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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Η Ευαγγελία(Λιλή)Καραχάλιου, θυγατέρα του Ναπολέοντα Καραχάλιου και της Φαίδρας 
Δήμου, γεννήθηκε στο Βόλο του Ν.Μαγνησίας, στις 21.02.1952. 
Τελειώνοντας στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας τις εγκύκλιες σπουδές της μετέβηκε στην Αθήνα, 
όπου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από όπου απεφοίτησε το 1975. 
Με υποτροφία του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ απέκτησε από το Τμήμα Νεολληνικών Σπουδών 
Master of Arts (1999) και Master of Philosophy(2007). 
Σήμερα είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο πιο πάνω τμήμα. 
Εργάσθηκε ως καθηγήτρια, από το 1977, σε διάφορα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα (Δεσκάτη Γρεβενών, Μαγνησία, Κέρκυρα), καθώς και στη Ν.Ν.Ουαλία με 
απόσπαση στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο 
Σύδνεϋ, από το 1992. 
Για ένα έτος είχε τη διεύθυνση του Γ.Σ.Ε. ως Αναπληρώτρια Σύμβουλος Εκπαίδευσης (1996). 
Συμμετείχε στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους διδάσκοντες  την Ελληνική 
γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό στη N.S.W., καθώς και ως εισηγήτρια σ’αυτά. Eπίσης, 
εργάσθηκε με διάθεση του Γ.Σ.Ε. στο New England University, ως βοηθός Λέκτορας στο 
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών (1994-1997). 

Ακόμη συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για τη συγγραφή και παραγωγή διδακτικού υλικού, 
σχετικού με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού στους 
τελειόφοιτους Λυκείου, υποψήφιους H.S.C. μαθητές, και τη χρήση αυτού από τους 
διδάσκοντες τη Νεολληνική Γλώσσα εκπαιδευτικούς στο OPEN HIGH SCHOOL και στα δημόσια 
σχολεία.Τα βιβλία εξεδόθησαν από το Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας Ν.S.W. 

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και 
Καλλιτεχνών Αυστραλίας και της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και Νέας Νοτίου 
Ουαλίας. 

Ασχολείται με τη συγγραφή ιστορικών, κυρίως, μονογραφιών και την επιμέλεια έκδοσης 
λογοτεχνικών βιβλίων. 

Ακόμη είναι, από το 2005 μέχρι και σήμερα, Συντονίστρια των Ελληνικών Απογευματινών και 
Σαββατιανών Σχολείων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και Νέας Νότιας 
Ουαλίας. 

Είναι παντρεμένη με το Γρηγόρη Μοναστηριώτη, ηλεκτρολόγο, φιλόλογο και λογοτέχνη και 
έχει τρεις γιους. 
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Afternoon and Saturday Schools. 
She has participated in the writing and production of learning material in Modern Greek for 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΤΛΑΣ» 

Σύλλογος ή  κοινωνικό κίνημα; 
 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
Η επιλογή της καταγραφής της Ιστορίας του Ελληνικού Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» 
(Greek “Atlas”League) έγινε εξ αιτίας της μοναδικότητάς του στον παροικιακό χώρο του 
Σύδνεϋ, μιας μοναδικότητας που πήγαζε από τη λάμψη του αγώνα των μελών του Συνδέσμου, 
την άοκνη και επικίνδυνη για τη ζωή ή την παραμονή τους στη χώρα δραστηριοποίηση του σε 
δίσεκτους καιρούς, όπου «όλα τά’σκιαζε η φοβέρα» της άκρατης και στυγνής, τότε, 
καπιταλιστικής ηγεσία της χώρας.  

Αναμφισβήτητα στους λογαριασμούς με την Ιστορία του Ελληνικού στοιχείου στη Νέα Νότια 
Ουαλία, περίσσεια αίγλη κατέχει ο Εργατικός αυτός Σύνδεσμος, που η λάμψη του αυτή απέρρεε 
από τον ιδεολογικό του προσανατολισμό που τον όπλιζε με τη δύναμη για πάλη ενάντια στην 
ξενοφοβία και το ρατσισμό, κόντρα στα συμφέροντα που απέβλεπαν στην εκμετάλλευση των 
νεομεταναστών, την οποία επιδείνωναν η άγνοια της Αγγλικής γλώσσας και του αφιλόξενου 
κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος. 

 Όλα αυτά, αλλά και άλλα προσωπικά κίνητρα, όπως η αγάπη μου για τον πατέρα μου, 
Ναπολέοντα Καραχάλιο, αντάρτη του ΕΛΑΣ, στο 54ο Σύνταγμα Πηλίου, ο θαυμασμός μου 
στους πραγματικούς ήρωες της ζωής και των κοινωνικών αγώνων, σε όλους αυτούς που 
θυσίασαν τα νιάτα, την ικμάδα της ύπαρξής τους στις πανανθρώπινες ιδέες για κοινωνική 
δικαιοσύνη και αποτροπή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, καθώς και η αγωνία μας 
για το  σημερινό ταραγμένο κόσμο που τρέμει κάτω απ΄την κρατική τρομοκρατία και την 
παγκοσμιοποιημένη έννομη αδικία που επιτελείται στο όνομα του εκδημοκρατισμού  και της 
εξόντωσης φωνών επίκλησης της ειρήνης και δικαιοσύνης στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στην 
Αφρική, στην Κύπρο και σε πλείστα όσα μέρη της υφηλίου. 

Γενικότερα η συγγραφή αυτού του έργου αποσκοπεί στο να φωτίσει μία πτυχή της παρουσίας 
του Ελληνικού στοιχείου στους Αντίποδες, συγκεκριμένα στην πόλη του Σύδνεϋ, των τρόπων 
και διαδικασιών ένταξής του στον κοινωνικό ιστό της Αυστραλίας, τις κοινωνικοπολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες τις οποίες αντιμετώπισε, τις δράσεις και αντιδράσεις του στις 
αντιξοότητες, καθώς και στην προβολή αιτημάτων για  την επίτευξη των ποικίλων εθνικών, 
εργασιακών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών στόχων. 

Στοχεύει η εργασία μας αυτή στο να επιχειρήσει ένα είδος εξακρίβωσης για το ποιοι  είναι 
εκείνοι που συνέβαλαν στην αρωγή και υποστήριξη των Ελλήνων μεταναστών στους χώρους 
εργασίας, αυτοί που διαμόρφωσαν συνθήκες ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, πρόσφεραν 
μόρφωσης, ψυχαγωγία και διασκέδαση και με την παρέμβασή τους στους εθνικούς και 
πολιτικούς αγώνες της Ελλάδας, συνέβαλαν στη σύνδεση της μακρινής πατρίδας και της νέας 
γης, της χώρας υποδοχής.  

Ποιοί είναι αυτοί που  έδωσαν  αξία στην ανθρώπινη ύπαρξη, νόημα στην αγωνία και τον 
αγώνα για την απόκτηση των μέσων επιβίωσης των Ελλήνων μεταναστών, κατεύθυνση για την 
επίτευξη μιας ποιότητας ζωής μέσα από δραστηριότητες ενημέρωσης, σύνδεσης με την 
αυστραλιανή κοινωνία και διαμόρφωσης μιας αντίδρασης στα σχέδια των δυνατών.  

Για το εξαιρετικό αυτό ταξείδι εμπειριών και συγκινήσεων, για την παροχή πληροφοριών, για 
την αφειδώλευτη διάθεση αρχειακού υλικού, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερμά τον 
κ.Γιώργη Γκότση, Πρόεδρο του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», καθώς επίσης και την κ.Πόπη Κώτη, 
δραστήριο μέλος του Προεδρείου του «ΑΤΛΑΣ».  

Για τον πολύτιμο χρόνο που μου διέθεσαν για να καταγράψουν ή προφορικά να μου 
παράσχουν συνέντευξη, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ.Ευάγγελο Κρίθαρη, τον 



κ.Γ.Γκότση, την κ.Πόπη Κώτη, την κ.Πιπίτσα Ναούμ, τον κ.Δημ.Τσιγκρή, τον κ.Χ.Κυπρίδημο, 
τον κ.Δημ.Παναγιωτόπουλο, τον κ.Στράτο Μαυραντώνη και την κ.Άννα Ιωαννίδου. 

Θα επιθυμούσα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό των Ιστορικών Αρχείων που 
λειτουργούν στο Δημαρχείο του PETERSHAM και όλως ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ.Άννα 
Ιωαννίδη, υπεύθυνη του Ιστορικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Ν.Ν.Ο., που χάρις στην πολύτιμη  βοήθειά της απέκτησα μία συνείδηση 
προσανατολισμού της έρευνάς μου και αρκετό αρχειακό υλικό. 

Μεθοδολογικά προτιμήσαμε να παραθέσουμε ατόφιες και κατά το δυνατόν ανεπεξέργαστες τις 
πληροφορίες μας, από τις πηγές στις οποίες ανατρέξαμε, θεωρώντας πως, όπως για μας που δεν 
ευρισκόμεθα στην Αυστραλία και το Σύδνεϋ εκείνη την εποχή της άνθισης και καρποφορίας 
των αγώνων του «ΑΤΛΑΣ», παρά μόνον μετά το 1992, κρίνοντας ότι αυτές οι πληροφορίες θα 
ήταν μία «από πρώτο χέρι» πληροφόρηση, και πως θα συμβεί και το ίδιο για όσους δεν 
ασχολήθηκαν με την περίπτωση «ΑΤΛΑΣ», κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για τους 
μετέπειτα αναγνώστες.  

Επειδή επιθυμούμε να διαβαστεί το πόνημα αυτό και από μη γνώστες της ελληνικής γλώσσας, 
παραθέτουμε στο τέλος μία συντομευμένη μετάφραση του όλου κειμένου, έργο του συντρόφου 
μου, Γρηγόρη Μοναστηριώτη-Γάκη. 

Και για να έχουμε ένα κριτήριο των επόμενων παρατιθησόμενων στοιχείων, θα ξεκινήσουμε με 
το τέλος αυτής της Ιστορίας, δηλώνοντας ότι, αν θα πρέπει να αποτιμήσουμε την προσφορά των 
διαφόρων ελληνικών συλλόγων, οργανισμών, συνδέσμων, λεσχών και φορέων της Ελληνικής 
Παροικίας στο Σύδνεϋ, αναφορικά με το λόγο ύπαρξης και την αιτιολογία σύστασής τους, από 
το παραχθέν αποτέλεσμα, την παρέμβαση, την οργανωτικότητα, την εγρήγορση για 
υπεράσπιση των συμφερόντων των αποδήμων, όπως επίσης για τη στήριξη ατόμων και 
δραστηριοτήτων, καθώς και για την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική χροιά την οποίαν 
είχαν οι κατά καιρούς ενέργειές τους, καθ’όλη σχεδόν τη διάρκεια της παρουσίας του ελληνικού 
στοιχείου στην Αυστραλία και ιδιαίτερα στο Σύδνεϋ, τότε αναμφισβήτητα είμαστε σε θέση την 
πρωτοπορεία να την αποδώσουμε σε ένα σύλλογο: τον Ελληνικό Εργατικό Σύνδεσμο 
«ΑΤΛΑΣ». 

Γνωρίζουμε ότι είναι παράτολμο και αντιδεοντολογικό εξ αρχής να συμπεράνουμε την 
ανεκτίμητη προσφορά του «ΑΤΛΑΣ» και να προκαταλάβουμε κάθε άλλη εκτίμηση, εάν δεν 
είχαμε την πεποίθηση και την ακράδαντη πίστη ότι παρόμοιας υφής Σύνδεσμος αναφορικά με 
τα ειδικά, αλλά και τα γενικά επιτεύγματά του, δεν είχε αναφυεί στο Σύδνεϋ, κατά τα χρόνια 
της μαζικής μετανάστευσης στην Αυστραλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος στοίχισε τη ζωή 50.000.000 ανθρώπων και μια ανυπολόγιστη 
κληρονομιά δεινών και καταστροφών, συν 4000 δισεκατομμύρια δολλάρια σε χρήμα. 

Η εργατική τάξη ήταν η κύρια δύναμη που κέρδισε τον πόλεμο ο οποίος ήταν προϊόν του 
καπιταλιστικού συστήματος. Στο μέτωπο, αλλά και στην Αυστραλία, η εργατική τάξη είτε 
χειρωνακτικά, είτε πνευματικά έγινε η εξαπατημένη μάζα για να κερδίσουν οι σύμμαχοι τον 
πόλεμο κατά του φασισμού. 

Όπως όλος ο δημοκρατικά σκεπτόμενος άνθρωπος ανά τον κόσμο, έτσι και ο αυστραλιανός 
πληθυσμός αντιμετώπισε τα μεταπολεμικά χρόνια με την ελπίδα πως οι υποσχέσεις που 
δόθηκαν κατά τον πόλεμο για καλύτερες μέρες, θα γίνουν πραγματικότητα. Οι κομμουνιστές 
όλων των χωρών έπαιξαν σπουδαίο και ηρωικό ρόλο γι’αυτήν τη νίκη. 

Κατά το τέλος του πολέμου οι Αυστραλοί κομμουνιστές απαριθμούν τους 23.000 και 
αντιμετωπίζουν τη μεταπολεμική περίοδο με μεγάλη αισιοδοξία. 

Με την πάροδο του χρόνου οι Αυστραλοί κομμουνιστές βρίσκονται στην πρωτοπορεία και 
παίζουν ηγετικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα, όπως για παράδειγμα στα κοινωνικά θέματα, τη 
βιομηχανία, τον πολιτισμό. Ακόμη πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν στο εργατικό και 
συνδικαλιστικό κίνημα. Διοργανώνουν υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις και αναβιώνουν 
παραδοσιακά αυστραλιανά τραγούδια. 

Οι Αυστραλοί κομμουνιστές με το δίκιό τους μπορούν να ισχυρισθούν πως ήταν η μοναδική 
δύναμη που αγωνίσθηκε για να εξασφαλίσει την υπόσχεση που είχε δοθεί στους Αυστραλούς 
εργάτες, τους αγρότες και γενικά σε όλη την εργατική τάξη για καλύτερη ζωή, μετά τον πόλεμο, 
ώστε αυτή να γίνει πραγματικότητα. 

Το 14ο συνέδριο του ΚΚΑ που οργανώθηκε  στο δημαρχείο του Σύδνεϋ, τον Αύγουστο του 1945 
(9-12/08/1945), αποφάσισε όπως αγωνισθεί για διεθνή ειρήνη, εργασία και πρόοδο. Συγχρόνως 
πολλοί κομμουνιστές δραστηριοποιήθηκαν στον πολιτικό στίβο και κατέλαβαν θέσεις στην 
πολιτειακή και τοπική διοίκηση. 

Επίσης το ΚΚΑ υιοθέτησε την πολιτική για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας, 
τόσο στη μητρότητα, όσο και στην εργασία. 

Η απεργία των ανθρακωρύχων το 1949 που κράτησε επτά εβδομάδες ήταν η μεγαλύτερη 
εργατική σύγκρουση με την Κυβέρνηση στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Η απεργία αυτή 
είχε μείνει στην Ιστορία του αυστραλιανού εργατικού κινήματος ως το πλέον καθαρό 
παράδειγμα της μεταπολεμικής στρατηγικής και τακτικής δράσης του αυστραλιανού 
κεφαλαίου. 

Η απεργία αποφασίστηκε με το σκεπτικό ότι, μετά από τέσσερα χρόνια από τη λήξη του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι υποσχέσεις των κυβερνήσεων που δόθηκαν κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, δεν πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1949 το 
συνδικάτο των εργοδηγών μεταλλουργίας ζήτησε από τους ανθρακωρύχους να επιστρέψουν 
στο καθεστώς του 1939, δηλαδή με 48 ώρες εργασία και με μειωμένο μισθό.  

Ο πρόεδρος της βιομηχανίας άνθρακα κ.F.H.Gallagher έλεγε στους ανθρακωρύχους πως «το 
καλάθι είναι άδειο». Από την πλευρά τους οι ανθρακωρύχοι ζητούσαν 35 ώρες εργασία, 30 
σελλίνια αύξηση, long service leave. Επίσης αντιτίθεντο στη μηχανική εξαγωγή των 
υποστηριγμάτων των στοών και ακόμη στη λειτουργία και απογευματινής βάρδιας. 

Η εργατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ.Chifley αρνιόταν να ενδώσει στις απαιτήσεις του 
συνδικάτου των ανθρακωρύχων και επαναλάμβανε στο Κοινοβούλιο πως πρέπει να δοθεί  ένα 
καλό μάθημα στους «κόκκικους». 



Έτσι ξεκινά το χρονικό της μεγάλης απεργίας. 

Την επόμενη ημέρα  που ανακοινώθηκε η απεργία, η εργατική κυβέρνηση με την υποστήριξη 
του κ.Menzies, αιώνιου εχθρού του Εργατικού Κόμματος και του εργατικού κινήματος, εξέδωσε 
νομοσχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου θα μπορούσε να φυλάκιζε όποιον στήριζε  
οικονομικά το συνδικάτο των ανθρακωρύχων. 

Αποτέλεσμα ήταν να φυλακισθούν αρκετοί και άλλοι να πληρώσουν πρόστιμο, ξεχωριστά το 
ότι έπεσαν σε δυσμένεια και πάντοτε ήταν υπό παρακολούθηση. Μάλιστα στο συνδικάτο των  
ναυτεργατών επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 λιρών  και στο συνδικάτο των ανθρακωρύχων  
πρόστιμο 1.000 λιρών. 

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση κραύγαζαν για «κόκκινη συνομωσία». Το ΚΚΑ προσήχθηκε στο 
δικαστήριο και δεν δίστασε να διατρανώσει την υποστήριξή του προς το συνδικάτο των 
ανθρακωρύχων. Μέλη του ΚΚΑ δούλευαν ασταμάτητα και με πρωτόγνωρη αλληλεγγύη για 
τους ανθρακωρύχους. 

Από τη στιγμή εκείνη οι σχέσεις του Εργατικού Κόμματος και του ΚΚΑ έφθασαν στα άκρα με 
οδυνηρά αποτελέσματα για πολλά χρόνια για την εργατική πάλη. 

Η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν εξορμήσεις στα σπίτια μελών του ΚΚΑ και 
ανθρακωρύχων και φυλάκιζαν σε καθημερινή βάση. Η Κυβέρνηση Chifley επιστράτευσε το 
αυστραλιανό ναυτικό να ξεφορτώσει το κάρβουνο που είχαν φέρει από τις Ινδίες και έβαλε 
φρουρούς στα ανθρακωρυχεία της βόρειας Νέας Νότιας Ουαλίας. 

Ήταν τόσο σφοδρό το αντικομμουνιστικό και το αντιανθρακωρυχικό μένος ώστε οι αντίπαλοι 
υποκινούσαν επιθέσεις ενάντια σε ομιλητές που προσπαθούσαν να πουν την αλήθεια για την 
κατάσταση των ανθρακωρύχων. 

Η απεργία αυτή είχε τόσο τρομερά αποτελέσματα στην αυστραλιανή κοινωνία που η χρήση του 
υγραερίου επιτρεπόταν μόνον για μία ώρα την ημέρα, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
εκμηδενίσθηκαν και οι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας από τους αρχικά 1.000 
κατεγραμμένους, έφθασαν στους 120.000 άνεργους. 

Το ΚΚΑ ήταν ο μοναδικός οργανισμός που στήριξε τους ανθρακωρύχους στην προσπάθειά 
τους για δικαίωση των αιτημάτων τους. Αντίθετα η Εθνική Κυβέρνηση της Canberra και η 
εργατική κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας αρνήθηκαν συνάντηση με εκπροσώπους των απεργών 
προς συζήτηση των θέσεών τους. Ο Πρωθυπουργός Chifley που το 1917 πρωτοστατούσε σε 
απεργίες, το 1949 έγινε ο απεργοσπάστης Πρωθυπουργός. 

Η «κόκκινη συνομωσία» ήταν απλά μια πρόφαση για να διαλύσουν την απεργία των 
ανθρακωρύχων. Αν και το Εργατικό Κόμμα δεν είχε κοινή γραμμή αναφορικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης της απεργίας, πολλά μέλη του ήταν ενάντα σ’αυτήν φανερά και ομογνωμούσαν 
και στήριζαν την Κυβέρνηση Chifley.   

Τελικά η απεργία έληξε και οι ανθρακωρύχοι επέστρεψαν στη δουλειά ηττημένοι και με σκυφτό 
το κεφάλι. 

Ο Εdgar Ross  υποστηρίζει στο βιβλίο του με τίτλο «Η Ιστορία των ανθρακωρύχων» πως ήταν 
φανερό ποιος υποστήριζε τους ανθρακωρύχους και ποιος τους ιδιοκτήτες ορυχείων.1  

Στις εκλογές που ακολούθησαν, στις αρχές του 1950, η Κυβέρνηση Μenzies συμμαχεί με τις 
ΗΠΑ σε μια σταυροφορία ενάντια του κομμουνισμού σε παγκόσμια κλίμακα. 

Στις 27 Απριλίου 1950 η Κυβέρνηση Menzies φέρνει στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση ένα 
νομοσχέδιο που καθιστούσε το ΚΚΑ εκτός νόμου. Εκτός αυτού η λεγόμενη συνομωσία του 
Petrov ήταν μία προβοκάτσια που στόχευε όχι μόνον ενάντια στο ΚΚΑ, αλλά και στο Εργατικό 
                                                 
1 Εdgar Ross, «Η Ιστορία των ανθρακωρύχων»,  σελ.174-179. 
  



Κόμμα Αυστραλίας. Αυτό το καλοστημένο σχέδιο έφθασε στο επίκεντρο των συζητήσεων τις 
παραμονές των εκλογών του 1951. Ο Πρωθυπουργός Menzies ανοιχτά μιλούσε για το 
Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τρομοκρατώντας την αυστραλιανή κοινωνία. 

Στις 27 Απριλίου 1950 η κυβέρνηση Menzies  φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο 
για τη διάλυση του ΚΚΑ. Το κόμμα, αν και είχε τα ΜΜΕ εναντίον του, αντιμετώπισε το 
νομοσχέδιο με δύναμη και ενότητα. Επιπλέον είχε στο πλευρό του και μερίδα του Εργατικού 
Κόμματος, εκτός της δεξιάς του πτέρυγας.  

Ο κ.Chifley, μάλιστα, αρχηγός πλέον της Αντιπολίτευσης, αναφώνησε στο Κοινοβούλιο σε λόγο 
του «δεν υπάρχει εντιμότητα σ’αυτό το κατασταλτικό νομοσχέδιο». Και συνεχίζοντας είπε: 
«ανοίγει τις πόρτες για τον ψεύτη, τον επίορκο και το μαστροπό να κατηγορεί και να ατιμάζει 
την αξιοπρέπεια εντίμων ανθρώπων και μάλιστα αυτό να το πράττει κρυφά, δίχως να 
χρειάζεται να το αποδείξει. Τίποτε δεν είναι πιο μισητό από το κυνήγι των μαγισσών που δίνει 
στους συκοφάντες και στους εμπαθείς το δικαίωμα να κατηγορούν και να προγράφουν όποιον 
θέλουν, χωρίς να υποχρεούνται να παρουσιασθούν στα δικαστήρια για να θεμελιώσουν και να 
αποδείξουν τις κατηγορίες τους». 

Παρ’όλα αυτά το Εργατικό Κόμμα Αυστραλίας δέχτηκε να περάσει το νομοσχέδιο όπως είχε, 
φοβούμενο τις διπλές εκλογές (Γερουσία, Κοινοβούλιο), επειδή βρισκόταν τον καιρό εκείνο σε 
μειονεκτική θέση και δεν ήθελε τις εκλογές για κανένα λόγο. Και έτσι στις 20 Οκτωβρίου 1950 το 
περιβόητο νομοσχέδιο για τη διάλυση του ΚΚΑ  έγινε νόμος της Αυστραλίας. 

