-
ZAC) It is a five-year plan in which he hopes with the support of friends and the local villagers to have it completed 
for public view and to highlight the importance of the village as the home of Helen of Troy and her husband 
Menelaus.  
He continues with his thirst for knowledge and developing his wide range of interests such as poetry, reading, 
mature age research, supporting ex-service personnel, writing, information technology, gardening, mentoring, 
travel and blogging and contributing to Latrobe Archives, Neos Kosmos, Ta Nea, Notos Press, Australian 
News media, online social media via Academia, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Anagnos-
tis, LinkedIn, Pellana and similar programs. Peter is blessed to have many friends and supporters and many 
consider him truly a gem in the rough, a man who will always be there for you no matter the obstacles. 
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