Το ΚΚΑ μαζί με άλλα 10 σωματεία προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο και στις 9 Μαρτίου 
1951 έξι από τους επτά δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου κήρυξαν το νόμο του Menzies για 
τη διάλυση του ΚΚΑ αντισυνταγματική πράξη. 

Μετά από αυτό ο Menzies διαλύει τη Βουλή και τη Γερουσία, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Γενικού Κυβερνήτη,  και προκηρύσσει εκλογές τις οποίες και κερδίζει. 

Στη συνέχεια ενισχυμένος, πλέον, ο πρωθυπουργός Menzies ανακοινώνει τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος για τις 22 Σεπτεμβρίου 1952. 

Το δημοψήφισμα επιδίωκε την αλλαγή του Συντάγματος, προκειμένου να καταστεί δυνατόν η 
Κυβέρνηση να επέμβει εναντίον των κομμουνιστών νόμιμα. Όμως το Δημοψήφισμα, με 
2.370.000 ψήφους κατά της πρότασης Menzies και 2.317.927 ψήφους υπέρ, δεν ετελεσφόρησε 
για την επιτυχία των επιδιώξεων Menzies. 

Προηγουμένως, όμως, και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 1951, οι μυστικές κρατικές υπηρεσίες 
επιδόθηκαν σε μία άλλη κίνηση δημιουργίας ψευδών και συκοφαντικών συνθηκών που θα 
καθιστούσαν τους κομμουνιστές εχθρούς του αυστραλιανού λαού. Σχεδίασαν  μία άλλη κίνηση 
που έγινε γνωστή ως «η συνομωσία του Petrov». 

 Ένας μυστικός πράκτορας, ο Michael Bialoguski έγινε μέλος ενός οργανισμού με την επωνυμία 
«Australia-Soviet Friendship Society». Η αποστολή του ήταν να καταρτίσει μια λίστα 
Αυστραλών οι οποίοι επισκέπτονταν τον εν λόγω οργανισμό και να παραδώσει τα ονόματά 
τους στην αστυνομία. 

Εκεί ο Bialoguski συνάντησε τον γ΄γραμματέα της πρεσβείας της Σοβιετικής Ένωσης στο 
Σύδνεϋ, με το όνομα Petrov. Ο Petrov, με δωροδοκίες και άλλες γαλιφιές από τον Bialoguski, 
συναίνεσε σε μία αβάσιμη κατηγορία ότι υπάρχει στην Αυστραλία σύνδεσμος κατασκόπων 
υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Η κίνηση αυτή καρποφόρησε μετά από τρία χρόνια, στις εκλογές 
του Μάη του 1954.  

Ο κ.Menzies παίζοντας επιδέξια το χαρτί της ύπαρξης  κομμουνιστών κατασκόπων κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας και τρομοκρατίας στον κόσμο και έτσι κέρδισε τις 
εκλογές εκ νέου, ενώ ήταν φανερό με την κοινωνική δυσαρέσκεια, λόγω της οικονομικής 
δυσπραγίας των λαϊκών στρωμμάτων, ότι θα τις κέρδιζε το Εργατικό Κόμμα έχοντας αρχηγό 
τον Dr. Evatt.  



Η δίκη  για τη «Συνομωσία Petrov» διήρκεσε δέκα ολόκληρους μήνες, το κόστος της ανήλθε σε 
140.000 λίρες των φορολογουμένων και τελικά οι τρεις δικαστές αθώωσαν όλους τους 
κατηγορούμενους και κήρυξαν όλες τις κατηγορίες για κατασκοπεία αβάσιμες. 

Τη νίκη του, στις εκλογές του Μάη του 1954, ο Menzies την χρεωστεί και σε μία μερίδα του 
Εργατικού Κόμματος με την ονομασία « Industrial Group». 

Τριάντα χρόνια αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1984, η Εργατική Κυβέρνηση του Bob Hawke 
δημοσίευσε μερικά έγγραφα για την περιβόητη «συνομωσία Petrov». Η Εφημερίδα «Sydney 
Morning Herald», στις 25 Σεπτεμβρίου 1984, έγραψε μεταξύ άλλων «...ο πρώην Πρωθυπουργός 
των Liberal, Sir Robert Menzies είπε ψέμματα στο Κοινοβούλιο το 1954, όταν ισχυρίστηκε ότι 
άκουσε το όνομα  Petrov  δύο μόνον ημέρες πριν «αποκαλυφθεί» η εκτροπή των Ρώσων 
διαπιστευμένων.»  

Όλες οι μαρτυρίες συντείνουν στην αποκρυστάλλωση της θέσης ότι η υπόθεση Petrov ήταν 
μόνον ένα καλοστημένο τέχνασμα όχι μόνον για να κερδίσει ο κ.Menzies τις εκλογές, αλλά και 
να χτυπηθεί το ΚΚΑ και το ALP, ενώ παράλληλα βοηθούσε τις ΗΠΑ στον αντισοβιετικό τους 
αγώνα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. 

Μία μεγάλη «συγγνώμη» οφείλουν σε πολλούς έντιμους πολίτες της Αυστραλίας και σε όλους 
που χαρακτηρίστηκαν ως κομμουνιστές, επικίνδυνοι και αποσταθεροποιητές και εκδιώχθηκαν 
και απειλήθηκαν με απέλαση, αλλά πιο πολύ οφείλουν να απολογηθούν στον Dr.Evatt που σε 
όλη την περίοδο της υπόθεσης Petrov, το 1954, δέχθηκε εξευτελιστικές επιθέσεις. 

Σ’αυτό το σημείο, αν και λίγο με πρωθύστερο τρόπο, θα αναφερθούμε στις μετέπειτα 
ανακατατάξεις μέσα στο Κ.Κ.Α., όπου είναι εύκολο να διαπιστωθεί πόσο φθοροποιές είναι οι 
ιδεολογικές ανακατατάξεις και πόσο επηρέασαν το εργατικό και προοδευτικό κίνημα, γενικά. 

«Έτσι το 1963 σαν αποτέλεσμα της διένεξης που εμφανίσθηκε ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση 
και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Κ.Κ.Α. διασπάστηκε και ένα κομμάτι του έμεινε σαν 
Κ.Κ.Α., διατηρώντας το φιλοσοβιετικό προσανατολισμό του και το άλλο, ονομάστηκε Κ.Κ.Α. 
(Μαρξιστικό-Λενινιστικό) με φιλοκινεζικές αρχές, ή «φιλομαοϊκό», όπως ήταν γενικότερα 
γνωστό. Η διάσπαση αυτή μέσα από τις τάξεις του Κ.Κ.Α. πυροδότησε έναν αμείλικτο πόλεμο 
ανάμεσα στα δυο αυτά κομμάτια του και οι αλληλοκατηγορίες για «ρεβιζιονισμό» έπαιρναν 
και έδιναν. 

Το 1970, κάτω από τη σκιά των γεγονότων στην Τσεχοσλοβακία, το 1968, και τη Σοβιετική 
επέμβαση, το φιλοσοβιετικό κομμάτι του Κ.Κ.Α. δέχθηκε άλλη διάσπαση και ξαναμοιράσθηκε 
στα δύο. Το ένα του κομμάτι έμεινε, όπως και πριν Κ.Κ.Α., διατρανώνοντας το σύνθημα 
«Σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο» και το άλλο κομμάτι του ονομάστηκε Σοσιαλιστικό 
Κόμμα Αυστραλίας (Σ.Κ.Α.) και διατήρησε τη φιλοσοβιετική του φυσιογνωμία και πολιτική.  

Αναφορικά τώρα με τους Έλληνες κομμουνιστές -αυτοί που απέμειναν, δηλαδή - προσχώρησαν 
οι πιο πολλοί στο Σ.Κ.Α. και μερικοί απ’αυτούς, αυτοί που η εμπιστοσύνη τους άρχισε να 
κλονίζεται αναφορικά με τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό και την πίστη στο Μαρξισμό-
Λενινισμό, έμειναν στο Κ.Κ.Α. 

Το 1982 το Σ.Κ.Α. δέχθηκε άλλο φοβερό πλήγμα από το οποίο, φάνηκε ότι δεν θα συνέλθει ποτέ. 
Τότε αποσύρθηκαν από τους κόλπους του τα εργατικά συνδικάτα της Αριστεράς, οι Εργατικοί 
Σύνδεσμοι, το Γυναικείο Κίνημα Αυστραλίας και το Κίνημα Ειρήνης. Έτσι το κόμμα της 
εργατικής Αυστραλίας έμεινε χωρίς τα στηρίγματά του στην εργατική τάξη, έμεινε χωρίς ψυχή 
και δίχως την καρδιά του, ξεκρέμαστο και ορφανεμένο. Μάλιστα, δε, με τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, το 1990, τόσο το παλιό Κ.Κ.Α., όσο και το Κ.Κ.Α. (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) 
διαλύθηκαν και στη συνέχεια το Σ.Κ.Α. μετονομάσθηκε σε Κ.Κ.Α. 

Τους άλλους λόγους οι οποίοι διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη συρρίκνωση και 
περιθωριοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων ανά τον κόσμο, μπορούμε να τους 
ανακαλύψουμε στην εξαιρετικά στενή σχέση του πολύπλοκου, πλέον, καπιταλιστικού 



συστήματος με τα Μ.Μ.Ε., τα οποία προβάλλουν πρότυπα ή δημιουργούν ειδήσεις, 
προκειμένου να υποστηρίξουν την άρχουσα τάξη που τα τροφοδοτεί και τα κατέχει.»2 

Ακόμη σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η χρησιμοποίηση της δύναμης της Εκκλησίας, οι 
παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία, οι άδηλες και ελεγχόμενες λειτουργίες του θεσμού της 
Εκπαίδευσης που πρότυπο έχει τον καταναλωτή άνθρωπο και όχι τις πανανθρώπινες αξίες. 
Όλα αυτά ενισχύουν την εκστρατεία αποπροσανατολισμού και «αποκοίμισης» των 
συνειδήσεων των λαών, με τη δημιουργία απολιτικών πολιτών, που αναθέτουν την τύχη τους 
στους άλλους. 

Πρωταρχικής σημασίας μέσα σ’αυτό το διαμορφωμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της 
αυστραλιανής κοινωνίας για την εξέλιξη και μεταμόρφωση της Ελληνικής Παροικίας κατά το 
χρονικό διάστημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι το υπόλοιπο μισό του 
εικοστού αιώνα, στον τομέα των κατακτήσεων ελευθεριών και δικαιωμάτων των μεταναστών 
και τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και οικειότητας με το χώρο της αυστραλιανής  ηπείρου, 
αποτέλεσε, κατά τους Γ.Βασιλακόπουλο και Τ.Νικολακοπούλου, ο θεσμός του Εργατικού 
Συνδέσμου.3  

Με την ίδρυση του Ελληνικού Αλληλοβοηθητικού και Εκπαιδευτικού Συνδέσμου «Δημόκριτος» 
στη Μελβούρνη, το 1935, και στη συνέχεια το 1939 με την ίδρυση στο Σύδνεϋ του «ΑΤΛΑΝΤΑ» 
και αργότερα στο Newcastle του «Σωκράτη» και στη συνέχεια του «Ρήγα Φερραίου» στο 
Brisbane και του «Πλάτωνα» στη Μιλτζούρα, αργότερα δε, κατά το 1946 σημειώνεται η ίδρυση 
στην Αδελαΐδα της «Πανελλήνιας Ένωσης» που την αντικαθιστά στα 1957 ο Εργατικός 
Σύνδεσμος «Πλάτων», έχουμε τη συμπλήρωση των κέντρων δράσης, παρέμβασης και 
κατεύθυνσης στον εργασιακό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό χώρο της Αυστραλίας. 

Η αξία και η παρέμβαση όλων αυτών των Εργατικών Συνδέσμων μπορεί μόνον να αξιολογηθεί 
σχεδόν ισάξια με τον Κοινοτικό Θεσμό, διότι, πέρα από τη συσπείρωση και την υποστήριξη του 
Έλληνα μετανάστη-εργάτη, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την ώθηση της αυστραλιανή 
κοινωνίας στο να οργανωθεί σε προοδευτικότερες βάσεις.  

Μάλιστα, αυτό απεικονίζεται στα καταστατικά των συνδέσμων αυτών που η οργάνωσή τους 
δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας ταξικής συνείδησης, με παράλληλη 
δημιουργία των προϋποθέσεων και των ευκαιριών που αποσκοπούν στην πνευματική τους 
καλλιέργεια, καθώς επίσης και στην επίταση των προσπαθειών τους για αλληλοβοήθεια με 
συνανθρώπους της εργατικής και της μικροεπιχειρηματικής τάξης της Ελληνικής Παροικίας, 
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, στη χώρα υποδοχής μεταναστών, την Αυστραλία. 

Ενώ σε προσωπικό επίπεδο οι Έλληνες περνώντας στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Αυστραλίας (Κ.Κ.Α.) αποκτούν την ικανότητα χειραφέτησης, η προσχώρηση και η οργάνωσή 
τους στους Εργατικούς Συνδέμους, όπως είναι και ο «ΑΤΛΑΣ», για όσους ζουν στο Σύδνεϋ, 
τους παρέχει την ευρύτερη στόχευση της διασύνδεσής τους με διαφορετικούς κοινωνικούς 
χώρους. 

Και μέσα από την επιδίωξη ανάπτυξης μιας συνεργασίας στην κατεύθυνση απαίτησης 
ριζοσπαστικών αλλαγών, ακόμη και μέσα από συγκρουσιακές καταστάσεις, γιατί στα χρόνια 
της πρώτης τους επαφής με την αυστραλιανή κοινωνία ήταν νέοι και οι πιο πολλοί είχαν 
έντονες εμπειρίες από τη μεταπολεμική ελληνική πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, 
αναζητούσαν συμμάχους σε όλο το εύρος του αυστραλιανού πληθυσμού. 

                                                 
2 Χαμπής Κυπρίδημος, συνέντευξη 
3Νικολακοπούλου Τούλα– Βασιλακόπουλος Γιώργος, «Υποτέλεια και Ελευθερία- Έλληνες 
μετανάστες στην Λευκή Αυστραλία και κοινωνική αλλαγή (1897- 2000)», Εκδόσεις Εωθινόν, 
Μελβούρνη-Πειραιάς, 2004. 
 



Για πολλούς μετανάστες η χώρα προέλευσης, εκτός των Αγγλοσαξωνικών χωρών, αποτελεί ένα 
είδος αιτίας δημιουργίας προκαταλήψεων για τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους στους 
εργασιακούς χώρους και στην αυστραλιανή κοινωνία, προκειμένου, όμως, για την παρουσία 
του Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία, η ελληνικότητά του αποτελεί ένα επιπρόσθετο εφόδιο 
κατά την έκφραση της αγωνιστικής του ορμής, της μαχητικότητάς του και  κατά την έκφραση 
της ταξικής του αλληλεγγύης. 

Ο σεβασμός και η αναγνώριση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού έδινε ανέκαθεν στους 
Έλληνες μια κάποια διαφορετική αίγλη, σε σχέση με τους άλλους μετανάστες, γεγονός που 
διαπιστώνεται κατά τον απρόσκοπτο και διαρκή τρόπο συμμετοχής στον εορτασμό της 
Εργατικής Πρωτομαγιάς, που, από το 1930 και εξής, είχε αρχίσει να διοργανώνεται και στον 
οποίο συμμετείχε από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα και ο «ΑΤΛΑΣ», με ελληνικά 
συνθήματα μαζί με τα κοινά εργατικά. 

Μάλιστα ο πρόεδρός του, κ.Γιώργος Γκότσης, είναι ο πρόεδρος της επιτροπής διοργάνωσής της, 
γεγονός που αποτελεί αναγνώριση και επιβεβαίωση του κύρους του «ΑΤΛΑΝΤΑ» μέσα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η ανάπτυξη κριτηρίου καλαισθησίας, η αυτομόρφωση καθώς και η ανάπτυξη ταξικής 
συνείδησης θεωρούνταν ότι ήταν συνυφασμένα και πάντοτε μέσα από τις ποικίλες 
δραστηριότητές των Ελλήνων, όπως ήταν διαλέξεις, οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, 
δημόσιες συγκεντρώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες, αθλητικές ημερίδες και 
εκδρομές. Όλα αυτά είχαν ως στόχο τους τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών τους, αλλά και το 
αντάμωμα των οικογενειών και των νέων με τα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα, καθώς και η 
προσπάθεια για ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου και η επιζήτηση μιας καλύτερης 
ποιότητας ζωής. 

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 

 
Πριν περάσουμε στην παρουσίαση της καθ’εαυτού Ιστορίας του «ΑΤΛΑΝΤΑ», κρίνουμε 
σκόπιμο να δώσουμε μερικά επιπρόσθετα στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την 
εποχή, τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων, κυρίως, μέσα στην αυστραλιανή κοινωνία, τη νέα 
γι’αυτούς πατρίδα, καθώς και ειδήσεις που ενδιέφεραν τους  Έλληνες μετανάστες και έφθαναν 
από την Ελλάδα. 
Στην ανάπλαση της εποχής συνέβαλαν οι σελίδες της εβδομαδιαίας, τότε, εφημερίδας 
«Πανελλήνιος Κήρυκας». 
 Έτσι στο φύλλο της Πέμπτης 15\1\1948 παρατηρούμε να αναφέρεται μετά από τον τίτλο της η 
αυτοτιτλοφόρηση «The Official Organ of the Greek Community of Sydney and N.S.W.» 
Ακολουθώντας, λοιπόν, το εν λόγω έντυπο θα προσπαθήσουμε, επίσης, να σας δώσουμε μερικά 
στοιχεία τα οποία αφορούσαν δραστηριότητες και καταστάσεις της Ελληνικής Παροικίας του 
Σύδνεϋ και άλλων πόλεων, κατά την πρώτη δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: 
Στο φύλλο της 15\1\1948 αναφέρεται «την εσπέραν του Σαββάτου 17ης Ιανουαρίου θα λάβει 
χώραν χοροεσπερίς των νέων του Αθλητικού Συλλόγου «Ολυμπιακός» εν τη αιθούση των 
καταστημάτων Wins, Oxford St., περί ώραν 8μ.μ» 
Στη σελίδα 4 αναφέρεται «Γνωστοποίησις-Γνωρίζομεν εις τους νεοαφιχθέντας εξ Ελλάδος ότι εις 
το Καφενείον της Μελβούρνης «Ορφεύς», Bourke St., παραδίδονται μαθήματα Αγγλικής... 
εκάστην Δευτέραν και Τετάρτην, από 7.30-10.30μ.μ.». Υπογράφει την ανακοίνωση ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Μελβούρνης, κ.Π. Πολίτης. 
Την περίοδο αυτή και για πάνω από μία δεκαετία, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ 
ήταν ο κ.Αιμίλιος Βρυζάκης, ο οποίος ανέπτυξε ποικίλη δράση  και από την Ελλάδα και άλλους 
οργανισμούς η προσφορά του κρίθηκε επιτυχής και η θητεία του ευδόκιμη. Σ’αυτόν θα 
αναφερθούμε σε επόμενα σημεία για τη σχέση του με τη δράση του συνδέσμου ΑΤΛΑΣ. 



Συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις φορέων, καθώς και με την αρθρογραφία της εφημερίδας 
αυτής της οποίας υπογράφων στο πρώτο και κύριο άρθρο της  είναι ο εκδότης της, κ. Γ.Χ. 
Γρίβας και τις στήλες «Σημειώματα» και «Χαρακιές», αποσπάσματα των οποίων θα 
παραθέσουμε, δεν υπογράφουν επώνυμα οι συντάκτες, παρά μόνον με την ένδειξη 
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ, όσον αφορά τις «Χαρακιές», γιατί κάποιες φορές τα «Σημειώματα» τα 
υπογράφει ο εκδότης της.  
Αναφερόμαστε και εφιστούμε την προσοχή σ’αυτές τις σελίδες που φιλοξενούνται στην τρίτη 
και τέταρτη σελίδα του εντύπου, γιατί εκεί εμπεριέχονται αποκλειστικά γνώμες για την 
κοινωνία, την πολιτική και την οικονομική κατάσταση των μεταναστών, αλλά και εκφράζονται 
επικρίσεις, καθώς και σχόλια που αφορούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων 
φορέων και προσώπων. 
Έτσι αναφέρεται στη σελ.4 της Πέμπτης 15\1\1948 και σε δελτίο Ανακοινώσεων-Αθλητικά της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.ΝΟ.: «Την Δευτέραν 26\1\1948 λαμβάνουν χώραν εις το 
Ράσκατερς Μπαίη γήπεδον, οι ετήσιοι αγώνες του Ολυμπιακού Συλλόγου. Το πρόγραμμα της 
ημέρας έχει ως εξής: 
Την πρωίαν, Αθλητικά θηλέων, το απόγευμα Αθλητικά νέων και τέννις θηλέων. 
Παρακαλούνται άπαντες οι ομογενείς όπως παρευρεθώσιν.» 
 
Στο φύλλο της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 1948, σελ. 8, αναγράφεται: «Σήμερον η ισχύουσα 
ναυτεργατική σύμβασις θεωρείται κατωτέρα της Αμερικανικής και ανωτέρα της Αγγλικής. Ήδη 
ευρίσκεται υπό μελέτην νέα συλλογική σύμβασις εφοπλιστών και ναυτεργατών δια μισθούς, 
εδεσματολόγιον, ώρας εργασίας κλπ, καθ’όσον σήμερον η υφιστάμενη υπογραφείσα εν καιρώ 
πολέμου (Σεπτέμβριος 1943), θεωρείται ασύμφορος δια τους εφοπλιστάς. Οι ναυτεργάτες, όμως, 
δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσωσιν τα εκ των κεκτημένων δικαιωμάτων αυτών.» 
 
Στο φύλλο της Πέμπτης 19\2\1948, σελ. 4, αναφέρεται: « Έχουσα υπ’όψιν τα δυσάρεστα 
επεισόδια, τα οποία έλαβαν χώραν εις το τελωνείον κατά την άφιξιν μεταναστών δια του 
ατμοπλοίου «Παρτιζάνκα» εις την πόλιν μας, η Ελληνική Κοινότης οργανώνει Επιτροπήν 
Υποδοχής Μεταναστών…. (Διευκρινίζεται ότι ζητούνται Εθελοντές για να πλαισιώσουν την 
Επιτροπή και για παροχή στέγης  για 1-3 νύχτες σε άνδρες ή γυναίκες)». 
Σε επιφυλλίδα για τα πολιτιστικά δρώμενα της Παροικίας του Σύδνεϋ για παρθενική φορά που 
έγραψε παρόμοιο άρθρο, χωρίς λογοκρισία- αντιγράφουμε το παρακάτω- ήταν ο νεαρός Chris 
Angel, ο οποίος στη συνέχεια ποτέ άλλοτε, συμπεραίνουμε, δεν του επετράπηκε να γράψει 
τίποτε άλλο που να μην αφορά την κοσμική ζωή, τη μόδα και τις εκδηλώσεις της ελληνικής 
μπουρζουαζίας του Σύδνεϋ. Έγραψε, λοιπόν, στην Αγγλική: A lecture, by Chris Angel, News, 
Views and Gossip –«Last Wednesday night at The Atlas Club, our friend Peter Galanis, gave a 
lecture on «Palamas and his great work.» 
The lecture was excellent. Mr. Galanis who is familiar with the works of our poet, responded 
his subject in an admirably interesting way. He thoroughly analyzed his poetical work and 
showed us the extention of his contribution to our advancement and his influence he had on the 
shaping of our literature… 
The lecture itself was a success. Unfortunately the attendance was poor, limited to a few, owing 
the fact that the lecture was given at Atlas Club, our Aristocracy of intellectuals weren’t there 
because…the club wasn’t good enough for them, or because is classed as leftist. 
The lecture should have been the purpose of going and not the place, for a good lecture is good 
irrespective of place or the political beliefs of the speaker. A few genuine intellectuals are better 
than a crowd of ignorant and prejudiced ones.» 
(αρ. Φύλλου 1972\Πέμπτη 4\3\1948). 
Αναφορικά με τον ομιλητή της βραδιάς αυτής γράφει σε σχόλιό του στο φύλλο της ίδιας μέρας, 
(σελ.8) ο Όσκαρ Γεωργούλας, δημοσιογραφών στην ίδια εφημερίδα, ότι «ο Παναγιώτης 
Γαλάνης σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.» 
Στο φύλλο της Πέμπτης 11\3\1948, αρ. 1973, αναφέρεται η συγκέντρωση σιδηροδρομικών, 
οίτινες από διμήνου ευρίσκονται εν απεργία (Βρισβάνη) και ενθαρρύνονται από τον 



κομμουνιστή δικηγόρο και βουλευτή Φρεντ Πάτερσον που τους είπε «Μείνετε εις τας θέσεις σας, 
διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας κινήσει από εδώ». 
Στη Μελβούρνη ανακοινώνει ο Σύνδεσμος «Δημόκριτος» ότι «Καλεί την 15ην Μαρτίου εις τα 
Γραφεία του σύσκεψιν αντιπροσώπων των Σωματείων μας, της οποίας θα συμμετάσχουν και 
αντιπρόσωποι Αυστραλιανών τοιούτων ίνα συμπτυχθή Ελληνοαυστραλιανή Οργάνωσις προς 
διαφώτισιν του κοινού της χώρας ταύτης επί των ελληνικών ζητημάτων» (Φύλλο 1974 της 
18\3\1948, σελ. 8). 
«Ο Αυστραλός υπουργός Μεταναστεύσεως, κ. Κώλγουελ ανακοίνωσεν ότι είναι βέβαιον πως 
κατά το 1948 θα έλθουν εις την Αυστραλίαν τουλάχιστον 70.000 νέοι μετανάσται, εκ των οποίων 
οι 30.000 θα είναι με οικονομικήν ενίσχυσιν της Κυβερνήσεως, 20.000 θα αποσταλούν από την 
Διεθνή Επιτροπήν Προσφύγων. Επί του παρόντος ασχολούνται με την μετανάστευσιν 10 πλοία, 
αλλά υπάρχει ελπίς, προ του τέλους του έτους να διατεθούν έτερα 12 πλοία δια τον σκοπόν 
αυτόν.» 
«Η Ελληνική Κοινότητα του Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο. is still quite on the Community front…without 
a committee». Και σε άλλο σημείο αναφέρεται «Την Δευτέραν 22 Μαρτίου το Δικαστήριον 
ενέκρινε όπως η Ελληνική Κοινότης Ν.Ν.Ο. καλέσει τα μέλη της εις έκτακτον συνέλευσιν. 
Τελικά η συνέλευσις θα ορισθεί, όπως πληροφορούμεθα, την Δευτέραν 3\5\1948, και ώραν 
8μ.μ. εις την αίθουσαν του Κοινοτικού Σχολείου.» (φύλλο 1975, 25\3\1948, σελ.1) 
 
«Την 19ην Απριλίου αφίκετο εις Φρημάντλην της Δυτικής Αυστραλίας ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Αυστραλίας και Ν.Ζηλανδίας, κ. Θεοφύλακτος Παπαθανασόπουλος» (φύλλο 
1981, 29\4\1948). 
 
Στη στήλη «Χαρακιές» της 17\6\1948, φύλλο 1985, αναφέρεται «Οι ναυτεργάται της 
Αυστραλίας απέφυγον να φορτώσουν το Ελληνικόν φορτηγόν «Αλιάκμων» προς ένδειξιν 
διαμαρτυρίας κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, επειδή εξετελέσθησαν δύο Έλληνες 
ναυτεργάται. Οι ναυτεργάται υπακούουν εις τας διαταγάς του κομμουνιστικού κόμματος το 
οποίον υποστηρίζει τον Μάρκον και τους συμμορίτες του και ακολουθούν τας οδηγίας της 
Μόσχας. Το ίδιο έκαναν και για τα Ολλανδικά πλοία και διακήρυξαν εις όλον τον κόσμον ότι ο 
λαός της Αυστραλίας είναι με το μέρος των. Με την στάσιν αυτών οι Αυστραλοί ναυτεργάται 
ζημείωσαν πολλά εκατομμύρια λιρών την Αυστραλίαν, διότι σταμάτησεν η εξαγωγή των ειδών 
παραγωγής.»  
Αλλού αναγράφεται «Την 13ην Ιουνίου εγένετο η τελετή ενθρονήσεως του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεοφυλάκτου.» Επίσης την ίδια μέρα έφθασε στο Σύδνεϋ προερχόμενος από το 
Γκλώστερ, όπου είχε εγκατασταθεί προ εικοσαετίας ο Γεώργιος Λουράντος, από 
Καλλισπεριανίκους Κυθήρων. 
Στη στήλη «Χαρακιές» (5\8\1948, σελ.7, φύλλο 1993) διαβάζουμε «Ας περιμένουμε μέχρι που οι 
Κομισάριοι του Στάλιν εδώ στην Αυστραλία θα αναλάβουν τα σκήπτρα του κράτους και θα 
ευημερήσουμε...» (υποννοώντας τα μέλη του  «Άτλαντα»). 
 
(Φύλλο της 18\7\1949) ... « Ανοικοδομούνται οι σύγχρονες φυλακές της Μακρονήσου έναντι 
του Λαυρείου, οι οποίες άρχισαν επί υπουργίας του Χρήστου Λαδά, όπου θα δεχθούν περί τους 
3.000 κατάδικους ετοιμοθάνατους...» 
 
(Φύλλο της 26\8\1948, «Χαρακιές» «Το κομμουνιστικό Κέντρο ΑΤΛΑΣ εξέδοσε ένα 
δακτυλογραφημμένο φυλλάδιο εν τω οποίω περιγράφεται η εξαετής δράσις του Κέντρου 
τούτου. Δεν περιορίζονται, όμως, οι εκδότες του φυλλαδίου τούτου εις την εξάπλωσιν της 
κομμουνιστικής των προπαγάνδας. Αλλά φανερώνουν χωρίς να εντρέπωνται την χειρίστην 
ηθικήν κατάπτωσίν των με αισχράς ύβρεις πραγματικών αλητών και ανηθίκων υποκειμένων 
εναντίον της εφημερίδος μας. Άνθρωποι τοιούτου φυράματος δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις την 
αυστραλιανήν κονωνίαν...» 
 



(Φύλλο της 2\9\1948, σελ. 3) «Το Εργατικό Κόμμα Αυστραλίας απεκήρυξε τον Αυστραλο-
Σοβιετικόν Σύνδεσμον, επειδή πρεσβεύει και υποστηρίζει τα κομμουνιστικά ιδεώδη...» 
 
(Φύλλο 9\9\1948, σελ. 3) «Χαρακιές» «Όπως προχωρούμε, η Κοινότης θα περιέλθει εις χείρας 
των Κομμουνιστών οι οποίοι γνωρίζουν να κινούνται με πειθαρχίαν, σύστημα και φανατισμόν, 
όπως προσηλυτίζουν ακολούθως και θαμώνας του Κέντρου τους (ΑΤΛΑΣ). Το κατάντημα της 
Κοινοτικής μας αδιαφορίας δεν έχει όρια...» 
 
(Φύλλο της 14\10\1948) «Μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της Κοινότητας Μελβούρνης 
ανακοινώθηκε διά του Προέδρου της κ.Χ.Περουλάκη λόγω της οικονομικής διαστάσεως και 
διαμάχης εναντίον του Μητροπολίτου Θεοφυλάχτου.» Σημειώνουμε ότι στα επόμενα φύλλα της 
η εφημερίδα συνιστούσε στους αναγνώστες της να μην αποστέλλουν επιστολές διαμαρτυρίας 
σχετικές με τη διένεξη Κοινότητας Μελβούρνης-Μητροπολίτη Θεοφύλακτου. 
 
Στο φύλλο της 11\11\1948, σελ. 1, αναφέρεται μεταξύ άλλων... «ο Πρωθυπουργός Τσίφλη, 
ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της διασκέψεως την οποίαν είχε με τον Υπουργό 
Τουρισμού κ.Μάθιους Κάηλ, Τοπικής Διοικήσεως και Υγιεινής, τον κ.Κέλλυ, σχετικά με την 
επίλυσιν του απεργιακού ζητήματος των ανθρακωρύχων...» 
Ενώ στη στήλη ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, σελ. 3, καταγγέλεται ότι «οι οπαδοί του Κέντρου ΑΤΛΑΣ 
έγραψαν συνθήματα κατά του αγώνα της Ελλάδος ενάντια εις τους κομμουνιστοσυμμορίτας 
επάνω εις τους τοίχους της Αγίας Σοφίας και τα είδαν οι πιστοί κατά την δοξολογία για την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.» 
 
Στο φύλλο της 18\11\1948 δημοσιεύονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Κοινότητας 
Μελβούρνης σχετικά με τη διένεξη αυτής με τον Μητροπολίτη, κατά την οποία με ποσοστό 75% 
απεφασίστηκε να μην του δοθεί το επίδομα το οποίο αυτός ζητούσε, ως  οφειλόμενο επιμίσθιο. 
Σε άλλα φύλλα συνεχώς αναφέρονται οι ανησυχίες των συντακτών της εφημερίδας για τα 
κόκκινα νέφη που συσσωρεύονται, για τη Σοβιετοποίηση της Κίνας «η οποία δίδει χαράν εις 
τους Αυστραλούς συντρόφους τους, οι οποίοι κινούνται  ελευθέρως διά να προκαλούν 
κοινωνικάς ανωμαλίας...» 
Αντίθετα δημοσιεύεται μήνυμα του Σεβασμιωτάτου εν όψει των Χριστουγέννων και 
αναφέρεται ότι διοργανώθηκε χριστουγεννιάτικη εορτή από τους δασκάλους Ανάργυρο 
Φατσέα, Κατέρη Νικόλαο, Ευανθία Βέργου, παρουσία του Προξένου κ.Αιμ. Βρυζάκη, στην 
οποίαν εμίλησαν στον κόσμο που παρευρέθηκε ο Όσκαρ Γεωργούλας καθώς και ο συνεργάτης 
της εφημερίδας μας, ο κύριος Μ.Ανδρόνικος. 
Αλλού αναφέρεται ... «Η Ιερά Μητρόπολις μετακίνησε ιερείς της και επέφερε γαλήνη...» 
(φυλ.16\12\1948, 30\12\1948, 13\1\1949). 
 
Εν τω μεταξύ η κρίση σωβεί στους κόλπους της Κοινότητας Μελβούρνης καθ’όσον οι προ 
διμήνου διενεργηθείσες εκλογές ακυρώθηκαν,  επειδή πολλά μέλη της εψήφισαν παρανόμως 
προς τα άρθρα του καταστατικού της (φυλ. της 27\1\1949-«ΧΑΡΑΚΙΕΣ»). 
 
Αλλαγές παρατηρούνται στην Κοινότητα Newcastle. Χάνει τη θέση του ο Παναγιώτης Γαλάνης 
από τον Μ. Βαρβούτη (φυλ. της 3\2\1949). 
 
Στο φύλλο της 17\2\1949 πληροφορούμαστε την ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Αθηναγόρα. Επίσης ότι ο Μάρκος, αρχηγός του Δημοκρατικού Στρατού,  συνελήφθη υπό της 
Βουλγαρικής Αστυνομίας και μεταφέρθηκε στη Μόσχα. 
 
Το φύλλο της 3\3\1949 αναφέρει «Εκ μέρους του κομμουνιστικού Κέντρου ΑΤΛΑΣ 
εκυκλοφόρησαν αγγελίες διά των οποίων καλούνται οι Έλληνες να μεταβούν εις το Δημαρχείον 
του Πάντιγκτον διά να ακούσουν τον Αυστραλό Συνταγματάρχην Σέρμπετ, υπερασπιζόμενον 
τον Μάρκον. Ο συνταγματάρχης Σέμπερτ είναι γνωστός διά τας πεποιθήσεις του και ούτω δεν 



«κομίζει γλαύκας εις Αθήνας». Το κομμουνιστικό κέντρο ΑΤΛΑΣ εκμεταλλεύεται κάθε 
παρουσιαζόμενην ευκαιρίαν και συμμορφούται με τας υποδείξεις των αυθεντών του 
Κρεμλίνου. Παρουσιάζει τον Σέμπερτ ως πονούντα τον ελληνικόν λαόν και ως σωτήρα της 
Ελλάδος.» (σελ. 3 – «Σημειώματα»). 
 
Συνεχίζοντας η εφημερίδα την πολιτική της, εναρμονιζόμενη με την επικρατούσα 
πολιτικοκοινωνική κατάσταση στην Αυστραλία και ερμηνεύοντας τις επιδιώξεις των τάξεων 
που εκπροσωπούσε, προβαίνει κατά καιρούς σε συστάσεις, όπως η ακόλουθη:  «Υποβάλλουμεν, 
όμως, μίαν ταπεινήν σύστασιν, όπως δίδεται μεγάλη προσοχή εις τας τάξεις των μελών της 
Κοινότητος κατά την εγγραφήν νέων μελών, διά να μην μεταβληθή ο Κοινοτικός Οργανισμός 
εις Κομμουνιστικόν Πρακτορείον, ως δυστυχώς συμβαίνει ήδη εις την Κυπριακήν Αδελφότητα, 
την οποίαν οι εκ Κύπρου νεοσύλλεκτοι σύντροφοι προσπαθούν να την συγχωνεύσουν εις το 
Κομμουνιστικόν Κέντρον (ΑΤΛΑΣ).  
Τα μέλη της Κοινότητος πρέπει να είναι πρόσωπα εμφορούμενα με εθνικάς, πατριωτικάς, 
φιλανθρωπικάς και προοδευτικάς ιδεολογίας και όχι κομματικά φρονήματα. Προσοχή, λοιπόν, 
εις την καταγραφήν νέων μελών της Κοινότητος, διότι πολλά που παρουσιάζονται με την 
αθωότητα αρνίου και περιστεράς, είναι ερυθρόδερμοι λύκοι, αφοσιωμένοι εις τους αυθέντας της 
Μόσχας.» (φυλ.10\3\1949, σελ. 3, «Σημειώματα»). 
Και στο ίδιο φύλλο στη στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» αναφέρεται: «Οι νεοσύλεκτοι Κύπριοι διά της βίας 
προσπαθούν να καταλάβουν τα ηνία της Κυπριακής Αδελφότητας και εκλαμβάνουν τους 
ιδρυτάς της και τους παλαιοτέρους του Σύδνεϋ Κυπρίους ότι είναι κορόιδα. Γνωρίζουν ότι το 
ταμείο της Αδελφότητος έχει σεβαστόν χρηματικόν κεφάλαιον και θέλουν να το διασπαθίσουν 
και να το διαμοιράσουν δια τους συντρόφους και προς ενίσχυσιν της κομμουνιστικής 
προπαγάνδας. Οι νέοι εκ Κύπρου «σύντροφοι» ας ιδρύσουν ιδιαίτερον Σωματείον διά την 
υποστήριξιν της ιδεολογίας των.» 
 
Φύλλο 24\3\1949 «Οι εν Αυστραλία κομμουνίζοντες Έλληνες, οι καταφερόμενοι κατά της 
Αγγλίας και των Συμμάχων της και συνεργάζονται μετά των Αυστραλών συντρόφων των διά 
την παρεμπόδισιν της προαγωγής της χώρας ταύτης, εάν πραγματικώς αγαπούν την Ρωσίαν 
και τον πολιτισμόν της, δεν πρέπει να μεταναστεύουν εις την Αυστραλίαν. Είναι καιρός, πλέον, 
να περιφρονηθούν όλοι αυτοί οι ψευτο-΄Ελληνες και να στιγματισθούν οι πολέμιοι της 
Ελλάδος. Τα ελληνικά κομμουνιστικά Κέντρα, τα οποία προπαγανδίζουν υπέρ της Μόσχας και 
των Σλαύων είναι γνωστά στους Έλληνες της Αυστραλίας, καθώς τα δόλια και δεαλιστικά μέσα 
που μεταχειρίζονται οι πράκτορες του Κομμουνισμού διά την παραπλάνησιν της Νεολαίας. Οι 
Κοινοτικοί μας Οργανισμοί ας φροντίσουν να μην πέσουν θύμα των μηχανορράφων 
κομμουνιστών.» 
Και στη στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ», του ίδιου φύλλου αναφέρεται: «Πολλοί νέοι Κύπριοι 
προσκολλήθηκαν εις το κομμουνιστικό Κέντρον ΑΤΛΑΣ και επιζητούν να «Ατλαντοποιήσουν» 
και την Αδελφότητα, χωρίς να λαμβάνουν υπ’όψιν των ότι η Αδελφότης δεν είναι πολιτική 
οργάνωσης, αλλά φιλανθρωπική...» 
 
Φύλλο της 31\3\1949 «Οι εν Αυστραλία κομμουνίζοντες Έλληνες προσκολλημένοι εις το άρμα 
των Σλαύων, όλοι οι ήρωες και οι αγωνιστές του 1821, σύμφωνα με όσα λέγουν και 
δημοσιεύουν εις τα κροκοδείλια μανιφέστα των και πατριωτικά διαγγέλματά των, 
αντιπροσωπεύονται σήμερον εις το πρόσωπον του Μάρκου Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη και 
ληστοσυμμοριτών και αυτός ακόμη ο Λόρδος Βύρωνας, ο Ρήγας Φερραίος, ο Παλαμάς και κάθε 
ευγενής πατριώτης συμπεριλαμβάνονται εις το «Πάνθεον» των ληστοσυμμοριτών...... 
Μετά την Νάουσαν, την Φλώριναν και το Καρπενήσιον εις τας πόλεις εις τας οποίας οι 
ληστοσυμμορίτες κατασυνετρίβησαν κυριολεκτικώς, δεν θα αργήσει να συντελεσθεί το πλήρες 
ξεκαθάρισμα. Ο Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος κατέστρωσε ήδη το σχέδιον της 
εξολοθρεύσεως των προδοτών του Έθνους.»  
Στήλη ΧΑΡΑΚΙΕΣ «Οι λάτραι των δοξασιών των εις Μόσχαν αυθεντών των και σύντροφοι του 
Κομμουνιστικού Κέντρου ΑΤΛΑΣ εκάλεσαν τον ομοϊδεάτην των, πρώην συνταγματάρχην 



Σέπαρντ να εκφωνήσει τον πανηγυρικόν της ημέρας εις την αίθουσάν των, την εσπέραν της 
παρελθούσης Παρασκευής. Ο κ.Σέπαρντ τους ευχαρίστησε με το παραπάνω, διότι εξήγησε ότι οι 
μοναρχοφασίστες, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, καταπιέζουν τους Έλληνες και πρέπει να 
εκδιωχθούν εξ Ελλάδος και να κατέλθουν οι Σλαύοι και ληστοσυμμορίτες να τους 
ελευθερώσουν και να τους κάνουν ευτυχισμένους.» 
Σε άλλο σημείο της ίδιας στήλης... « Έδειξαν και πάλιν τα χαμερπή αισθήματά των οι 
υποταχτικοί του Μάρκου και της Μόσχας διά της αναισχύντου συμπεριφοράς των κατά τη 
διάρκεια του Εθνικού Εορτασμού της 25ης Μαρτίου εν τη αιθούση του Πάντιγκτον Τάουν Χωλλ. 
Κατά τη διάρκεια της εκφωνήσεως του λόγου του Γενικού Προξένου οι σύντροφοι της «κλίκας» 
του κομμουνιστικού Κέντρου ΑΤΛΑΣ απώθησαν την κρεμασμένην εικόνα του ελληνικού 
Στέμματος η οποία και έπεσε επί της κεφαλής μιας γυναικός, τραυματισθείσης σοβαρώς και 
ξεδίπλωσαν μίαν επιγραφήν με κόκκινα συνθήματα εις ένα θεωρείον της αιθούσης, την οποίαν 
αμέσως εξέσχισαν οι εκεί πλησίον ιστάμενοι θαμώνες. 
Οι θρασύδειλοι αυτοί κομμουνιστές ολίγον έλειψε να κακοποιηθούν από το πλήθος...» 
 
Φύλλο της 7\4\1949, ΧΑΡΑΚΙΕΣ «Μερικοί ψευτοκόκκινοι νταήδες ζητούν και τα ρέστα από το  
Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Οργανωτικόν Γραμματέα, επειδή τους εξεδίωξαν από τον 
εορτασμόν της 25ης Μαρτίου, ύστερα από τας ασχημίας που έκαναν. Μήπως περίμεναν να τους 
φωνάξουν και να τους κεράσουν και αναψυκτικά και να τους βάλλουν να καθήσουν μαζύ με 
τον Πρόξενον και το Δεσπότην; Ή ήθελαν να ζητωκραυγάσουν όλοι διά τον Μάρκον, τον 
Στάλιν και τους ήρωες του Κέντρου «Άτλας»;  
 
Φύλλο της 14\4\1949, ΧΑΡΑΚΙΕΣ «Ευτυχώς που πολλοί κομμουνίζοντες Κύπριοι δεν 
επενέβησαν διά να δείξουν τα σλαβικά και κόκκινα φρονήματά των με επιγραφές και 
συνθήματα, ως συνέβη εις την Κοινοτικήν συγκέντρωσιν την εσπέραν του εθνικού εορτασμού 
και έτσι η συγκέντρωσις διεξήχθη με φαιδρότητα και τάξιν.  
Όπως οι Αυστραλοί εργάται αρχίζουν να περιφρονούν και αποστρέφονται τους κομμουνιστάς 
και εις τας εργατικάς των συγκεντρώσεις, τους εκδιώκουν από τας αιθούσας των, νομίζομεν ότι 
η ίδια η περιφρόνησις οφείλεται και εις τους Έλληνας κομμουνίζοντας. Τους συντρόφους δεν 
τους πειράζει, ούτε τους ενοχλεί κανείς. Αυτοί, όμως, υβρίζουν και απειλούν πάντας και η 
θρασύτης των δεν έχει όρια, διότι δεν είναι ανθρώπινα όντα, αλλά υποκείμενα με δολίας και 
κακάς διαθέσεις.» 
Στην πρώτη σελίδα, επίσης του ίδιου φύλλου, φιλοξενούνται ειδήσεις από την Ελλάδα, απ’όπου 
αναφέρουμε: «έγινε ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου παρουσία του Π. Κανελλόπουλου και 
Βουρδουμπά καθώς επίσης και του στρατηγού κ.Βαν Φλητ. Παρόντες και αξιωματικοί και 
στρατιώτες των τριών ταγμάτων της Μακρονήσου... Επιγραφές στους γύρω λόφους 
διατράνωναν «Ζήτω ο βασιλεύς», «Ζήτω η μεγάλη Ελλάδα –Ανανήψαμε - Θέλομεν όπλα». 
 
Φύλλα της 21\4\1949 και της 28\4\1949 αναφέρουν «Υποδοχή του βουλευτού κ. Δημ. 
Μαρσέλου εις την Αυστραλίαν, συνάντησις με τον πρωθυπουργό κ. Τσίφλυ.»  
Και αλλού στην πρώτη σελίδα «Ολόκληρος η Κύπρος αντηχεί την κραυγήν «Ζήτω η Ένωσις». 
Μέχρι τούδε εγνώσθησαν 56 διαδηλώσεις.» 
 
Φύλλο της 5-5-1949 «Παρήλασαν οι εργάται την παρελθούσαν Κυριακήν της Πρωτομαγιάς, 
αλλά αι σημαίαι με τα σφυροδρέπανα επεσκίασαν κάθε άλλην σημαίαν, διότι, ως φαίνεται, δεν 
υπάρχουν αρκεταί σημαίαι της Αυστραλίας και Αγγλίας εις την χώραν αυτήν. Σύμφωνα με τα 
συνθήματα των πινακίδων, όλοι ζητούν μεγάλους μισθούς και ολίγην εργασίαν, αλλά πώς να 
γίνει αυτό δεν εξηγούν. Το μόνον που ζητούν είναι να γίνουν σκλάβοι του κράτους, όπως 
συμβαίνει εις την Ρωσίαν και τότε να ιδούν πόσας ώρας θα εργαζόμεθα και τι ευεργετήματα θα 
απολαμβάνωμεν.» 
 
Φύλλο 12\5\1949 «Ο κ. Μαρσέλος δεν παραλείπει να εξυμνεί το ελληνικό κράτος και τον 
κλήρον.» 



 
Φύλλο 19\5\1949, στήλη «Σημειώματα»: «Μεγάλην τιμήν προς τον Ελληνισμόν της 
Αυστραλίας αποτελεί η παρασημοφόρησις του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις το Σύδνεϋ, 
κ.Αιμιλίου Βρυζάκη, διά του σταυρού των Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος.» 
Και σε άρθρο αναφέρεται «Ο κ.Αιμ.Βρυζάκης κατά τη διάρκεια δεκαετούς εν Αυστραλία 
παραμονής και ιδιαιτέρως κατά τα έτη του πολέμου, μετά της συζύγου του, κυρίας Ευγενίας, 
ηργάσθη αόκνως, ων συγχρόνως και Πρόεδρος του Greek War Relief Fund, εις την είσπραξιν 
του σεβαστού χρηματικού ποσού και την αποστολήν πολλών κιβωτίων ρουχισμού και 
τροφίμων και, με διάβημά του προς την Αυστραλιανήν Κυβέρνησιν, δώρισε το 1940 δέκα 
χιλιάδας τόνους σίτου και μάλλινον ρουχισμόν, αξίας 35 χιλιάδων λιρών. Ο κύριος Βρυζάκης 
αποτελεί τον ηγέτην του Ελληνισμού εν Αυστραλία. Μετά δε του Σεβασμιωτάτου κ.Τιμοθέου 
επεσκέφθη όλας τας γωνίας της Αυστραλίας.» 
Στη συνέχεια στη στήλη «Χαρακιές» αναφέρεται «Οι κατσαπλιάδες του Κομμουνιστικού 
Κέντρου ΑΤΛΑΣ εδημοσίευσαν εις την κομμουνιστικήν εφημερίδα «Τριμπιούν» ότι κατήγαγαν 
θριάμβους και αποστόμωσαν τον βουλευτήν κ.Δ.Μαρσέλον εις το θέατρον, όταν ομιλούσε κατά 
την προβολήν ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. Απέφυγον, όμως, να δημοσιεύσουν ότι 
τους πέταξαν έξω και θα τους έσπαζαν τα πλευρά όλοι οι γνήσιοι Έλληνες... αν δεν 
μεσολαβούσαν οι πλέον μετριόφρονες...» 
 
Φύλλο 26-5-1949, στήλη «Σημειώματα» «Μία ασήμαντος ομάς ψευτοελλήνων προσπαθεί με την 
κομμουνιστικήν προπαγάνδα να διαφωτίσει τόσον τους Αυστραλούς, όσον και τους Έλληνας 
εις την χώραν ταύτην  ότι εις την Ελλάδα γίνεται εμφύλιος πόλεμος. Συγχίζουν οι πράκτορες 
των αυθεντών της Μόσχας εν Αυστραλία τον αγώνα των Ελλήνων κατά του κομμουνισμού και 
των Σλαύων γειτόνων των και θέλουν οι υπερπατριώται του εν Σύδνεϋ κομμουνιστικού 
Κέντρου «Άτλας» να ελευθερώσουν την Ελλάδα διά της υποδηλώσεώς της εις τους Ρώσους 
κομισάριους.  
Αυτά τα ανδρείκελα του κομμουνισμού παρουσιάζονται ως αγνοί πατριώται και δεν 
αισχύνονται να υβρίζουν την Ελλάδα και να προσπαθούν με κάθε προδοτικόν μέσον να 
καταχρώνται της φιλοξενείας και της ελευθερίας της χώρας ταύτης και συγχρόνως να ενεργούν 
υποχθονίως διά επικράτησιν και εδώ της κομμουνιστικής δικτατορίας.» 
 
Φύλλο της 24\6\1949, στήλη «Σημειώματα» «Οι φίλοι της Δημοκρατικής Ελλάδος, οι υπό την 
αιγίδα του κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας» διατελούντες διάφοροι νεοφανείς ιδεολόγοι 
Έλληνες και Αυστραλοί διεμοίρασαν πολλάς αγγελίας προς δυσφήμισιν των κακουργημάτων 
και εγκλημάτων των Ελλήνων φασιστών, επειδή φονεύουν και εκτελούν εις θάνατον 
κακούργους και εγκληματίες και εκάλεσαν τους Αυστραλούς να μεταβώσιν την εσπέραν της 
παρελθούσης Δευτέρας εις την αίθουσαν της Χριστιανικής Ενώσεως Γυναικών, όπως 
διαμαρτυρηθώσιν εναντίον της Ελληνικής Κυβερνήσεως.  
Τα κόλπα και τις μανούβρες των κομμουνιστών και υποτακτικών της Μόσχας, τα γνωρίζομεν 
και δεν μας εκπλήττουν. Αλλά τι γνωρίζει ο λαός της Αυστραλίας διά τους κακούργους αυτούς 
τους οποίους οι κομμουνισταί του Κέντρου «Άτλας» παρουσιάζουν ως μάρτυρας και αγωνιστάς 
διά την ελευθερίαν των σκλαβωμένων Ελλήνων;»  
Στη στήλη «Χαρακιές» του ίδιου φύλλου διαβάζουμε: « Εάν η Κοινότης είχεν ίδιον Κέντρον, 
δεν θα ήτο ανάγκη να ενοικιάζονται άλλαι αίθουσαι διά τας διαλέξεις μας και η Νεολαία μας 
θα είχε εκεί το εντευκτήριό της. Αυτήν την αδιαφορίαν μας εκμεταλλεύονται οι κομμουνιστές 
της Παροικίας μας, οι οποίοι μαζεύουν εις την αίθουσαν «Άτλας» όλους τους νέους διά να 
αποθαυμάζουν εκεί τας φωτογραφίας του Στάλιν, Τίτο, Μάρκου και σφυροδρέπανα και να 
διαπαιδαγωγούνται πώς να εργάζονται υπέρ των Σλαυικών κατακτήσεων.» 
 
Φύλλο 7\7\1949, «Χαρακιές», «Απεργία εκηρύχθηκε εις την  διάθεσιν γκαζιού και ηλεκτρικού 
που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους κατοίκους εις το Σύδνεϋ...» 



Στήλη «Σημειώματα» «Άνω των 500.000 εργατών απελύθησαν από τα καταστήματα, 
εργοστάσια και άλλας βιομηχανίας εξ αφορμής της συνεχιζόμενης απεργίας των 
ανθρακωρύχων.  
Ο Πρωθυπουργός κ.Τσίφλυ κατακρίνει την στάσιν των ανθρακωρύχων διά παραλόγους 
αξιώσεις και μη πειθαρχούντας εις τας αποφάσεις του Δικαστηρίου Διαιτησίας.» 
Στήλη «Χαρακιές»: «Εάν η απεργία συνεχισθεί επί μακρόν διάστημα, θα επακολουθήσει μεγάλη 
οικονομική κρίσις ανυπολογίστου συνεπείας πολλών δυστυχιών διά την εργατικήν τάξιν.» 
Και με ειρωνεία στο φύλλο της 5\8\1949, στήλη «Χαρακιές» «Ολίγην υπομονήν χρειάζεται 
μέχρις ότου οι κομισάριοι του Στάλιν εν Αυστραλία αναλάβουσιν την εξουσίαν και τότε θα 
ζήσωμεν ευτυχείς χωρίς να εργαζόμεθα.» 
 
Άρθρο της 11\8\1949 «Παρακαλούν τον Θεόν όσοι δεν εργάζονται να λήξη η απεργία και να 
επιστρέψουν εις την εργασίαν των, διότι υποφέρουν από οικονομικήν εξάντλησιν.» 
 
Φύλλο της 18\8\1949 «If the writer of those statements is alive and active Communist his 
review of the 1949 coal miners strike will be of great interest to every man, woman and child 
who have been forced to endure great suffering in pursuance the “perfectly legal” potential 
philosophy of the Communist Party». 
Στήλη «Σημειώματα» «Την περασμένην Παρασκευήν ηθέλησαν οι κομμουνισταί να μεταβώσιν 
εν σώματι εις το Ελληνικό Προξενείον του Σύδνεϋ, όπως υποβάλλωσιν τας διαμαρτυρίας των 
διά τας γενομένας εκτελέσεις κομμουνιστών.  
Ισχυρά αστυνομική δύναμις έφθασεν εγκαίρως εις το Ίδρυμα του Ελληνικού Προξενείου και οι 
Έλληνες και Αυστραλοί κομμουνισταί ειδοποιήθηκαν από τα «λαγωνικά» που είχαν μεταβεί 
προηγουμένως, ότι δεν ήσαν εν τάξει και ουδείς σύντροφος εφάνη διά να διαμαρτυρηθεί. 
Δυστυχώς το μίασμα του Φανατισμού των κομμουνιστών έχει προσβάλλει πολλούς Έλληνας.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Οι απεργοί ανθρακωρύχοι επέστρεψαν εις την εργασίαν των την 
παρελθούσαν Δευτέραν, αλλά δεν γνωρίζομεν μέχρι πότε θα καθήσουν ήσυχα. Αυτοί για 
ψύλλου πήδημα απεργούν και δεν θα αργήσουν και πάλιν να μας αφήσουν χωρίς θέρμανσιν 
και φωτισμόν.» 
 
Φύλλο 1\9\1949, στήλη «Σημειώματα» «Πολύ ορθά ετονίσθη υπό του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Θεοφυλάκτου, του Γεν. Προξένου κ. Βρυζάκη και του Προέδρου της Ελλην. 
Κοινότητος, δικηγόρου κ. Ι. Ν. Σταμελάτου η ανάγκη της περισυλλογής του εν Αυστραλία 
Ελληνικού στοιχείου πέριξ των Κοινοτικών Οργανισμών...Να λάβωμεν υπ’όψιν ότι έχομεν 
ανάγκην ιδρύσεως αξιοπρεπούς ελληνικού μεγάρου εν τω οποίω να στεγάζωνται τα γραφεία 
της Ι. Μητροπόλεως, της Ελλην. Κοινότητος, του Ελληνικού Προξενείου και των Ελληνικών 
Σωματείων.» 
 
Φύλλο της 22\9\1949, στήλη «Σημειώματα» «Ανεκήρυξαν τον πρώην γνωστόν Αυστραλόν 
Συνταγματάρχην Σέππαρντ ο οποίος έστειλε εις τα Γραφεία μας προσκλητήριον εκ μέρους του 
κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας», όπως τιμήσωμεν διά της παρουσίας μας την διάλεξίν του 
την εσπέραν της παρελθούσης Πέμπτης...Το ενδιαφέρον των εν Αυστραλία κομμουνιστών είναι 
ένα και μόνον: πώς να βοηθήσουν τον Ζαχαριάδην και τους πλιατσικολόγους του να 
διαπράξωσιν και άλλα εγκλήματα εις βάρος του Ελληνισμού.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Το κομμουνιστικό Κέντρον «Άτλας» σε κάθε εβδομαδιαία φυλλάδα που 
διαμοιράζει εις τα ελληνικά κέντρα, προς ενίσχυσιν των αυθεντών των, Σλαύων, υπογράφει 
κάτω από τις προδοτικές αυτές προκηρύξεις των και τα υπεύθυνα σωματεία που ενδίδουν στα 
ασυνάρτητα αυτά ρυπαρογραφήματα. Εις το διαμοιρασθέν «Μανιφέστο» την παρελθούσαν 
Κυριακήν δεν υπογράφεται «Atlas Democracy League», αλλά ως «Confederation of Greek 
Organizations in Australia». 
Τα ασυνείδητα, τα πουλημένα και προδωτικά τομάρια που εξεβράσθησαν εις την Αυστραλίαν, 
δεν έχουν το σθένος να υπογράψουν ότι προέρχονται από το κομμουνιστικό Κέντρο «Άτλας», 



αλλά ότι εκδίδονται με την πρωτοβουλίαν των Ομοσπονδιακών Ελληνικών Οργανώσεων της 
Αυστραλίας. 
 
Φύλλο της 29\9\1949 στήλη «Σημειώματα» «Μόλις φθάσει ελληνικόν ατμόπλοιον εις τους 
λιμένας της Αυστραλίας, αμέσως τρέχουν οι συνοδοιπόροι των Σλαύων και κομμουνιστών, 
όπως συναντήσουν τους ναύτας και τους προσκαλέσουν εις το Κέντρον των διά να 
αποθαυμάσουν το σφυροδρέπανον και να δεκαρολογήσουν προς ενίσχυσιν του 
Κομμουνιστικού κόμματος. 
Όταν εις τους ναούς εορτάζωμεν διαφόρους εθνικάς επετείους ή έχωμεν θρησκευτικούς 
πανηγυρισμούς, τους βλέπομεν εκεί διαμοιράζοντας ρυπαρογραφήματα με βλακώδεις 
ασυναρτησίας, προσπαθούντα τα κοινωνικά αυτά ερείπια να διαφωτίσουν τους 
εκκλησιαζομένους περί της παγκοσμίου πολιτικής καταστάσεως και να χύνουν κροκοδείλια 
δάκρυα διά την συμφιλίωσιν και να υποκρίνωνται ότι το ελληνικόν αίμα χύνεται αδίκως. 
Διά τον λόγον αυτόν τα Δ. Σ. των Κοινοτήτων οφείλουν να διαφωτίσουν τον λαόν περί των 
δολίων ενεργειών των προδοτών της Πατρίδος και των εχθρών της φιλοξένου Αυστραλίας. Την 
αδιαφορίαν μας και την παθητικήν μας στάσιν, την εκλαμβάνουν οι θρασύδειλοι κομμουνισταί 
ως δειλίαν» (Υπογράφει ο Εκδότης του Πανελλήνιου Κήρυκα κ. Α. Γρίβας με μόνον τα αρχικά 
του). 
 
Φύλλο της 13\10\1949, στήλη «Χαρακιές» «Οι υποστηρικταί των Σλαύων και οι σύντροφοι του 
εν Σύδνεϋ κομμουνιστικού Κέντρου ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν την 28ην Οκτωβρίου, διότι 
τους έπνιξεν ο πατριωτισμός. Εάν τολμήσουν και έλθουν έξωθεν των ναών μας εις τον κοινοτικό 
εορτασμόν, διά να διαμοιράσουν τας προδοτικάς των προκηρύξεις και να δείξουν τον 
ψευτοπατριωτισμόν των, πρέπει να τους φτύσωμεν εις το πρόσωπον και να τους 
αποδοκιμάσωμεν.» 
 
Φύλλο της 20\10\1949 αναφέρεται «η ίδρυσις Κοινοτικού Μεγάρου εις Μιλτζούρα. Πρόεδρος  
είναι ο Ηλίας Παπαηλίας». 
 
Φύλλο της 27\10\1949, στήλη «Χαρακιές» «Να προσέξωμεν πάλιν την προσεχή Κυριακήν κατά 
τον εορτασμόν της 28ης Οκτωβρίου να μην εισέλθωσιν εις την αίθουσαν του Δημαρχείου του 
Πάντιγκτον «τα τσακάλια» του περιβόητου κομμουνιστικύ Κέντρου «Άτλας» και αμαυρώσουν 
την ημέραν του εθνικού εορτασμού. Ας μην τους αφήσωμεν να ξεφύγουν όπως πέρυσι, αλλά να 
δείξωμεν και ημείς τας μαχητικάς μας προθέσεις...» 
 
Φύλλο της 3\11\1949, στήλη «Χαρακιές» «Οι κατσαπλιάδες του Σύδνεϋ χώθηκαν στο καβούκι 
των την παρελθούσαν Κυριακήν και δεν ετόλμησαν να χώσουν την μύτην των εις τον εθνικός 
εορτασμόν. Μόνον με τα ρυπαρογραφήμματά τους διατυμπανίζουν ότι γίνονται 
συνδιασκέψεις μεταξύ των ηγετών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Οργανώσεων Αυστραλίας, ενώ 
είναι ένα μόνον όνομα εις το κομβολόγιον των Ελλήνων κομμουνιστών της Αυστραλίας που 
αποτελούν τμήμα του κομμουνιστικού κόμματος και υπηρετούν ως πράκτορες των αυθεντών 
της Μόσχας εις την χώραν ταύτην.» 
 
Φύλλο της 24\11\1949, άρθρο, «Την Κυριακήν 18\12\1949 θα διενεργηθώσιν αι Κοινοτικαί 
Εκλογαί προς ανάδειξιν του νέου Δ. Σ. διά το έτος 1950.» 
 
Φύλλο της 1\12\1949, «Εγένετο παρουσία του Γεν. Προξένου της Ελλάδος κ.Βρυζάκη ο 
εορτασμός διά την επέτειο των 24 χρόνων του «Πανελληνίου Κήρυκα». 
 
Φύλλο της 15\12\1949, αναγγέλλεται η ήττα του εργατικού Πρωθυπουργού Τσίφλυ μετά από 
οκταετή θητεία και η νίκη του κ.Μέντζις.  
Σε άλλο άρθρο «Οι φανατικοί κομμουνιστές ενέγραψαν 125 νέα μέλη εις την Ελληνικήν 
Κοινότητα. Εξ αυτών ένδεκα έθεσαν υποψηφιότητα διά το αξίωμα του κοινοτικού συμβούλου.» 



 
Φύλλο της 22\12\1949, αναγγέλλεται η διεξαγωγή εκλογών στην Κοινότητα του Σύδνεϋ από τις 
οποίες εξελέγη Πρόεδρος ο κύριος Αθανάσιος Καστρίσιος. 
 
Φύλλο της 29\12\1949 Άρθρο, «Τα ερυθρά νέφη θα καταντήσουν την Αυστραλίαν, έτσι όπως 
κατάντησαν την Ελλάδα αγνώριστον, εντός διετίας, οι κατσαπλιάδες και οι υποτακτικοί των 
Σοβιέτ.» 
 
Φύλλο της 26\1\1950. Άρθρο, έπαθε δηλητηρίασιν εις την Άρταν ευρισκόμενος ο στρατηγός 
Ναπολέων Ζέρβας.» 
Αλλού στο ίδιο φύλλο «Απαίτησις της Κύπρου δια την Ένωσιν με την Ελλάδα. 
«Πένθος διά την απάνθρωπον κατακράτησιν 28.000 Ελληνοπαίδων υπό των υποτακτικών των 
Σοβιέτ.» 
Προβολή της πρώτης ομιλούσας ταινίας «Χαμένοι Άγγελοι» στο Bronte Theatre Leichhardt, 
Waverly St. 
Australia Day (Editorial) «Our P.M. Menzies tells the Australians the upprejudices about 
migrants because of race or origin were not sign of pride, but a sign of stupidity and inferiority 
complex. Australians, also, have to remember that they themselves were either immigrants as 
descendants of immigrants. The migrants who are coming here to make their home are looking 
forward for the country’s development, existence and growth.» 
 
Φύλλο της 16\2\1950, στήλη «Σημειώματα» «Το εν Σύδνεϋ κομμουνιστικό Κέντρο «Άτλας» 
προσπαθεί να ενσπείρει το προδοτικόν του δηλητήριον μεταξύ του εν Αυστραλία Ελληνισμού 
με τα εκδιδόμενα βδελυρά μανιφέστα, τα διαμοιραζόμενα εις τας κοσμικάς συγκεντρώσεις, εις 
τους ναούς και τα ελληνικά κέντρα. Την παρελθούσαν Κυριακήν εις τον Καθεδρικόν ναόν της 
Αγίας Σοφίας θα προσήρχετο μεγάλος αριθμός ομογενών επί τη τελέσει Αρχιερατικής 
Λειτουργίας και με την συμμετοχήν τριών ιερέων. Οι σύντροφοι και υποτακτικοί των Σλαύων 
εθεώρησαν σκόπιμον να διαμοιράσουν «διαφωτιστικάς προκηρύξεις με ψευδολογίας ότι τα 
διαρπαγέντα υπό των συμμοριτών Ελληνόπουλα ευρίσκονται όπισθεν του Σοβιετικού 
Παραπετάσματος και αι «Λαϊκαί Δημοκρατίαι» προσφέρουν αφιλοκερδώς και γενναιοδώρως 
καταφύγιον...» 
 
Φύλλο της 23\2\1950, κύριο αρθρο, «Η εξέγερσις διά το παιδομάζωμα» (ανακοινώσεις 
Γ.Γραμματέα Ο.Η.Ε.) 
Στήλη «Σημειώματα» «Η Ένωσις της Κύπρου μετά της Ελλάδος όπου αναφέρεται ότι το της 15ης 
Ιανουαρίου δημοψήφισμα απέδειξε ότι σύσσωμος ο λαός εξεδήλωσε το φρόνημά του υπέρ της 
Ενώσεως της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος...» 
 
Φύλλο της 2\3\1950, Chris Stavrianos, guest columnist “White Policy it seems that the 
Australia Policy is a very hard subject to keep by… But also amongst them there are doctors, 
scientists and skilled tradesmen…” 
Στήλη «Χαρακιές» γίνεται αναφορά για «Θεατρικόν έργον, Θίασος Γ. Παΐζη «Όταν οι γυναίκες 
αγαπούν». Ο δημοφιλής και παλαίμαχος καλλιτέχνης κ.Γεώργιος Παΐζης εγένετο αντικείμενον 
θερμών και ενθουσιωδών εκδηλώσεων, όταν ενεμφανίσθη επί της σκηνής εις τον ρόλον του 
ιατρού Μακένζη...». 
 
Φύλλο της 9\3\1950, στήλη «Σημειώματα» «Ο Μητροπολίτης Αυστραλίας ενδιαιτάται εις ένα 
δωμάτιον ως να επρόκειτο περί εργάτου κουζίνας. Τονίζομεν ότι έχομεν ανάγκην ενός 
κοινοτικού Κέντρου... Μεθαύριον Σάββατον φθάνει εις Μελβούρνην το ελληνικόν 
υπερωκεάνιον «Κυρήνεια» με πολλούς Έλληνας μετανάστας...»  
Και σε άλλο άρθρο «Όμως οι Αυστραλοί εργάται αρχίζουν να περιφρονούν και αποστρέφονται 
τους κομμουνιστάς και εις τας εργατικάς των συγκεντρώσεις τους εκδιώκουν από τας αιθούσας 
των, νομίζομεν ότι η ίδια η περιφρόνησις  πρέπει να επιδειχθή από όλους...» 



 
Φύλλο της 19\3\1950, Άρθρο « Ο Συνδιασμός Πλαστήρα-Τσουδερού με 376.000 ψήφους ήρθε 
πρώτος στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Με τις θαλαμηγούς «Κυρήνεια» και «Νάπολι» αφίχθησαν πολλοί Έλληνες 
μετανάσται, ο δε Ελληνισμός εν Αυστραλία αυξάνεται συνεχώς. 
Αλλού στην ίδια στήλη «Το θέατρο Παπά-Μουσούρη παρουσιάζει την 21-23 Μαρτίου εις την 
αίθουσα της YWCA, Liverpool St. την κωμωδίαν «Σκάνδαλον εις το Γυμνάσιον Θηλέων». 
 
Φύλλο της 23-3-1950, κύριο άρθρο «Ημέρα λυτρώσεως και εθνικής αναγεννήσεως η 25η 
Μαρτίου, από του Υψηλάντου  μέχρι του αφανούς ήρωος του Βίτσι και της Χειμάρας και του 
Γολγοθά του Συμμοριτισμού.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Μερικοί  σύντροφοι και υποταχτικοί της Μόσχας ενεμφανίσθησαν εις τα 
ελληνικά κέντρα εν Σύδνεϋ και ήρχισαν τας συζητήσεις των περί της πολιτικής καταστάσεως εν 
Ελλάδι και περί των πιθανοτήτων της αναλήψεως της αρχής υπό του Σοφιανόπουλου, Σβώλου 
και της παρέας των μεγάλων πατριωτών που θέλουν την Ρωσίαν να μας υποτάξει και να 
αποκηρυχθούν οι φίλοι της Ελλάδος Άγγλοι και Αμερικανοί. Ήρχισαν να μοιράζουν 
μανιφέστα με τα συνηθισμένα κροκοδείλια δάκρυα.» 
 
Φύλλο της 30\3\1950, στήλη «Σημειώματα» «Με το αμερικανικό ατμόπλοιον «Τζένεραλ 
Μπελλιού» αφίχθησαν εις Σύδνεϋ την παρελθούσαν Πέμπτην 690 Έλληνες εκπατρισθέντες από 
τας χώρας του Σιδηρούν Παραπετάσματος επιβιβασθέντες εις Πειραιά. Οι 690 νέοι Έλληνες 
εγκατεστάθησαν ήδη εις τας κατασκηνώσεις μεταναστών εν τη πόλει Μπάθερστ της Ν.Ν.Ο.» 
Κύριο άρθρο «Παρήλθον τρεις εβδομάδες μετά την καταμέτρησιν των ψήφων εν Ελλάδι και 
ακόμη δεν κατέστη δυνατή η λύσις του προβλήματος σχηματισμού της νέας μετεκλογικής 
Κυβερνήσεως.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Τα τσιράκια του κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας» έχουν καθιερώσει να 
μολύνουν κάθε εθνικοθρησκευτικόν εορτασμόν. Διεμοίρασαν και πάλιν τα κροκοδείλια 
μανιφέστα προ των ναών μας, την παρελθούσαν Κυριακήν, υποδεικνύοντας πώς να 
περιθάλψωμεν τα ορφανά της Ελλάδος και να μην ενδιαφερόμεθα διά τας χιλιάδας των 
αρπαγέντων Ελληνοπαίδων υπό των Σλαυοκομμουνιστών συντρόφων των.» 
 
Φύλλο της 13\4\1950 Στήλη «Σημειώματα» «Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εξελέγη ο Σοφοκλής 
Βενιζέλος, οποίος ανήλθε στα ανάκτορα για να συνενοηθεί μετά του βασιλέως. Οι αρχηγοί του 
Κέντρου Γ.Παπανδρέου, Ν.Πλαστήρας και Ι.Τσουδερός εδήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν την 
Κυβέρνησιν Βενιζέλου.» 
 
Φύλλο της 20\4\1950, κύριο άρθρο «Ορκίσθηκε η Κυβέρνησις Ν.Πλαστήρα, λαβούσα ψήφον 
εμπιστοσύνης, ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέλος εδήλωσεν ότι διά λόγους υγείας θα αποχωρήση εις 
Γιοχάνεσμπουργκ, όπως αναπαυθεί δι’όλίγον χρόνον, πλησίον της θυγατρός του.» 
 Και σε άλλο άρθρο «Οι μετανάσται από το Μπάθερστ ανυπομονούν διά την αποκατάστασίν 
των. Πλήν, όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ζήτημα στεγάσεως παραμένει ακόμη άλυτον 
και επιπροσθέτως με τον όρον μεταναστεύσεως δι’εξόδων της Ομοσπονδιακής κυβερνήσεως, 
οφείλουν να εργασθούν επί δύο έτη εις Κυβερνητικάς εργασίας. Αι κατά τόπους Ελληνικές 
Κοινότητες, τα Ελληνικά Προξενεία και ο Ελληνικός Τύπος μεριμνούν και ενδιαφέρονται διά 
την μελλοντικήν αποκατάστασιν των νέων αδελφών μας μεταναστών...» 
 
Φύλλο της 27\4\50, κύριο άρθρο «Πέντε υπουργοί μετέβησαν εις την Μακρόνησον διά να 
αντιληφθούν την εκεί επικρατούσαν κατάστασιν.» 
Σε άλλο άρθρο «Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ελλ.Ορθ.Κοινότητας της Ν.Ν.Ο. 
κ.Συμεωνίδης επεσκέφθηκε  εις το Μπάθερστ τους νεομετανάστας.» 
 
Φύλλο της 4\5\1950 Στήλη «Σημειώματα» «Την παρελθούσαν Πέμπτην ο Πρωθυπουργός της 
Αυστραλίας κ. Μέντζις εισηγήθηκε εις το Κοινοβούλιον του Νομοσχεδίου της Καταδιώξεως των 



κομμουνιστικών στοιχείων εν Αυστραλία και όπως το κομμουνιστικόν Κόμμα κηρυχθεί εκτός 
νόμου (μέρος του προγράμματός του).  
Η συνεχιζόμενη εργατική αναρχία, αι απεργίαι, βιομηχανικαί και παραγωγικαί αναστατώσεις, 
η ελάττωσις της παραγωγής, διάφοραι κωλυσιεργίαι και η στασιμότης της προόδου της 
Αυστραλίας οφείλονται κυρίως εις τας ενεργείας των κομμουνιστών, αίτινες αποδείχθησαν ότι 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τας βλέψεις της Ρωσίας. 
Το Νομοσχέδιον επικροτήθη υπό του αυστραλιανού λαού, πλήν των φανατικών αριστερών 
παρατάξεων αι οποίαι παραμένουν αφοσιωμέναι εις το δόγμα των Σοβιέτ και πρεσβεύουν την 
κομματικήν Ιδεολογίαν ως το μόνον σωτήριον μέσον διά την ευδαιμονίαν των εργατικών 
τάξεων.» (Σελίδα 4, άρθρο από τον Γ.Γρίβα «Η γάγκραινα του κομμουνισμού»). 
 
Φύλλο της 11\5\1950 Άρθρο, Αθήνα 26\4\1950, «Θα αποφυλακισθούν 3.000 κρατούμενοι από 
την Μακρόνησον λίαν προσεχώς. Επισημαίνεται ότι θα απολυθούν οι μη επικίνδυνοι 
κατάδικοι.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Οι κόκκινοι σύντροφοι έδειξαν και πάλιν τα φιλειρηνικά των αισθήματα 
εις την παρέλασιν της Πρωτομαγιάς ήτις έλαβεν χώραν εις το Σύδνεϋ την παρελθούσαν 
Κυριακήν. Είναι αστείον να βλέπη κανείς επιγραφές με συνθήματα περί αγάπης, ειρήνης, 
ισοπολιτείας και συνεργασίας και από το άλλον μέρος να εργάζωνται οι σύντροφοι κρυφίως, 
υπούλως, υποβρυχίως, διά την ανατροπήν και εξάρθρωσιν των πάντων και την γενικήν 
αναστάτωσιν της ανθρωπότητος.» 
Στο φύλλο της ίδιας ημέρας, στο editorial “We commend Mr. Menzies bill to outlaw 
communism in Australia, because this act is one of the most important that has ever come 
before the Commonwealth Parliament…We know activities of Communism not only in 
Australia, but all over the world…” 
 
Επίσης «οι του εν Σύδνεϋ κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας» έδωσαν εις τον Σύλλογόν των νέον 
όνομα «Ολυμπιακός» και ο πολυθρύλητος αυτός σύλλογος αφ’ότου ιδρύθη έχει ονομασθή 
Αθλητικός, Μορφωτικός, Εκπαιδευτικός, Προοδευτικός... και βάλτου ρίγανη...!» 
 
Φύλλο της 18\5\1950, στήλη «Χαρακιές» «Τόσον εις Μελβούρνην, όσον και εις Σύδνεϋ οι 
προσήλυτοι της Μόσχας, οι προκλητικοί και θορυβοποιοί Έλληνες, οι υπερασπισταί των 
ευεργετικών και παραδείσιων δογμάτων του κομμουνισμού, ηραιώθησαν κατά πολύ από τα 
Ελληνικά Κέντρα και τα φυλλάδια των εβδομαδιαίων ανακοινώσεων περί της εν Ελλάδι  
«μοναρχοφασιστικής» φατρίας και των αγαθών του Σοβιετικού παραδείσου... Αλλά πώς είναι 
δυνατόν οι οραματιστές τόσων μελλοντικών ευτυχών εποχών να εγκαταλείψουν τας επάλξεις, 
να αλλάξουν κατεύθυνσιν και ονόματα των Σωματείων των... 
Αυτά και άλλα παράδοξα φαινόμενα βλέπομεν εσχάτως εις την κοινωνικήν κίνησιν της 
Ελληνικής Παροικίας Σύδνεϋ και απορούμε πώς τόσον αιφνιδίως οι θρασείς και προκλητικοί 
θορυβοποιοί Έλληνες κομμουνισταί μετεβλήθησαν αμέσως εις αθώας περιστεράς, κομιζούσας 
εις το ράμφος των κλάδον ελαίας, ως σύμβολον ειρήνης. 
Εις την παρέλασιν της Πρωτομαγιάς οι Έλληνες κομμουνισταί συμμετέσχον μετά των 
Αυστραλών συντρόφων των εις την επίδειξιν των ειρηνικών υποκριτικών διαθέσεών των, 
βαστάζοντες πινακίδας με συνθήματα υβριστικά κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των 
Δυτικών Συμμάχων και είς (1) φέρων φουστανέλλαν εκράτησεν την Ελληνικήν σημαίαν διά να 
υπονοηθή ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας διαπνέονται και πρεσβεύουν τα δόγματα του 
Κομμουνισμού.... 
Αυτοί, λοιπόν, οι χαμαιλέοντες, οι οποίοι αλλάζουν φρονήματα σύμφωνα με τις περιστάσεις, 
τώρα που επαπειλείται υπό της Κυβερνήσεως Μέντζις η καταδίωξις των κομμουνιστών, οι 
σύντροφοι άλλαξαν κατεύθυνσιν. Άλλαξαν πολιτικήν, άλλαξαν ονόματα των διαβοήτων 
Συλλόγων των και ο Άτλας, ο Δημόκριτος, ο Σπάρτακος και τα τοιαύτα έγιναν τώρα 
Ολυμπιακός, Μορφωτικός, Αθλητικός και Ειρηνικός... 
...Οι προδόται, οι αγνώμονες και οι μη εκτιμούντες την ελευθερίαν, την φιλοξενείαν και την 
προστασίαν του Αυστραλιανού Κράτους εις το οποίον μετανάστευσαν διά να ζήσουν ευτυχείς, 



πρέπει να τιμωρηθούν, διότι είναι στοιχεία επικίνδυνα και ανεπιθύμητα εις την χώραν ταύτην.» 
(Υπογράφει ο Εκδότης κ Γ.Γρίβας). 
 
Φύλλο της 1\6\1950, στήλη «Σημειώματα» «Εάν υπάρχουν εν Αυστραλία κομμουνισταί ξένων 
εθνικοτήτων ή άλλα αναρχικά στοιχεία, τούτο αντίκειται προς τα ήθη και τους νόμους της 
χώρας ταύτης και πάντες οι ξένοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι ήλθον εις Αυστραλίαν να ζήσουν 
και να εργασθούν ελευθέρως και όχι να υπονομεύσουν την ανεξαρτησίαν και την υπόστασιν 
της χώρας ταύτης, υπακούοντες εις τας υποδείξεις των αυθεντών της Μόσχας.»  
Στήλη «Χαρακιές» «Αι Προξενικαί και Κοινοτικαί ημών Αρχαί οφείλουν να διαφωτίσουν τας 
Αυστραλιανάς Αρχάς δια την δράσιν και πολιτείαν μερικών Ελληνικών οργανώσεων που 
συνεχώς αλλάζουν ονόματα και προσπαθούν με εράνους και δωρεάς δια φιλανθρωπικούς 
σκοπούς όπως καλύψουν την πραγματικήν των υπόστασιν και τας πολιτικάς δοξασίας των.» 
 
Φύλλο της 8\6\1950 «Οκτώ Κοινοτικοί σύμβουλοι υπέβαλλαν ομαδικήν παραίτησιν διά 
λόγους τους οποίους θα εξηγήσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν της Κοινότητος.» 
Σελ. 4 άρθρο με τίτλο «Επικίνδυνοι και ανεπιθύμητοι», οι προκλητικοί και θορυβοποιοί 
Έλληνες». 
 
Φύλλο της 22\6\1950  Editorial “American help and Greek Reconstruction-President Truman 
announced three years ago his country decision to come to the assistance of Greece and Turkey. 
In letters to Pr.Grady, Mr. McReagh and General Van Fleet the President thanks them for their 
personal contribution to the success of the work accomplished.  
 
Φύλλο της 20-7-1950, στήλη «Σημειώματα» «Εις την Αυστραλίαν είμεθα φιλοξενούμενοι και 
κάθε κίνησίς μας και χυδαία συμπεριφορά μας, όλους μας παρουσιάζει απολίτιστους και 
αγενείς...Όταν οι Αυστραλοί μας βλέπουν να παρεκτρεπόμεθα, τότε θα σχηματίσουν την 
γνώμην ότι οι Έλληνες ανήκουν εις βάρβαρον φυλήν. Καυγάδες και σπασίματα κεφαλών με 
καρέκλες και φιάλες και ομαδική σύλληψις και καθοδήγησις των ταραξιών εις το Αστυνομικό 
Τμήμα προσβάλλουν πολύ το Ελληνικό όνομα...» 
 
Φύλλο της 10\8\1950, άρθρο «Ο Πρωθυπουργός κ.Μέντζις θα αποστείλει εις την Κορέαν 
ταξιαρχίαν 960 στρατιωτών με θητείαν 3 ετών. Εις την Κορέαν ο ερυθρός στρατός διέβη τον 
ποταμόν Naktong ο οποίος ήτο η τελευταία ισχυρά αμυντική γραμμή προς υπεράσπισιν της 
Νότιας Κορέας. Οι Ερυθροί προχωρούν προς κατάληψιν του Pusan, ναυτικής βάσεως των 
Αμερικανών και την ισχυράν πόλιν  Taega...» 
«... Ο ποταμός Barwona του εσωτερικού της Ν.Ν.Ο. υπερχείλισε (Βρέχει, πλημμύρες 
σημειώθηκαν και εις την πόλιν του Σύδνεϋ, πολλοί ευρίσκουν καταφύγιον εις ελληνικά 
καφενεία και με μπουγέλα αντλούμε το νερό από τα γραφεία του «Ελληνικού Κήρυκος»). 
...»Σήμερον είδομεν, ύστερα από τρίμηνον θεομηνίαν και κατακλυσμιαίας βροχάς, το φως το 
αληθινόν...» 
 
Φύλλο της 17\8\1950, σελ.1 (Φιλοξενείται μία βαρυσήμαντος συνέντευξις του στρατηγού Αλεξ. 
Παπάγου, εν σχέσει με την ασφάλειαν της Ελληνικής γης. 
Ακόμη αναφέρονται ειδήσεις «Οι αποφάσεις της 6ης και 7ης Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε τα άρθρα και 
αι ραδιοφωνικαί εκπομπαί του Ζαχαριάδη και των συνεργατών του συνιστούν εις τους εν 
Ελλάδι οπαδούς των εντατικήν διείσδυσιν εις οποιανδήποτε θέσιν από της οποίας θα ηδύνατο 
να ευνοήσουν τον αγώνα των και να υπονομεύσουν την δράσιν των στρατιωτικών δυνάμεων. 
Πράγματι συνιστούν συνεχώς εις τους οπαδούς των την διείσδυσιν εις τον στρατόν, εις τα 
Σώματα Ασφαλείας, εις τα συγκροτήματα των ΜΕΑ και εις πάσαν άλλην υπηρεσίαν, οπόθεν θα 
ηδύναντο να συντελέσουν εις την παράλυσιν κάθε πολεμικής προσπαθείας.» 
Αναφέρεται επίσης ο διορισμός του Πιουριφόϋ, ως πρεσβευτού των ΗΠΑ εν Ελλάδι. 



Ακόμη ότι η κομμουνιστική Εφημερίς «ΟΥΜΑΝΙΤΈ» (εκ Παρισίων) έγραψεν ότι «η Γαλλική 
Αστυνομία συνέλαβε 20 Έλληνας δημοκρατικούς πολίτας διαμένοντας εν τη Γαλλική 
πρωτευούση.» 
Στήλη «Σημειώματα» «Την Δευτέραν 7 Αυγούστου πυρκαγιά εκραγείσα εις εν ναυπηγείον του 
Lavender Bay, προαστείου του Σύδνεϋ, επροξένησεν ζημίας 30.000 λιρών. Εκτός του 
ναυπηγείου εκάησαν και δύο πλοία υπό κατασκευήν, καθώς και μία παρακείμενη οικία υπέστη 
σοβαράς ζημίας.» 
Ο Γεράσιμος Τσιγάντες, απεσταλμένος του ΟΜΠΣΕΡΒΕΡ, ξένου πρακτορείου, και της 
Εφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ συνελήφθη αιχμάλωτος υπό των Βορειοκορεατών. 
«Ο Πρωθυπουργός κ.Μέντζις, επιστρέφων από Αμερικήν, απεβιβάσθη εις Ιαπωνίαν ως 
προσκεκλημένος του Αμερικανού Στρατηγού MacArthur και θα παραμείνη μέχρι της 18ης 
Αυγούστου.» 
Στήλη «Χαρακιές» «Εάν εδημιουργήθη μία καλή φήμη διά τους Έλληνας και τον Ελληνισμόν 
της Αυστραλίας μεταπολεμικώς, σήμερον κινδυνεύομεν να χάσωμεν την υπόληψίν μας και 
εκτίμησίν μας από τον λαόν της Αυστραλίας. Αι Αστυνομικαί Αρχαί μας παρεκάλεσαν 
πλειστάκις να συστήσωμεν εις τους ασχημονούντας Έλληνας έξωθεν των πεζοδρομίων των 
Ελληνικών Κέντρων να συμπεριφέρονται κοσμίως και ευγενώς και όχι σαν αλήται και 
ατσίγγανοι.» 
 
Φύλλο της 24\8\1950, στήλη «Χαρακιές» «Τα τσιράκια του κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας» 
εκκλησιάσθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν εις τα προαύλια των ναών μας εν Σύδνεϋ και 
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας διεμοίρασαν «μανιφέστα» περί ειρήνης και εζήτησαν τας 
υπογραφάς των εκκλησιασθέντων όπως παύση ο πόλεμος και η χρήσις των ατομικών όπλων. 
Διατί δεν μεταβαίνουν εις την Ρωσίαν όπως μεσολαβήσουν και πείσουν τους αυθέντας του 
Κρεμλίνου να παύσουν αυτοί τους εξοπλισμούς και ν ‘αφήσουν την υπόλοιπον ανθρωπότητα 
ήσυχον;» 
Σε άλλο σημείο της ίδιας στήλης «Είναι αίσχος και προδοσία να ακούη κανείς μερικούς 
κομμουνίζοντας να φωνάζουν εις επήκοον πάντων ότι οι Ρώσοι θα πετάξουν τους καπιταλιστάς 
Αμερικάνους εις την θάλασσαν της Κορέας.» 
 
Φύλλο της 31\8\1950, σελ.1 «Εις την εφημερίδα «Ακρόπολιν» εδημοσιεύθη συνέντευξις του 
φυγάδος αρχηγού του ΚΚΕ, συντρόφου Ζαχαριάδη ο οποίος μεταξύ άλλων, ομιλών διά το 
Κόμμα ΣΚΕ-ΕΛΔ των κ.κ.Σβώλου-Τσιριμώκου, αποκαλύπτει ότι κατά την διάρκειαν της 
επαναστάσεως της 31ης Μαρτίου 1946 η ηγεσία του ΣΚΕ-ΕΛΔ εκράτησεν καιροσκοπικήν 
πολιτικήν στάσιν...» 
 
Φύλλο της 7\9\1950, στήλη «Χαρακιές» «Τα τσιράκια του κομμουνισμού δεν παύουν να 
διαμοιράζουν προπαγανδιστικά έντυπα διά την κατάπαυσιν του πολέμου και κατάργησιν της 
χρήσεως της ατομικής βόμβας. Αμφιβάλλομεν εάν έστειλαν εις τον αυθέντην των, Στάλιν, 
κανένα φιλειρηνικόν έντυπον διά να συστήσουν όπως παύσει τους εξοπλισμούς και το 
κατακτητικόν των πρόγραμμα εναντίον των μικρών και αδυνάτων λαών.» 
Σε άλλο σημείο της στήλης διαβάζουμε «Εις το νέον μεταναστευτικόν πρόγραμμα της 
Αυστραλίας συμπεριλαμβάνονται και πολλαί χιλιάδες Ιταλών. Ως όλοι γνωρίζομεν, οι Ιταλοί 
αναλαμβάνουν εργασίαν εις την ύπαιθρον και επιδίδονται εις την καλλιέργειαν φρούτων, 
λαχανικών και εις την γεωργίαν. Τούτο δεν συμβαίνει και με τους Έλληνας, διότι θέλουν να 
γίνουν βαθύπλουτοι με τα Μιλκ-Μπαρς και τα Ψαράδικα και διά τούτο παραμένουν εις τας 
πόλεις με αποτέλεσμα να είμεθα όλοι μικροεπιχειρηματίαι και να αυταπατώμεθα ότι μερικοί 
από ημάς κατέχομεν τα σκήπτρα του Εμπορίου και της Βιομηχανίας.» 
 
Φύλλο της 14\9\1950 Editorial -The threat of Communism “From the Kremlin, Stalin rules as 
supreme emperor…insists that Communist Peace campaign in Russia wants peace if she can 
enslave the world…means as of course United States and the Atlantic Pact armaments increase 
the danger of the war.”  



 
Στήλη «Σημειώματα» «Και εφ’όσον η Ελληνική Κυβέρνησις δεν ενδιαφέρεται διά την εν 
Αυστραλία μετανάστευσιν του άνεργου εν Ελλάδι πληθυσμού, το ενταύθα Γενικόν Προξενείον 
δεν δύναται να προβάλλει αξιώσεις, όπως η Αυστραλιανή Κυβέρνησις συμπεριλάβει εις το 
μεταναστευτικόν της πρόγραμμα και Έλληνες ...και επειδή οι Κοινοτικοί μας Οργανισμοί δεν 
έχουν την δύναμιν να εκδίδουν προσκλήσεις, όπως συμβαίνει με τους Κοινοτικούς 
Οργανισμούς των Εβραίων και Ιταλών...» 
Σε άλλο σημείο της ίδιας στήλης «Τρίτη επέτειος της ενθρονίσεως του Θεοφυλάκτου 
Μητροπολίτου Αυστραλίας και Ν.Ζηλανδίας» (Επέτειος με σχετικούς εορτασμούς). 
 
Φύλλο της 21\9\1950, άρθρο, «Τα στρατεύματα των Η.Ε. έξωθεν της Σεούλ...» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Τα κομμουνιστικά Κέντρα εν Αυστραλία συνεχίζουν την 
προπαγανδιστικήν των τακτικήν του προσηλυτισμού νέων στελεχών εις τας τάξεις των. Ας 
προσέξομεν πολύ οι νέοι μετανάσται να μην γίνουν θύματα των πρακτόρων της Μόσχας, διότι 
θα μετανοήσουν. Εδώ είμεθα ξένοι και πρέπει να συμπεριφερώμεθα ως νομοταγείς και 
πειθαρχικοί πολίται και να μην ενδιαφερώμεθα διά την Ρωσίαν και τον κομμουνισμό.» 
 
Σε άλλο σημείο «Ο καιρός εκαλυτέρευσε, η πολεμική κατάστασις εν Κορέα εξελίσσεται με 
ευνοϊκά αποτελέσματα διά τους συμμάχους, η τιμή των μαλλιών της Αυστραλίας (όχι των 
γυναικών και των ανδρών, αλλά των προβάτων, διευκρινίζει με το δικό του «χιούμορ» ο 
συντάκτης) έφθασεν εις 210 πέννας η λίτρα και όλα φαίνονται ευχάριστα, μέχρις ότου αρχίσουν 
αι απεργίαι, αι κωλυσιεργίαι και η κακομοιριά της απληστίας και της αχαριστίας μας.» 
Αλλού διαβάζουμε «Ανακαλύφθησαν εις την Βόρειον περιοχήν της Αυστραλίας πλούσια 
κοιτάσματα του ατομικού μεταλλεύματος του ουρανίου και ίσως γίνει η απαρχή της 
εγκαταστάσεως μεγάλου αριθμού κατοίκων εις τας απεράντους αυτάς εκτάσεις του Νόρθερν 
Τεριτόρυ. Το γεγονός αυτό δεν ενδιαφέρει τους Έλληνας, διότι δεν επιδίδονται εις εξερευνήσεις, 
αλλά ίσως πολλοί εγκατασταθούν εκεί διά να ανοίξουν κανένα Μιλκ-Μπαρ ή Ρέστωραντ.» 
 
Φύλλο της 28\9\1950, στήλη «Σημειώματα» «Πάντοτε συνιστώμεν και υποδεικνύομεν εις τον 
ενταύθα Ελληνισμόν και συμβουλεύομεν και πάλιν τους Ομογενείς να γράφουν εις τους 
προτιθέμενους να μεταναστεύσουν πλησίον των, την πραγματικήν αλήθειαν της εν Αυστραλία 
καταστάσεως και τας συνθήκας των εδώ εργασιών και του περιβάλλοντος και να εξηγούν προς 
αυτούς, ότι εδώ θα εργασθούν διά να ευημερήσουν και να μην περιμένουν να γίνουν 
βαθύπλουτοι, ευθύς ως αποβιβασθούν εις Αυστραλίαν.» 
 
Φύλλο της 5\10\1950, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Οι σύντροφοι και υποταχτικοί των αυθεντών της 
Μόσχας έπαυσαν να φωνάζουν πομπωδώς ότι οι Κορεάται θα πετάξουν εις την θάλασσαν τους 
Συμμάχους... Οι ψευτοκόκκινοι εις πάσαν συζήτησίν των έβγαζαν τους χάρτας και εξήγουν εις 
πάντας το μέγα κατακτητικόν σχέδιον της Ρωσίας. Τώρα χώθηκαν στο καβούκι των και κάνουν 
την πάπια. Αλοίμονον πού εξέπεσε η Ανθρωπότης να περιμένη από μερικούς ανόρθωσιν που 
ακόμη βαδίζουν με τα τέσσερα.» 
Σε άλλο σημείο «Οι λιμενεργάται παραπονιούνται ότι δεν κερδίζουν αρκετά χρήματα διά να 
ζήσουν, επειδή αυξάνονται καθημερινώς όλα τα χρεώδη είδη. Λησμονούν, όμως, ότι τα πλοία 
δεν ξεφορτώνονται από τους  συντρόφους των. Χιλιάδες τροφίμων καταστρέφονται εις τας 
αποβάθρας, τους λιμένας και τα αμπάρια των πλοίων, επειδή αυτοί απεργούν και αρνούνται 
να μετακινήσουν τα φορτία των πλοίων. Εάν δεν εννοήσωμεν πως πρέπει να ενδιαφερθώμεν 
υπέρ της κοινής συνεργασίας προς το κοινόν συμφέρον και την ευημερίαν μας, τότε μοιραίως 
θα φθάσωμεν εις πολύ άσχημον κατάντημα.» 
 
Φύλλο της 12\10\1950, στήλη «Σημειώματα» «Η νίκη της Κορέας ας χρησιμεύσει ως απαρχή 
νέων εντατικών προετοιμασιών κατά του Κομμουνισμού...» 
Στήλη «Χαρακιές» «...Στο εν Σύδνεϋ στρατηγείον των Ελλήνων ψευδοκοκκίνων που τόσον 
πολύ ηγωνίσθη διά να «πετάξει τους Αμερικανούς εις την θάλασσαν», διότι ετόλμησαν να 



χτυπήσουν τους υποτακτικούς της Μόσχας, έπαυσαν πλέον να φωνάζουν και να εκδίδουν 
πολεμικά ανακοινωθέντα. Αλλά από τέτοιου είδους υποκείμενα και δουλοπρεπή όντα, μόνον 
ακούει κανείς ό,τι του σερβίρουν οι  εκ Μόσχας αυθένται των.»  
 
Φύλλο της 19\10\1950, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Η «Λεγεών» του κομμουνιστικού Κέντρου 
«Άτλας» προσήλθεν σύσσωμος εις την Γενικήν Συνέλευσιν της Κοινότητος και τα μέλη αυτής 
εζήτησαν όπως η Κοινότης προβεί εις την ίδρυσιν Κοινοτικού Κέντρου. Η Κοινότης φροντίζει 
να αποκτήσει κατάλληλον κέντρον, αλλά δεν υπάρχουν αίθουσαι προς ενοικίασιν ή κατάλληλα 
κτίρια προς ενοικίασιν. Ίσως οι «σύντροφοι» θέλουν να προσφέρουν την αίθουσαν του 
Συλλόγου «Άτλας» όπως γίνει Κοινοτικόν Κέντρον και με τον τρόπον αυτόν παρουσιάζονται 
ότι γίνονται ευεργέται του Ελληνισμού και της Ελληνικής Κοινότητος.» 
 
Φύλλο της 26\10\1950, στήλη «Σημειώματα» «Επειδή απήργησαν οι σιδηροδρομικοί 
υπάλληλοι της Πολιτείας της Βικτωρίας, εθεώρησαν σκόπιμον να απεργήσουν και οι 
σιδηροδρομικοί υπάλληλοι της Πολιτείας μας, διά λόγους συμπαθείας προς όλους τους 
συναδέλφους των. Αι απεργίαι και αι κωλυσιεργίαι κατέστησαν επιδημίαι ανίατοι διά την 
Αυστραλίαν...» 
 
Φύλλο της 2\11\1950, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»  «Συνεχίζεται η απεργία των σιδηροδρομικών 
υπαλλήλων... Εκλογές στην Κοινότητα. Μέχρι 4\11\1950 η υποβολή αιτήσεων για το 
Διοικητικό Συμβούλιο...» 
 
Φύλλο της 16\11\1950 -Κοινοτικαί Εκλογαί. 
 
Φύλλο της 30\11\1950, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Προέβησαν  εις έντονον διαμαρτυρία οι 
σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κέντρου «Άτλας», διότι τους αρνήθηκαν να συμπεριληφθούν  
εις τους καταλόγους της Κοινότητος 150 νέα μέλη προερχόμενα από τον Σύλλογόν των.» 
 
Φύλλο της 7\12\1950, κύριο άρθρο «Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο κ.Σοφοκλής Βενιζέλος.»  
Και σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Ο κ.Αιμ.Βρυζάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν 
Σύδνεϋ ανέλαβε την πρωτοβουλίαν να οργανώση Έκθεσιν Ζωγραφικής Ελλήνων καλλιτεχνών 
ζωγράφων εν τη αιθούση εκθέσεων (Picture Gallery)  του ενταύθα οίκου David Jones. 
Ειδοποιούνται οι Έλληνες καλλιτέχναι εν Αυστραλία όπως υποβάλλουν το ταχύτερον εις τα 
Γραφεία του «Πανελληνίου Κήρυκος» πληροφορίας σχετικώς με τον αριθμόν πινάκων, τους 
οποίους προτίθενται να εκθέσουν...»  
 
Φύλλο της 14\12\1950, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Οι νέοι μας μετανάσται αρχίζουν να 
κατατοπίζωνται με το Αυστραλιανόν περιβάλλον και να γίνωνται ολιγώτερον απαιτητικοί. 
Αντελήφθησαν επιτέλους ότι εις την Αυστραλίαν εργάζονται άνδρες και γυναίκες, μικροί και 
μεγάλοι και όσοι κερδίζουν το ψωμί τους με τα έργα των και όχι με λόγια και επιδείξεις. 
Συνιστώμεν εις τους αδελφούς μας, νέους Έλληνας μετανάστας να έχουν υπομονήν, να 
εργάζονται, να μη σπαταλούν τας οικονομίας των εις τους τζόγους και με ασχήμους 
συναναστροφάς.» 
Άρθρο του εκδότη, σελ. 4 «Συμβιβασμοί της Υποδουλώσεως» «... Εις την Ελλάδα, εις την 
Αυστραλίαν, εις την Κορέαν, εις την Αμερικήν και εις όλον τον κόσμον οι κομμουνισταί μίαν 
μόνον αρχήν πρεσβεύουν: την κομμουνιστικήν βίαν και υποδούλωσιν των ελευθεριών του 
ανθρώπου... Η ένεσις του κομμουνιστικού ορρού έχει νεκρώσει κάθε ευγενές συναίσθημα εις τας 
καρδίας των θαυμαστών του Στάλιν και τους βλέπομεν καθημερινώς εις τους δρόμους, εις τα 
κέντρα μας, εις τους ναούς μας και τας συγκεντρώσεις μας, τί είδους άνθρωποι είναι, πώς 
συμπεριφέρονται και κατά πόσον μπορεί κανείς να συνενοηθή μαζί των. Αυτοί μετέρχονται 
παν μέσον διά να πετύχουν εις τους σκοπούς των και να πραγματοποιήσουν τας αξιώσεις των. 
Διατί, λοιπόν, ημείς οι της ελευθέρας παρατάξεως θέλομεν να υποχωρήσωμεν προ των τοιούτων 



αξιώσεων των αποβλεπουσών εις την τυραννίαν, την βίαν, την αποκτήνωσιν και την 
υποδούλωσιν;» 
Εκδρομή Ολυμπιακού «Η εκδρομή του Ολυμπιακού Αθλητικού Συλλόγου θα λάβη χώραν την 
Τρίτην 26ην Δεκεμβρίου (Boxing Day)  εις το τοπείον Pressers Pleasure Ground Middle 
Harbour. Η αναχώρησις του πλοίου θα γίνη εις τας 9.50 και 11.30 πμ. εκ της αποβάθρας του 
Fort Macquarie εις το τέρμα του τραμ. Προσκαλούνται πάντες οι Έλληνες της Παροικίας του 
Σύδνεϋ όπως μετά των οικογενειών των προσέλουν εις την εκδρομήν. Το πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνει διάφορα αθλητικά αγωνίσματα, χορούς και άσματα. Εκ του Ολυμπιακού 
Συλλόγου.» 
 
Φύλλο της 21\12\1950, στήλη «Σημειώματα» «Μετεφέρθη προσωρινώς το φάσμα του πολέμου 
εξ Ευρώπης εις τας Βορειοανατολικάς ακτάς του Ειρηνικού. Εδώ εις την Αυστραλίαν αρχίζομεν 
να συναισθανώμεθα την απειλήν του πολέμου παρ’όλον το απομεμακρυσμένο χάσμα των 
αποστάσεων που χωρίζουν την ήπειρον ταύτην από την Κορέαν, την σημερινήν σκηνήν των 
πολεμικών εχθροπραξιών.» 
Στήλη «Σημειώματα», σε άλλο σημείο «Δεν νομίζομεν ότι είναι τιμητικόν διά το νεοεκλεγέν 
Συμβούλιον της Ελληνικής Κοινότητος Σύδνεϋ να φαντάζωνται τα μέλη αυτού, ότι εκ των δέκα 
και πλέον χιλιάδων Ελλήνων της Ελληνικής Παροικίας Σύδνεϋ, μόνον 365 πρόσωπα είναι 
εγγεγραμμένα ως μέλη εις το μητρώον και 209 εψήφισαν εις τας εκλογάς της 26ης Νοεμβρίου διά 
να εκλέξουν το Συμβούλιο εκ των 44 υποψηφίων. Φαντασθείτε μίαν ασυμβίβαστον και 
παράδοξον αναλογίαν, ανά πέντε μέλη διά κάθε υποψήφιον σύμβουλον.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»(21/12/1950) «...Εννοείται ότι οι διδάσκαλοι κ.κ. Φατσέας, Β.Λιβισιανής 
και αι διδασκάλισσαι Δίδες Ε.Βέργου, Φ.Χριστοδούλου και κα Βασιλειάδου επιδεικνύουν 
ζωηρόν ενδιαφέρον όπως διδάξουν την νέαν μας Γενεάν τα Ελληνικά Γράμματα.» 
 
Φύλλο της 28\12\1950 Στήλη News, views and gossip, by Chris Angel “The minister for 
Immigration Mr. Holt described the Italian migrants as the “right sort” of migrants Australia 
wants. The Italians when they come to this country roll up their sleeves and work without 
complaining. They go to the farms and they are satisfied with the conditions. The Greeks want 
to make money the easy way and they do nothing else, but complain and grumble. They want 
luxuries, they like leisure and plenty of money to spend and no work. Why cannot we be like 
the Italians or other nationalities and be classed as “right sort” of migrants?” 
Σε ανταπόκριση από Αθήνα στη στήλη της πρώτης σελίδας ΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ από την «Ακρόπολιν» γράφει: «Σύμφωνα με δήλωσιν του κ. Πρωθυπουργού, η Ελλάς 
ευρίσκεται ανεπιφυλάκτως παρά το πλευρόν της Αμερικής, διότι αυτό ανταποκρίνεται εις τα 
συμφέροντα του Έθνους.» 
 
Φύλλο της 4\1\1951, σε άρθρο αναφέρεται: «Οι Αθηναίοι απεθέωσαν την Ελισάβετ και τον 
Φίλιππον...Το πρόσωπόν της ήτο παιδικό, θα μπορούσε να πη κανείς. Φορούσε ένα φόρεμα 
μπλε λεβάντ, απλό, μα που ταίριαζε απόλυτα με τα ανοιχτόχρωμα μάτια της. Κοίταζε δεξιά και 
αριστερά με ένα αδιόρατο χαμόγελο στα χείλη...» 
Σε άλλο άρθρο του ίδιου φύλλου αναφέρεται «Το Ελληνικόν τάγμα έφθασε εις Κορέαν και 
εκπαιδεύεται διά να συμμετάσχη των επιχειρήσεων.» 
Στήλη «Σημειώματα» «...Εκτός από τα Μιλκ-Μπαρς, τα Κάφις και τα ψαράδικα δεν έχομεν 
τίποτε άλλο να επιδείξωμεν. Εάν  εξαιρέσωμεν την Καπνοβιομηχανικήν Εταιρείαν Μιχελίδη 
και τους γαιοκτήμονας και ποιμνιοστάρχας κ. Νικ. Λουράντον και Γεώργιον Λυμπερίδην και 
μερικούς ασημάντους μικροβιομηχάνους και κτηματίας, ο Ελληνισμός εν Αυστραλία δεν έχει 
τίποτε άλλον προοδευτικόν κεφάλαιον να παρουσιάση. Και όμως φωνασκούμεν ότι είμεθα η 
καλλιτέρα φυλή του κόσμου. Είμεθα άραγε;» 
 
Φύλλο της 11\1\1951, στήλη «Σημειώματα» «Η αποτυχία των εν Κορέα πολεμικών 
επιχειρήσεων των δυνάμεων του ΟΗΕ κατά των κομμουνιστών θα μειώση κατά πολύ το 



πολιτικόν και μιλιταριστικόν κύρος των Δυτικών Δημοκρατιών, διότι η Μόσχα θα επωφεληθή 
της περιστάσεως ταύτης...» 
 
Φύλλο της 1\2\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Παρ’όλας τας μεγάλας μισθοδοσίας τας οποίας 
κερδίζουν οι εργαζόμενοι εις τα διάφορα εργοστάσια και προπαντός οι νέοι Ελληνες 
μετανάστες, ακούομεν καθημερινώς παράπονα ότι τα χρήματα που κερδίζουν δεν επαρκούν 
διά την συντήρησίν των...Θα είναι πολύ αργά δι’αυτούς εις το μέλλον, να κρατήσουν τα 
χρήματά των, όταν κακομάθουν εις την σπατάλην και εις τον αμέριμνον βίον.» 
 
Φύλλο της 8\2\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Οι ανθρακωρύχοι βάλθηκαν να σταματήσουν την 
κίνησιν της βιομηχανίας και να επιφέρουν γενικήν αναστάτωσιν εις την διεξαγωγήν του 
καθημερινού βίου μας με τας προμελετημένας και σκοπίμους απεργίας των. Βλέπετε ότι εδώ 
κυβερνούν τα Διοικητικά Συμβούλια των Εργατικών Σωματείων και με κάθε παραμικράν 
αφορμήν έχομεν απεργίας και επέρχεται γενική κοινωνική αναστάτωσις...» 
 
Φύλλο της 15\2\1951 Editorial EUROPE DEFENCE και «...Η Γιουγκοσλαβία θα αποδώση και 
άλλους Ελληνοπαίδας τους προσεχείς μήνας...» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Ετονίσαμε πλειστάκις ότι μερικοί νεοαφιχθέντες Έλληνες θέλουν να 
γίνουν πλούσιοι, θα ευτυχήσουν και θα προοδεύουν, όταν κατατοπισθούν με την εδώ 
κατάστασιν. Επιπροθέτως πρέπει να μην σπαταλούν τας οικονομίας των εις τζόγους και 
ανωφελείς ενασχολήσεις...» 
 
Φύλλο της 22\2\1951 Στήλη «News-views and gossip–Greek Broadcast» Attempts are being 
made by the Greek Community to obtain a  fifteen minutes Broadcast over one of Sydney’s 
Radio Stations. This Broadcast will be heard once a week and will feature music from Greece, 
short news and lecturettes. If the Community gets the session could be extended to a half hour 
or more.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» « Εις την κεντρικήν οδόν της πόλεώς μας Park St. ήνοιξεν ένα ακόμη 
Ελληνικόν Κέντρον το «Καφενείον Η ΕΛΛΑΣ» υπό την διεύθυνσιν του Νικ. Στάμου. Ας 
καταστήσωμεν τα κέντρα μας φιλικά εντευκτήρια... Φαίνεται ότι για κάθε Έλληνα το καφενείον 
εκλαμβάνεται ως κέντρον φωνασκιών και θορύβων, αλλά εδώ οφείλομεν να ξεχάσωμεν μερικάς 
Ελληνικάς ασχημίας που μας εξευτελίζουν εις τα όμματα των άλλων.» 
 
Φύλλο της 1\3\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Τα Ελληνικά Κέντρα εν Σύδνεϋ 
πολλαπλασιάζονται, αλλά διά το Κοινοτικό Μέγαρον το ενδιαφέρον μας είναι ψυχρόν και 
απαθές...» 
 
Φύλλο της 8\3\1951, κύριο άρθρο «Έτος Απόδημου Ελληνισμού» «Ουδείς φόβος στρατεύσεως 
υπάρχει διά τους Αποδήμους Έλληνας οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ελλάδα επ’ευκαιρία του 
Έτους Αποδήμου Ελληνισμού δυνάμει της υπ’αρ. 801753\30-1-51 αποφάσεως του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης, επήλθον δε οι εξείς τροπολογίαι της Στρατολογικής Νομοθεσίας...» 
Στήλη «Σημειώματα» «...Είναι βέβαιον ότι ο κομμουνισμός εργάζεται εντατικώς διά την 
ανατροπήν των πάντων και, ενώ βλέπομεν εδώ εις την Αυστραλίαν μίαν γενικήν εξάρθρωσιν 
και καθημερινάς κωλυσιεργίας, απεργίας και αναστατώσεις δημιουργημένας υπό των 
κομμουνιστών, φθάνομεν εις το συμπέρασμα ότι η Ελλάς αντιμετωπίζει νέους κινδύνους του 
εσωτερικού και εξωτερικού κομμουνισμού ο οποίος δεν υποχωρεί εύκολα, διότι τα μέσα 
παρέχονται άφθονα εκ Ρωσίας, όπως συνεχίζεται η παγκόσμιος αναστάτωσις.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Κατά την λαβούσαν χώραν εν Καμπέρραν συνδιάσκεψιν των 
Πρωθυπουργών συνεζητήθη και η αύξησις της φορολογίας κατά 20% προς εξοικονόμησιν 
200.000.000 λιρών διά την άμυναν της Αυστραλίας... 
Ο πρωθυπουργός κ.Μέντζις φοβάται ενίσχυσιν και επέκτασιν της Ρωσίας και την 
Σοβιετοποίησιν της Ευρώπης... 



Οι ανθρακωρύχοι συνεχίζουν την τακτικήν των κωλυσιεργίαν, καθώς και οι λιμενεργάται...Το 
σαραντάωρο της εργασίας δεν εφαρμόζεται πουθενά και διά τούτο παρατηρείται παντού 
κοινωνική και οικονομική ανωμαλία.» 
 
Φύλλο της 15\3\1951 Editorial “While the P.M. Mr. Menzies is sounding these warnings to 
make Australian people realize the future war dangers…” 
Και στην επιφυλλίδα NEWS-VIEWS AND GOSSIP “The ABC Broadcasting Commission will 
dedicate a half hour program for our National Day on Sunday 25th of March. In this program 
Miss Arete Zantiotis will sing and also our Athenian baritone Mr.Saligaros will sing… On 
March 25th, the Greek National Day will be honoured with speeches from Canberra by the PM 
Mr. Menzies and A. Fraser…” 
Στήλη «Σημειώματα» «...Διά ψήφων έξι εναντίον ενός οι επτά Δικασταί του Αρείου Πάγου της 
Αυστραλίας απεφάνθησαν ότι η Κυβέρνησις συμφώνως με τον Συνταγματικόν Χάρτην της 
Αυστραλίας δεν έχει το δικαίωμα να κηρύξη το κομμουνιστικόν Κόμμα εκτός νόμου, διότι 
καταστρατηγείται ούτως η ελευθερία του ατόμου. Ο Πρωθυπουργός κ. Μέντζις εδήλωσεν ότι 
και μετά την απόφασιν του Δικαστηρίου, θα συνεχίση τον αγώνα του εναντίον των 
κομμουνιστών, διότι αι κινήσεις των αποτελούν κίνδυνον διά την Αυστραλίαν και θα ζητήσουν 
όπως διενεργηθεί δημοψήφισμα ίνα εξουσιοδοτηθή από τον λαόν να καταπολεμήση την 
κομμουνιστικήν πληγήν.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Μερικοί ψευτοκόκκινοι κοκορεύονται επειδή το Ανώτατον Δικαστήριον 
απέρριψεν την εφαρμογήν του νόμου όπως καταργηθή το κομμουνιστικόν Κόμμα και 
καταδιωχθούν ποινικώς τα στελέχη και οι ηγέται του κόμματος. Εάν οι Αυστραλοί 
κομμουνισταί χαίρωνται και πανηγυρίζουν, οι Έλληνες κομμουνισταί που ήλθον εις 
Αυστραλίαν με την υπόσχεσιν να γίνουν νομοταγείς πολίται και ουδεμίαν σχέσιν έχουν με τις 
κινήσεις των κομμουνιστών, ας μην φωνασκούν και ζητωκραυγάζουν υπέρ των Κινέζων και 
του Στάλιν, διότι θα μετανοήσουν και επί πλέον να κοιτάζουν τη δουλειά των, εάν θέλουν να 
παραμείνουν εις την Αυστραλίαν.» 
 
Φύλλο της 22\3\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: « Ο Γενικός Διοικητής της Αυστραλίας κ. Μακέλλ 
ενέκρινε την υπό της Κυβερνήσεως Μέντζις ληφθείσαν απόφασιν περί διαλύσεως της Βουλής 
και Γερουσίας και την διενέργειαν νέων εκλογών την 28ην Απριλίου. Αν και η Κυβέρνησις θα 
ηδύνατο πολύ ευκόλως να εφαρμόση ορισμένας διατάξεις των νόμων διά τα εργατικά, 
οικονομικά και κομμουνιστικά προβλήματα της χώρας, απέφυγεν όπως πράξη τούτο διά να 
μην καταστρατηγηθή το Σύνταγμα και διά τον λόγον αυτόν ζητεί την ετυμηγορίαν του λαού 
διά να συνεχίση το έργον της γενικής ανασυγκροτήσεως των αμυντικών, εργατικών και 
παραγωγικών ζητημάτων της Αυστραλίας.» 
 
Φύλλο της 29\3\1951 Editorial –«Korean unfinished war», διαβάζουμε στο σχετικό  άρθρο: 
«Ελληνικαί απώλειαι εις την Κορέαν-Αναφέρθηκαν 46 νεκροί και 20 τραυματίαι.» 
Σε άλλο σημείο «Η ολυμπιακή φλοξ καθ’ ά τηλεγραφούν από Μπουένος Άϋρες προσγειώθηκε 
εκεί με αργεντινόν αεροπλάνον του οποίου επέβαινον δύο Έλληνες αθληταί μεταφέροντες την 
Ολυμπιακήν Δάδα διά τους Παναμερικανικούς Αγώνας.» 
 
Φύλλο της 5\4\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Οι υποτακτικοί των αυθεντών της Μόσχας και 
πάντοτε μαχητικοί σύντροφοι, οπουδήποτε κι αν ευρίσκωνται δημιουργούν αναστατώσεις...» 
 
Φύλλο της 12\4\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Συνεχίζεται η προεκλογική κίνησις διά τας 
Ομοσπονδιακάς Εκλογάς της Αυστραλίας και αρκεταί ανωμαλίαι προξενούν οι κομμουνισταί 
και πρέπει να υποταχθούν με την θέλησιν του λαού και όχι να μετέρχωνται βίαια μέσα 
εκμεταλλευόμενοι το φιλελεύθερον και δημοκρατικόν καθεστώς της Αυστραλίας.»  
Επίσης αναφέρονται, σε άλλο σημείο, «αι σημειωθείσαι τροποποιήσεις του καταστατικού της 
Κοινότητος του Σύδνεϋ.» 
 



Φύλλο της 19\4\1951  
Editorial «McArthur Dismissal-The dramatic dismissal of General MacArthur by the President 
Truman has startled the whole world…» 
Στήλη «Σημειώματα» «Ο Διάδοχος του στρατηγού Μακ Άρθουρ, Στρατηγός Ριτζηγουέη θα 
αντιμετωπίση και αυτός το ίδιο δίλημμα...» 
 
Άρθρο «Ο Εμβέρ Χότζα προσπαθεί να επιβληθή εις τον Αλβανικόν  Λαόν.» 
Σε άλλο σημείο του ιδίου φύλλου προκήρυξη συσπείρωσης ψηφοφόρων: «Ψηφίσατε τους 
Φιλελευθέρους και Αγροτικούς... 
Αγαπητοί Συμπατριώται, η εκλογή είναι απλή και ευκολωτάτη. Μόνον το Εθνικόν πρόγραμμα 
και η γνωστή ικανότης των δύο διακεκριμένων αρχηγών των κ.κ. Μέντζις και Φέηντεν, 
εγγυώνται σωτηρίαν και ορθήν πολιτικήν γραμμήν. 
...Λαβών την εξουσιοδότησιν παρά του Κέντρου Φιλελευθέρων 
Ιωάννης Ραυτόπουλος, 101 Dowling St., Kensington.» 
 
Σε άλλο σημείο του ίδιου φύλλου αναφέρεται «Ο Μέγας εχθρός είναι πάνοπλος, εξαιρετικά 
ύπουλος, διεθνώς οργανωμένος και συνεπώς άμεσα επικίνδυνος...Είναι ο Κομμουνισμός... 
Αυτόν και μόνον Αυτόν πρέπει να πολεμήσωμεν κατ’αρχήν όλοι.» 
 
Φύλλο της 3\5\1951, άρθρο  «Δηλώσεις του Έλληνος εκπροσώπου κ. Κύρου εις τον ΟΗΕ διά 
τον στρατηγόν Μακάρθουρ.» «Θα υπογραμμίσω ότι συμμερίζομαι τους λόγους του Προέδρου 
Τρούμαν περί της οφειλής όλων προς τον στρατηγόν Μακάρθουρ δι’όσα ούτος έπραξεν.» 
«Επίσης ετόνισεν σχετικά με τον στρατηγόν Τζαίημς Βαν Φλητ, ο οποίος αναλαμβάνει την 
διοίκησιν της 8ης στρατιάς, ότι οι Έλληνες ηξεύρουν καλά τα προσόντα του από τον αγώνα του 
εναντίον των κομμουνιστών. Ακόμη ότι οι στρατηγοί Ριτζγουέη και Τζ. Βαν Φλητ  είναι οι 
καλλίτεροι μαχηταί από τους δήθεν κατευναστάς.» 
Στήλη «Σημειώματα»: «Εξαιρετικόν ενδιαφέρον έδειξαν εις τας τελευταίας εκλογάς οι Έλληνες 
του Σύδνεϋ. Ο πολιτικός οίστρος άγει και φέρει τους Έλληνας της Ελλάδος....Οι Κομματάρχαι 
μας κ.κ. Ανδρόνικος, Ραυτόπουλος, Μητσόπουλος και Ράτζας ήσαν στις δόξες των και τους 
ευχόμεθα γρήγορα να εκλεγούν και αυτοί βουλευταί !» 
 
Φύλλο της 10\5\1951-Ειδήσεις από Ελλάδα-«Οι εκλεγέντες Σύμβουλοι θα συνέλθουν προσεχώς. 
Αι ψήφοι των Γυναικών για τας δημαρχειακάς εκλογάς (Υπουργός Εσωτερικών 
κ.Μπαντόπουλος). Πληροφορούμεθα ότι επί εγγεγραμμένων γυναικών εις τους Εκλογικούς 
Καταλόγους των Αθηνών 59 χιλιάδων, εψήφισαν αι 52 χιλιάδες. Έλαβον δε το ψηφοδέλτιον 
Κοτζιά τα 69%, Μερκούρης τα 16% και Δημοκρατική Παράταξις τα 10,9%. Εις τον Πειραιά επί 
εγγεγραμμένων 23 χιλιάδων γυναικών, εψήφισαν αι 21 χιλιάδες περίπου. Έλαβεν ο συνδιασμός 
Ανδριανόπουλου τα 29% των ψήφων των γυναικών, Ντεντιδάκης τα 29%, Δημοκρατικός 
Συναγερμός τα 17% και η ΕΠΕΚ τα 10%.» 
 
Φύλλο της 17\5\1951, στήλη «Σημειώματα» «Από το Λονδίνον, μας έρχεται ένα Νέον 
Ελληνικόν Περιοδικόν «Ο Κρίκος». Είναι ακόμη συμβολή εις το πνευματικόν ενεργητικόν του 
Ελληνισμού της ξενιτειάς. Στην τελευταία του έκδοση είχε και μίαν επιτυχή περιγραφή για τον 
Ελληνισμόν της Αυστραλίας.» 
 
Φύλλον της 24\5\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Το παράδειγμα μιας μικράς Ελληνικής 
Παροικίας στο Καργκούλι(Cargoorlie) της Δυτικής Αυστραλίας. Μαζεύτηκαν όλοι οι Έλληνες, 
έβαλαν το χέρι στην τσέπη πρόθυμα, ενήργησαν και διοργάνωσαν  Ελληνικόν Σχολείον και 
ένας από τους προθύμους και ενθουσιώδεις συνδρομητάς, ο κ.Αναστάσιος Πιλκαδάρης 
ανέλαβε, χωρίς καμμίαν αμοιβήν, να διδάσκη καθημερινώς τα Ελληνόπουλα...» 
 
Φύλλο της 14\6\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Τονίζομεν και πάλιν στους ομογενείς μας, πως 
όταν πρόκειται να φέρουν κοντά των από την Ελλάδα συγγενείς ή φίλους των, πριν τους 



φέρουν, να τους εξηγούν με λεπτομέρεια και ακρίβειαν τι δουλειές τους περιμένουν, σαν 
πατήσουν το πόδι τους εδώ...διά να μην γίνωνται, όταν έλθουν, παράπονα, παρεξηγήσεις και 
καυγάδες!» 
 
Φύλλο της 21\6\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Μετά το θάνατο του Εργατικού Αρχηγού και 
πρώην Πρωθυπουργού κ.Τσίφλη, το Εργατικόν Κόμμα ευρίσκεται αυτάς τας ημέρας εις 
μεγάλας αναμπουμπούλας...» 
»Δεν γνωρίζομεν τι τεκταίνονται εις τα παρασκήνια, αλλά εμείς πιστεύομεν ότι ο Δρ. Έβαττ θα 
εύρη αντίπραξιν, διότι είναι πολύ γραμματισμένος και διότι έγινε συνήγορος των 
Κομμουνιστικών Εργατικών Ενώσεων εις τα Δικαστήρια προ ολίγων μηνών, ο δε Κώλγουελ θα 
εύρη αντίπραξιν, διότι ως Καθολικός που είναι, υποστηρίζεται από τους Εργατικούς 
Καθολικούς, αλλά ευρίσκει αντίδρασιν από τους Αγγλικανούς Εργατικούς...» 
 
Φύλλο της 28\6\1951  
«Νew Labour Leader  
The great loss suffered by the Federal Labour Party through the death of Mr. Chifley will be 
considerably initiated by the unanimous election to the post of Dr. H.V.Evatt… Dr. Evatt does 
not need any introduction to the Greeks. While his reputation is world-wide he is better known 
to our people by his consistent defence of Greece’s rights and legitimate aspirations, as 
President of the United Nations Assembly and on other various occasions…» 
 
Άρθρο «Συνομιλία Βασιλέως-Πιουριφόϋ...ήκουσεν τας εν προκειμένω τελικάς απόψεις του 
Άνακτος. Απέτυχαν αι προσπάθειαι του κ.Πιουριφόϋ προς επίλυσιν του ζητήματος Παπάγου. 
Αμερικανικά μετάλλια εις Έλληνας στρατιώτας. 
Χαιρετισμός προς τους επανελθόντας εκ Κορέας μαχητάς μας.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Ενήργησεν ο Γενικός Πρόξενός μας κ.Αιμ.Βρυζάκης στο Αρμόδιο 
Υπουργείο εν Καμπέρρα, ενδιαφέρθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 
Κοινότητος του Σύδνεϋ στέλλοντας έντονον διαμαρτυρίαν εις το Υπουργείον Μετατάστευσης 
και η κατάστασις εδιορθώθηκε. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις έστειλε  εις την Αθήναν ειδικόν 
Αντιπρόσωπον ο οποίος θα εξετάση τας αιτήσεις που υποβάλονται διά την χορήγησιν αδείας 
μεταναστεύσεως εις Αυστραλίαν κι έτσι αι αιτήσεις δεν θα πηγαίνουν- όπως γινόταν- μέσω του 
Γραφείου Ρώμης.» 
 
Φύλλο της 5\7\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Πολλοί νέοι μετανάσται, αφού εδοκίμασαν ολίγας 
εβδομάδας τον θορυβώση βίον της πόλεως, απεφάσισαν να εγκατασταθούν εις το εσωτερικόν 
ως κτηματίαι και καλλιεργηταί ντομάτας...» 
 
Φύλλο της 12\7\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του χειμώνος εν 
Αυστραλία. Δεν μας φθάνουν αι βροχαί, το κρύο και η κακοκαιρία, αλλά έχομεν εις Σύδνεϋ 
απαγορεύσεις φωτισμού, θερμάνσεως, φωταερίου και χίλιες δύο ακόμη στερήσεις από 
βούτυρον, κρέας, γάλα, τρόφιμα και ρουχισμόν...Περιμένομεν όπως οι κροκόδειλοι με 
ανοικτόν το στόμα να καταβροχθίσωμεν ο ένας τον άλλον...» 
 
Φύλλο της 19\7\1951 -Editorial «Wage rises do not help» 
«Next month the basic wage will rise again another 13 shillings. This will bring the present 
basic wage rate in Sydney up to 9.13 pounds and after three months the Commonwealth 
Arbitration Court will review, again the basic wage rate to make sure the rate keeps peace with 
the cost of living.» 
Στήλη «Σημειώματα»: «Το Παγκοινοτικόν Συνέδριον πρέπει να λάβη χώραν, διότι ο 
Ελληνισμός εν Αυστραλία αυξάνεται καθημερινώς και παραμένει εισέτι αχαλιναγώγητος.» 
 



Φύλλο της 26\7\1951: «Η προκληθείσα κυβερνητική κρίσις κατόπιν της παραιτήσεως του κ. 
Γεωργίου Παπανδρέου ελύθη...»-... «Η μόνη απομένουσα λύσις της κρίσεως αι εκλογαί.-
Επίσημος ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού.» 
 
Φύλλο της 2\8\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Η νέα θέσις της Ελλάδος-Τουρκίας εις το 
Σύμφωνον του Ατλαντικού...κατοχυρούται και η ασφάλειά της εναντίον οιασδήποτε πλέον από 
Βορράν σλαβοκομμουνιστικής επιθέσεως και αναγνωρίζεται η ιδιάζουσα θέσις της εις την 
διοίκησιν της Μέσης Ανατολής.» 
 
Φύλλο της 9\8\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Επιβράνδυνσις της ανακωχής εν Κορέα εγκυμονεί 
μεγάλους κινδύνους...» 
...»Απόψε θα λάβη χώραν η Έκτακτος Γενική Συνέλευσις της Ελληνικής Κοινότητος 
Σύδνεϋ...Πολλά σοβαρά γεγονότα εσημειώθησαν εν τη Ελληνική Παροικία του Σύδνεϋ κατά το 
διαρρεύσαν τετράμηνον... 
Πρέπει να ληφθή απόφασις διά την εξασφάλισιν αιθούσης διά το Κοινοτικόν Μέγαρον και διά 
απόσβεσιν του χρέους του Μητροπολιτικού Μεγάρου.» 
«Θα αντιμετωπίσωμεν σοβαράν οικονομικήν κρίσιν εάν οι εργάται και οι εργοδόται δεν 
συνεργασθούν. Εφ’όσον εις την Αυστραλίαν οι πλείστοι των εργατών θεωρούν τους εργοδότας 
των ως εκμεταλλευτάς και εχθρούς των...» 
 
Φύλλο της 16\8\1951-Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «Απόφασις του Στρατάρχου Α. Παπάγου 
όπως κατέλθει εις τας προσεχείς εκλογάς. Σκοπός του η πολιτική ανακαίνισις και η ηθική 
αναδημιουργία...» 
Στήλη «Σημειώματα»: «Οι Κοινοτικοί μας πατέρες συνεκάλεσαν έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν...Η 
επακολουθήσασα όμως συζήτησις διά τα «Παπαδικά» επροξένησεν εις πολλούς θυμηδίαν...» 
 
Φύλλο 23\8\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Νέον τμήμα εκστρατευτικού στρατού εκ 460 Ελλήνων 
οπλιτών ανεχώρησεν εκ Πειραιώς διά Κορέαν προς αντικατάστασιν ισαρίθμων πολεμιστών.» 
«Ο Σεβασμιώτατος κ.κ.Θεοφύλακτος κατόπιν του αυτοκινητιστικού ατυχήματος το απόγευμα 
της Τετάρτης 15ης Αυγούστου, παρέμεινεν οικουρών και δεν προσήλθε εις τον εορτασμόν της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι.Ναόν της Αγίας Τριάδος εν Σύδνεϋ 
ετέλεσαν οι αιδεσιμώτατοι κ.κ. Ιωαν. Ευαγγελινίδης και Γεώργ. Κατέρης.» 
 
Φύλλο της 30\8\1951  
Editorial «Migration and high production» 
“We have yet to learn that the only way to beat inflation is to work more, and this applies not 
only for the New Australians…” 
Στήλη «Σημειώματα»: «Θα κληθή ο λαός της Αυστραλίας όπως εκδηλώση την ετυμηγορίαν του 
αναφορικώς με την καταδίωξιν του κομμουνιστικού στοιχείου εν Αυστραλία και την 
αποκήρυξιν του Κομμουνιστικού Κόμματος.» 
 
Φύλλο της 20\9\1951, στήλη «Σημειώματα» «Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις του κ.Μέντζις ήτις 
διά δευτέραν φοράν εξελέγη υπό του λαού με πλειοψηφίαν και με την εντολήν να 
καταπολεμήση τας ενεργείας του Κομμουνιστικού Κόμματος εν Αυστραλία ευρίσκεται 
δεσμευμένη, διότι αι Κυβερνήσεις του N.S.W. και Queensland δεν συγκατένευσαν διά να 
παραχωρήσουν το δικαίωμα της αποκηρύξεως του Κομμουνιστικού Κόμματος...» 
 
Φύλλο της 27\9\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Ο λαός της Αυστραλίας απέδειξεν και πάλιν ότι 
δεν αρέσκεται να δεσμεύεται με νομοθεσίας τεινομένας να του αποστερήσουν την 
ελευθερίαν...Ο λαός εθεώρησεν σκόπιμον να μην παραχωρήσουν την δύναμιν αυτήν εις την 
Κυβέρνησιν(Μέντζις). Οι Κομμουνισταί ας μην εκλάβουν τα αποτελέσματα του 
δημοψηφίσματος ως νίκην των και πως ο λαός της Αυστραλίας είναι παρά το πλευρόν των... 
και ότι δίδει  FAIR GO εις τους φίλους του και τους εχθρούς του...»  



 
Φύλλο της 4\10\1951 Editorial «The new budget we wish in Australia to keep the system a free 
enterprise as opposed to a complete and rigid Soviet Socialized State…” 
Κύριο άρθρο «Η μετανάστευσις 1500 Συμμοριτοπλήκτων προσφύγων εις Αμερικήν.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ» «Εσχηματίσθη νέα κυβέρνησις Συνασπισμού μεταξύ των κομμάτων 
Προοδευτικών - Φιλελευθέρων και με Πρωθυπουργόν, τον κ. Νικόλαον Πλαστήραν...» 
 
Φύλλο της 11\10\1951, στήλη «Σημειώματα» «Ο προϋπολογισμός της Κυβερνήσεως (εν 
Αυστραλία) διά το έτος 1951-1952 φαίνεται δυσβάστακτος και με τας νέας φορολογίας θα 
δημιουργηθή μία κατάστασις πολλών στερήσεων.» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Αι πολυάριθμαι και ποικιλώνυμοι Αδελφότητες εν Σύδνεϋ θα έχουν και 
άλλον νεότευκτον εις τας τάξεις των: «Την Καλυμνιακήν Αδελφότητα». 
 
Φύλλο της 10\10\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Η εν Αιγύπτω κατάστασις εγκυμονεί κινδύνους 
εις Μέσην Ανατολήν...» 
«Αιματηραί και καταστρεπτικαί συγκρούσεις λαμβάνουν χώραν εις Κορέαν...» 
Στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Με τα πλοία «Κυρήνεια» και «Έλλην Πρίγκηψ» έρχονται πολλοί νέοι 
Έλληνες μετανάσται...» 
 
Φύλλο της 1\11\1951, στήλη «Σημειώματα» «Θα αυξηθή κατά 14 σελίνια ακόμη η βασική 
μισθοδοσία και όπως προχωρούμεν ακόμη ο τιμάριθμος της ζωής θα φθάση εις ύψη 
δυσθεώρατα...»  
 
Φύλλο της 8\11\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Πολλοί εκ των νέων Ελλήνων μεταναστών των 
αφιχθέντων μεταπολεμικώς εν Αυστραλία μετέβαλλον γνώμην αναφορικώς με τας  εν 
Αυστραλία συνθήκας ζωής...» 
 
Φύλλο της 29\11\1951, άρθρο «Ορκίσθησαν επτά κομμουνισταί εξόριστοι βουλευταί της ΕΔΑ.»  
The silver jubilee of Hellenic Herald. (Editorial). 
 
Φύλλο της 13\12\1951, στήλη «Σημειώματα»: «Τας τελευταίας εβδομάδας επανειλημμένα 
ακούσθηκε-διά πρώτην φοράν εις 10 χρόνια- από εργάτας να λένε ότι απελύθησαν από την 
εργασίαν των και μάλιστα ολίγας εβδομάδας προ των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους, περίοδον δηλαδή κατά την οποίαν υπάρχει ζήτησις εργατικών χειρών...» 
 
Φύλλο της 20\12\1951, στήλη «ΧΑΡΑΚΙΕΣ»: «Τα τρόφιμα είναι πανάκριβα και δυσεύρετα και 
πολλοί λίγοι θα δυνηθούν να πληρώσουν διά το Χριστουγεννιάτικο γεύμα 7\- την λίτρα διά 
χοιρομέρι.» 
 
.......................................................................................................................................... 
Η αναζήτησή μας για αναφορές και πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριοποίηση των μελών 
του Ελληνικού Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» στα επόμενα φύλλα της ίδιας εφημερίδας, για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, απέβη μάταια, γεγονός που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ότι 
άρχισε από τη συγκεκριμένη εφημερίδα μία άλλη πιο καλά οργανωμένη τακτική σχετικά με την 
εφαρμοζόμενη από το κατεστημένο στρατηγική ενάντια στις προοδευτικές φωνές και τις 
μαχητικές δράσεις των μελών του «Άτλαντα»: αυτή της αποσιώπησης και της ηθελημένης 
άγνοιας των δραστηριοτήτων τους, ώστε να παύσουν να ευρίσκονται στο προσκήνιο της 
δημοσιότητας με τις ενέργειές τους. 
 
 
 



 
 
ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 
 
Το πρώτο βήμα της δημιουργίας του συνδέσμου απετέλεσε στα τέλη του 1936 στο Σύδνεϋ η 
ίδρυση του Μορφωτικού Συνδέσμου ο «Πλάτων» που μετά από δύο χρόνια πολιτιστικής 
δραστηριότητας διαλύθηκε. 
Παρ’όλα ταύτα είχαν εδραιωθεί οι προϋποθέσεις της συγκρότησης μιας ελληνικής οργάνωσης η 
οποία μέσα στα καθορισμένα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια της αυστραλιανής κοινωνίας 
καλούνταν να καλύψει ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοποίησης, από τον αθλητισμό και τη 
μόρφωση, μέχρι την συνδικαλιστική έκφραση, την οικονομική στήριξη και την ηθική 
υποστήριξη των Ελλήνων μεταναστών. 
Την ανάγκη συγκρότησης μιας τέτοιας υφής και στόχευσης ελληνικής οργάνωσης εκπληρώθηκε 
τον Οκτώβριο του 1939 με την ίδρυση του «Ελληνικού Αθλητικού Συνδέσμου Νεολαίας 
ΑΤΛΑΣ». Ο «ΑΤΛΑΣ» αποτέλεσε στην αρχή μία μικρή αθλητική ένωση της οποίας ως πρώτος 
Πρόεδρος αναφέρεται ο Ελληνοαμερικανός παλαιστής Γ.Ζαχαρίας. Μέλη του «Άτλαντα» ήταν 
ελληνικής καταγωγής μετανάστες, καθώς και τα αυστραλογεννημένα παιδιά τους. 
Από το έργο του Στηβ Γεωργάκη παίρνουμε την πληροφορία ότι από το 1929 υπήρχε και ένας 
άλλος αθλητικός Σύλλογος ο οποίος είχε ιδρυθεί από Καστελλοριζιούς και είχε την ονομασία 
«ΑΤΛΑΣ» και αφορούσε τμήμα άρσης βαρών, το οποίο λειτουργούσε παράλληλα  και 
σύγχρονα με άλλα αθλητικά τμήματα της Αδελφότητας, στα ανατολικά προάστεια. 
 
Από τις πρώτες δραστηριότητες του Συνδέσμου ήταν η συγκρότηση ποδοσφαιρικής ομάδας με 
την ονομασία «Άτλας» η οποία και συμμετείχε σε αγώνες που διοργανώνονταν στα ανατολικά 
προάστεια του Σύδνεϋ, στα οποία και πρωτοστατούσαν οι αθλητικές ομάδες των 
Καστελλοριζίων. Μάλιστα, αναφέρεται ότι η ομάδα του «Άτλαντα» κατέκτησε και πολλά 
κύπελλα, καθώς και άλλες τιμητικές διακρίσεις. 
Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του ο «ΑΤΛΑΣ» ασχολήθηκε με αθλητικές, κοινωνικές 
εκδηλώσεις, τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και διαλέξεων. 
Με το ξέσπασμα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σύνδεσμος «Άτλας» αναλαμβάνει να παίξει 
πρωτοποριακό και καθοδηγητικό ρόλο για την κινητοποίηση της Ελληνικής Παροικίας του 
Σύδνεϋ, ιδίως δε με τη συμμετοχή των μελών του στον αντιφασιστικό αγώνα και με την 
αξιόλογη προσπάθεια που αποσκοπούσε στο αντάμωμα με άλλους προοδευτικούς χώρους.  
Τίθενται έτσι οι βάσεις μιας στενής και διαρκούς συνεργασίας του Συνδέσμου με το 
συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα της Αυστραλίας και η ενότητα αυτή σφυρηλατήθηκε μέσα 
από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, καθώς και μέσα σ’αυτά που ακολούθησαν, κατά την 
προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας. 
Στη διάρκεια, λοιπόν, του πολέμου ο «Άτλας» ασχολείται με την κινητοποίηση της Ελληνικής 
Παροικίας στη Νέα Νότια Ουαλία για τη διοργάνωση αντιφασιστικών διαδηλώσεων και την 
εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων με το 
αυστραλιανό εργατικό κίνημα. 
Έτσι κατακτώντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων συμπατριωτών μας, αναλαμβάνει ενεργά 
το ρόλο της προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων σε διάφορους κλάδους εργαζομένων 
που υφίστανται αδικίες και διακρίσεις. 
Την περίοδο αυτή οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων στα 
εστιατόρια και τα άλλα καταστήματα ήταν άθλιες: ο μέσος όρος  ωρών εβδομαδιαίας 
απασχόλησης ήταν 65 με 70 ώρες και ο μισθός ήταν εξευτελιστικός. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν ξεπερνούσε τα 30 σελλίνια την εβδομάδα. 
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου «Άτλας», η Ένωση Εργατών Εστιατορίων δέχεται να 
προσλάβει Έλληνα για να προβεί στη συνδικαλιστική οργάνωση και καθοδήγηση των Ελλήνων 
εργαζομένων στα πολυάριθμα εστιατόρια. Η ευθύνη αυτή ανατέθηκε στο δραστήριο μέλος του 
«Άτλαντα», Δημήτρη Ραυτόπουλο που ανέπτυξε αξιοθαύμαστη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα 
να εγγράψει πολλούς Έλληνες στη συνεχνία. Αποτέλεσμα της μαζικής προοδευτικής ψήφου των 



οποίων υπήρξε η ήττα της συντηρητικής, μέχρι τότε, ηγεσίας της συντεχνίας, κατά τις εκλογές 
του 1940, και η εκλογή, για πρώτη φορά, ρηξικέλευθων και αγωνιστικών συνδικαλιστών στο 
προεδρείο της συντεχνίας. 
Όμως συμβαίνει η σύλληψη του Δ.Ραυτόπουλου και η φυλάκισή του, γεγονός που 
συσσπειρώνει τους εργαζομένους και τα μέλη του « Άτλαντα», που συγκεντρώνουν χρήματα 
για την ενίσχυση του φυλακισμένου συντρόφου τους. Τέλος, τον Αύγουστο του 1941, όταν 
πλέον εκλέγεται Εργατική Κυβέρνηση, επιτυγχάνεται ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες η 
απελευθέρωση του Έλληνα συνδικαλιστή. 
Από την περίοδο αυτή αναπτύσσεται εντονότερα η δράση του Συνδέσμου που μέσα από την 
εγγραφή νέων μελών και την οικονομική τους στήριξη, αρχίζουν να συγκεντρώνουν χρήματα 
για να ανταπεξέλθουν στα διαρκώς αυξανόμενα έξοδα για την εκτύπωση και κυκλοφορία 
έντυπου ενημερωτικού υλικού, αλλά και για την κάλυψη και άλλων αναγκών του αγώνα. 
Το 1942 έρχεται ένα άλλο γεγονός για να συμβάλει στην ανάπτυξη, την επέκταση και τη 
μαζικοποίηση της δραστηριότητας του Συνδέσμου: Το χρόνο αυτό ήλθαν στην Αυστραλία, εξ 
αιτίας του πολέμου, πολλά ελληνικά πλοία  των οποίων τα πληρώματα ξεμπάρκαραν στο 
λιμάνι του Σύδνεϋ.  
Γρήγορα ήλθαν σε επαφή και με την προσχώρηση στον «Άτλαντα» και με το μπόλιασμα των 
προοδευτικών ιδεών που πολλοί από αυτούς είχαν, από την προσωπική και μακροχρόνια 
εμπειρία τους στο επάγγελμα του ναυτεργάτη, συντελέστηκε με αυτόν τον τρόπο η ενδυνάμωση 
του Συνδέσμου και τα πρώτα αυτά μέλη απετέλεσαν μία προωθητική δύναμη που οδήγησε στο 
χάραγμα της εποχής που χαρακτηρίζεται ως «η χρυσή εποχή» για το Σύνδεσμο. 
Την ίδια περίοδο, λόγω της επιστράτευσης, πολλά Ελληνόπουλα που κατοικούσαν σε χωριά, 
ήρθαν στο Σύδνεϋ, προκειμένου να καταταγούν στον αυστραλιανό στρατό. Πολλούς από 
αυτούς αμέσως προσέλκυσε η πατριωτική και αντιφασιστική δράση του Συνδέσμου και έτσι 
παρατηρείται μία αθρόα προσχώρηση στις τάξεις του. 
Από διηγήσεις παλιοτέρων μελών, πολλοί έντονα ενθυμούνται το βουερό εντευκτήριο του 
Συνδέσμου, στο κέντρο της πόλης του Σύδνεϋ, που το κατακλύζουν ναυτεργάτες, στρατιώτες, 
νέοι και νέες, που όλοι έρχονται για να πληροφορηθούν νέα για την κατάσταση και τον 
πόλεμο, να πάρουν έντυπο υλικό και προκηρύξεις, είτε άλλοι πάλι να συμμετάσχουν στις 
θεατρικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονταν, προκειμένου να τονωθεί το 
ηθικό των συντρόφων της δουλειάς και του αγώνα. 
 
 
 
 
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
Μέχρι τότε ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» δεν διέθετε δικό του χώρο στέγασης και τα μέλη του 
συγκεντρώνονταν σε διάφορα ελληνικά καφενεία. Σε μία από τις συνεδριάσεις τους, ο 
ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καφενείου, Γ. Κρικέτης, τους απεθάρρυνε λέγοντάς τους ότι θα 
έπρεπε να μην έρχονται στο χώρο αυτό και να φροντίσουν για την εξεύρεση μιας δικής τους 
αίθουσας. Συγχρόνως τους έδωσε μία επιταγή 10 λιρών, μεγάλο για την εποχή ποσό, και τους 
προέτρεψε να δραστηριοποιηθούν για την απόκτηση δικής τους ιδιόκτητης αίθουσας.  
Έτσι, παίρνοντας ζεστά το θέμα, όλα τα μέλη συνεισέφεραν από 5 λίρες ο καθένας και 
συγχρόνως οργάνωσαν μία επιτροπή εράνου για να μεριμνήσει για την εξεύρεση του 
κατάλληλου χώρου για την αγορά του. Υπεύθυνος των όλων προσπαθειών ορίστηκε ο Κώστας 
Βαλάμης και μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε και νοικιάστηκε, αρχικά, η αίθουσα 
στο β΄όροφο του κτιρίου της 252 Pitt St. 
Τα μέλη του Συνδέσμου εργάστηκαν φιλότιμα και εθελοντικά για να γίνουν οι διαρρυθμίσεις 
και οι επιδιορθώσεις της αίθουσας και έτσι επιτεύχθηκε η στέγαση των δραστηριοτήτων του 
Συνδέσμου. 



 
H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 
Από τη σύντομη αναφορά στην Ιστορία του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» μέσα από το 
επετειακό φυλλάδιό του για τη συμπλήρωση 30 και αυτό για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του 
ξεχωρίζουμε τους σκοπούς και τη στόχευση δράσης του Συνδέσμου στη σύντομη εξελιχτική του 
πορεία. 
«Ο ΑΤΛΑΣ από την πρώτη στιγμή της σύστασής του πλαισιώθηκε από προοδευτικά άτομα, τα 
οποία αντιλαμβάνονταν την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός φορέα που θα επεδίωκε τη 
στήριξη, την ενίσχυση του σθένους για αντίσταση στις εκμεταλλευτικές απαιτήσεις των 
εργοδοτών, κυρίως για τους νεομετανάστες. Αργότερα, όταν πλέον ο Σύνδεσμος απέκτησε 
διασυνδέσεις με αυστραλιανές κοινωνικές και συνδικαλιστικές ομάδες, είχε καθιερωθεί στη 
συνείδηση του Έλληνα μετανάστη. 
 Όσες φορές οι ελληνικής καταγωγής μετανάστες αντιμετώπιζαν εργασιακά προβλήματα, όποτε 
αντιλαμβάνονταν ότι χρειάζονταν την οργανωτική του παρέμβαση, τη συμβουλή και τη 
συμβουλευτική παρέμβαση στη μεθοδολογία του διεκδικητικού αγώνα, ή ακόμη και την ενεργή 
δραστηριοποίησή τους, στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» κατευθύνονταν και εύρισκαν ασφαλείς λύσεις και 
στήριξη. 
«Πάντοτε ο «ΑΤΛΑΣ» πρόβαλλε το χαρακτήρα του και αντιμετώπισαν γι’αυτόν τον λόγο τα 
στελέχη του ποικίλες διώξεις, φυλακίσεις και κατατρεγμούς από το οικονομικοπολιτικό 
κατεστημένο, τόσο το αυστραλιανό, όσο και αυτό που είχε εδραιωθεί από Έλληνες. 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην εκφρασμένη Κοινή Γνώμη που συμπορευόταν με το 
κεφάλαιο, την ντόπια πλουτοκρατία και την Παροικιακή τοιαύτη, το Ελληνικό Προξενείο και 
τον «Φαναριώτικο» σκοταδισμό της Μητρόπολης Αυστραλίας.»4  
Απορίας άξιο είναι με πόση ευκολία η Κοινή Γνώμη της Ελληνικής Παροικίας αναλάμβανε να 
επισημάνει την «αποκλίνουσα» για το κατεστημένο δραστηριότητα του «Άτλαντα» και να 
προβαίνει σε προτροπές προς τις Αυστραλιανές Αρχές και τις προξενικές Ελληνικές να 
μεριμνήσουν και να παρέμβουν δραστικά, προκειμένου να πατάξουν και να τιμωρήσουν 
άτομα με ενεργό συνδικαλιστική δράση, κατηγορώντας τους ως επικίνδυνους για τη δημόσια 
ασφάλεια της φιλόξενης χώρας Αυστραλίας, στην οποία όλοι οι αφικνούμενοι μετανάστες 
πρέπει να φέρονται με τρόπο αρεστό στην καθεστηκυΐα τάξη. 
 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΛΑΝΤΑ» 
Από την κήρυξη του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου ο Σύνδεσμος πλαισιώθηκε από άτομα του 
προοδευτικού χώρου που έφθαναν κατά καιρούς από Ελλάδα και Κύπρο και έδωσαν νέο 
περιεχόμενο και χαρακτήρα στη δράση και τη στόχευση του Συνδέσμου.  
Από αθλητική και πολιτιστική οργάνωση αναδείχθηκε σε αντιφασιστική, αντικαπιταλιστική, 
κοινωνική και συνδικαλιστική ένωση αναπτύσσοντας δραστηριότητες, όπως τύπωση και 
κυκλοφορία έντυπου υλικού, οργάνωση διαμαρτυριών, συλλαλλητηρίων, συνεργασία με το 
αυστραλιανό εργατικό και κοινωνικό κίνημα. 
Πολλά στελέχη του κρίνονται επικίνδυνα για τη χώρα και φυλακίζονται, όπως ο Δημήτρης 
Μητσόπουλος που συλλαμβάνεται από την αστυνομία, το 1941, και φυλακίζεται. Με 
συντονισμένες προσπάθειες των συνδικάτων και με την εκλογή εργατικής κυβέρνησης, γίνεται 
κατορθωτή η αποφυλάκισή του. 
Μεγάλη δύναμη στο συνδικαλιστικό κίνημα είχαν αναπτύξει οι ναυτεργάτες οι οποίοι κατά το 
διάστημα του πολέμου ανέπτυξαν και αντιφασιστική δραστηριότητα, δυσκολεύοντας τις 
κινήσεις και αντιδρώντας σε ελλιμενισμούς πλοίων. 
Η κήρυξη απεργιών από τα ναυτεργατικά σωματεία, στα οποία εργάζονται πολλοί Έλληνες, με 
σκοπό την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και την υπογραφή καλύτερης και ευνοϊκότερης 
σύμβασης για τους ναυτεργάτες, παραλύουν τα λιμάνια της χώρας (1943) και μένουν 
αξεφόρτωτα πολλά πλοία, με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά προϊόντα. Συλλαμβάνεται  
από τους πρωτοστατούντες ναυτεργάτες, o Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
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Ναυτεργατικών Οργανώσεων(Ο.Ε.Ν.Ο.), ο κ.Τάσσος Βασιλόπουλος. Η αστυνομία θα 
προσπαθήσει να τον απελάσει, φυλακίζοντάς τον αρχικά στο στρατόπεδο υποδοχής 
νεομεταναστών στο Villawood.  
 Η Κυβέρνηση Μέντζις ερμηνεύοντας στενά τη σχετική μεταναστευτική νομοθεσία που 
αφορούσε τους παράνομους μετανάστες, προχωρεί στη διαδικασία της απέλασής του με σκοπό 
και τον εκφοβισμό των συναγωνιστών του. Τελικά με συντονισμένες προσπάθειες του 
Συνδέσμου, πάντα σε συνεργασία με το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα της Αυστραλίας, 
επιτυγχάνεται η αποφυλάκισή του και ματαιώνεται η απέλασή του. 
«Όταν εκδηλώθηκε η στάση των ελληνικών στρατευμάτων και πληρωμάτων του ελληνικού 
στόλου στη Μέση Ανατολή και δημιουργήθηκε η γνωστή κατάσταση των πολιτικών 
αποκλεισμών και διαφοροποιήσεων στη συμμαχική και κρατική σκακιέρα, όπως επίσης, η όλη 
ενορχήστρωση για την επιβολή της μοναρχίας στην Ελλάδα, καθεστώς πολύ πέρα από τις 
προσδοκίες του απελευθερωτικού κινήματος του Ελληνικού Λαού, ο «ΑΤΛΑΣ» ανέλαβε διπλή 
δράση, μέσα και  έξω από τον αυστραλιανό χώρο: οργάνωσε κινητοποιήσεις, τύπωσε και 
διαμοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια σε χώρους εργασίας, συγκέντρωσης πιστών σε ναούς, σε 
καφενεία και κοινωνικές συγκεντρώσεις, προκειμένου να γνωστοποιήσει την εξελισσόμενη  
πολιτική συμπαιγνία στην Ελλάδα. Ακόμη συγκέντρωσε οικονομική βοήθεια προς ενίσχυση του 
Απελευθερωτικού Αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού.»5 
Αργότερα, κατά τις αρχές του 1946, όταν άρχισαν να αποχωρούν τα ελλιμενισμένα στο Σύδνεϋ 
ελληνικά πλοία, άρχισε να παρατηρείται μία κάποια δυσπραγία στο Σύνδεσμο, εξ αιτίας της 
στέρησής του από τη ναυτεργατική δύναμη που παρέμενε πιστή και δραστηριοποιούνταν μέσα 
στον «ΑΤΛΑΝΤΑ». 
Η δραστηριοποίηση του Συνδέσμου μετέπειτα έχει ουσιαστικά αφοσιωθεί στην υπεράσπιση και 
συμπαράσταση του προοδευτικού κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και στην ποικιλότροπη 
ενεργοποίηση ομοϊδεατών προσωπικοτήτων από τον αυστραλιανό κοινωνικοπολιτικό χώρο, με 
πορείες, συγκεντρώσεις, διαλέξεις και την έκδοση ψηφισμάτων. 
Ο Σύνδεσμος συγκεντρώνει τις τάξεις του όχι μόνον εργάτες και άτομα που βρίσκουν 
ιδεολογικό και συνδικαλιστικό στήριγμα, αλλά πλαισιώνεται και από προσωπικότητες που 
έχουν και παιδεία, αλλά και διαμορφωμένη κοινωνική συνείδηση. 
 Έτσι ευτυχεί να έχει σ’αυτά τα δίσεκτα χρόνια (1947-1949) διαδοχικά προέδρους το γιατρό 
κ.Δ.Κουάνη, για πολύ λίγο διάστημα στο τέλος του 1948 τον κ.Ι.Διβάνη και μετέπειτα τον 
κ.Τριαντάφυλλο Κοτσορνίθη, ο οποίος παρέμεινε στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» μέχρι τη διάσπασή του 
και πάντα απολάμβανε από όλους εκτίμησης, διότι «ήταν συνετός, ανιδιοτελής και αγωνιστικά 
σοφός». 
 Το 1951 ο Σύνδεσμος στέλνει ως εκπρόσωπό του στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας που 
διοργανώνεται στο Βερολίνο, τον κ.Τριαντ. Κοτσορνίθη. 
Από αυτήν την περίοδο κατά την οποία, στον ελλαδικό χώρο, η αστική τάξη έχει επιδοθεί σε 
διωγμούς, φυλακίσεις και θανατικές καταδίκες προσώπων που αναπτύσσουν προοδευτική 
δραστηριότητα, ο Σύνδεσμος κινητοποιείται στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και 
στην αναστολή θανατικών ποινών. 
Ακόμη, όταν οι Έλληνες εφοπλιστές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πλοία τους και τα 
νηολόγιά τους, υπέγραψαν με την Αυστραλιανή Κυβέρνηση συμφωνία για παραμονή στα 
χωρικά ύδατά της, οι ναυτεργάτες των πλοίων αυτών  και οι εκπρόσωποί τους συνδικαλιστές, σε 
συνεργασία με τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» που είχε στις τάξεις του αρκετούς ναυτεργάτες, ήρθαν σε 
επαφή με την Ένωση «Seamen’s Union» και ζήτησαν τη βοήθεια των Αυστραλών συναδέλφων 
τους για την άμεση και συμφέρουσα γι’αυτούς επίλυση των προβλημάτων τους. 
Μέσα στις τάξεις των ναυτεργατών ο «ΑΤΛΑΣ» βρήκε πολλούς αριστερούς συναγωνιστές και 
απέκτησε δυνατή βάση στο ναυτεργατικό χώρο, με παράλληλη επιρροή και στους λιμενεργάτες 
που ρύθμιζαν τη φορτοεκφόρτωση αγαθών σε όλα τα λιμάνια της Αυστραλίας. Είναι δε 
αυτονόητη και η αλληλεγγύη με τα αντίστοιχα Ελλαδικά συνδικάτα και μάλιστα, όταν ο 
πρόεδρος των ναυτεργατών κ.Αντώνης Αμπατιέλλος φυλακίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο, 
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ο «ΑΤΛΑΣ» θα υποδεχθεί στην Αυστραλία τη σύζυγό του, Μπέττυ, και θα συγκεντρώσει 
σημαντικό ποσόν για τα δικαστικά έξοδα, καθώς επίσης θα πετύχει και την υποστήριξη 
σημαντικών αυστραλιανών προσωπικοτήτων, προκειμένου να αποτραπεί η εκτέλεση της ποινής 
του.  
Στην Αυστραλία αυτή την περίοδο κυριαρχεί ο νικητής των απανωτών εκλογικών 
αναμετρήσεων, ο Πρωθυπουργός Μέντζις, οποίος προσπαθεί να περάσει νόμο σχετικό με την 
εκτός νόμου κήρυξη του κομμουνιστικού κόματος της Αυστραλίας. Όμως, ενώ υπάρχει 
ακύρωση του νομοθετικού νομοσχεδίου από το Ανώτατο Δικαστήριο και συνάμα άρνηση των 
Κοινοβουλίων της Ν.Ν.Ουαλίας και Queensland, εν τούτοις, εκείνος θέτει υπό διωγμό τους 
προοδευτικούς πολίτες. 
Στην ενυπάρχουσα πολιτική κατάσταση, κάθε κίνηση για επίτευξη κοινωνικών και εργασιακών 
κατακτήσεων βρίσκει σθεναρά αντίσταση και πολλά μέλη του Συνδέσμου βρίσκονται υπό 
παρακολούθηση και διωγμό. Συλλαμβάνεται σε διαδήλωση ο νεαρός τότε, Κύπριος Δημήτρης 
Αναστασίου και φυλακίζεται με σκοπό να απελαθεί. Όμως και πάλι με τις πολιτικές του 
διασυνδέσεις ο «ΑΤΛΑΣ» κατορθώνει να αποτρέψει την εκτέλεση της απέλασής του. 
Από την περίοδο του 1948 παρατηρείται μεγάλη μετανάστευση προερχόμενη από την Κύπρο. 
Με πλοία όπως το «Κερήνεια», καταφθάνουν Κύπριοι πατριώτες και πολλοί προοδευτικοί εξ 
αυτών συγκαταλέχθηκαν στις τάξεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ».  
Ο Στέλιος Κουρμπέτης στο βιβλίο του «Εωθινόν»6 αναφέρει ότι η ίδρυση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με 
την αρχική του μορφή, δηλαδή ως αθλητικού σωματείου αποτελούσε ένα πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία συλλόγου ο οποίος θα εξασφάλιζε τη γενική αποδοχή ως μαχόμενη για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων οργάνωση, καθ’ότι η Ελληνική Παροικία του Σύδνεϋ μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του >40 ήταν σχεδόν απολιτική. 
Με το ξέσπασμα, όμως του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, τη συμμετοχή των Ελλήνων πατριωτών 
στην Εθνική Αντίσταση, με τους πολιτικούς διωγμούς και τις φυλακίσεις προοδευτικών 
αγωνιστών, αλλά και με το τέλος του εμφύλιου πολέμου, άρχισε ένα μεταναστευτικό ρεύμα 
προς την Αυστραλία από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Όπως γνωρίζουμε, οι αριστεροί οι οποίοι έφθασαν πλαισίωσαν, σχεδόν, από τον πρώτο καιρό 
της άφιξής τους στο Σύδνεϋ τις τάξεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και προσπάθησαν να αγωνιστούν και 
να συμβάλλουν στη βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών για τους 
νεομετανάστες. 
Οργάνωσαν σε πρώτη φάση το Ελληνικό Τμήμα στην «΄Ενωση Restaurant Employees’ Union» 
μέλη του ΑΤΛΑΝΤΑ και του Κ.Κ.Α. με πρωτοστατούντα τον Ανδρέα Ραυτόπουλο, που ο ίδιος 
εργαζόταν την εποχή εκείνη ως υπάλληλος στο εστιατόριο του γαμπρού του, που αυτός 
διατηρούσε στην Oxford St, στο Sydney. 
Στελέχη της Κομμουνιστικής Αριστεράς στη Ν.Ν.Ουαλία, όπως αναφέρει ο κ.Κουρμπέτης στο 
έργο του, που πλαισίωσαν τις τάξεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» ήταν: ο Δημ. Μητσόπουλος, ο Ανδρέας 
Ραυτόπουλος, ο Τριαντάφυλλος Κουτσορνίθης, ο Κων.Βαλάμης, ο Γιώργος Μπόρας, ο Μακρής, 
ο Μαργαρίτης, ο Καλομοίρης και πολλοί άλλοι.  
Η ενδυνάμωση της Αριστεράς στην Αυστραλία μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας 1940-1950, 
είχε ως αποτέλεσμα την επιρροή της σε πολλές οργανώσεις και της Ελληνικής Παροικίας στην 
Αυστραλία που ερχόμενες σε συνεννόηση συμφωνούν στη δημιουργία μιας συνομοσπονδίας 
κατά το έτος 1948, υπό την επωνυμία «ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ». 
Όπως αναφέρεται, ο Θωμάς Γέργος7, ο οποίος προήδρευσε κατά το συνέδριο της 
Συνομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο διήμερο 29-30 Οκτωβρίου 1949 και σ’αυτό 
συμμετείχαν οι παρακάτω οργανώσεις: 

                                                 
6 Κουρμπέτης Στέλιος «Εωθινόν»- Ιστορία της Ελληνικής Αριστεράς της Αυστραλίας, 1915-1955, 
Μελβούρνη, 1992, σελ.34-36.  
 
7 Κουρμπέτης Στέλιος «Εωθινόν»- Ιστορία της Ελληνικής Αριστεράς της Αυστραλίας, 1915-1955, 
Μελβούρνη, 1992, σελ. 46. 



Εργατικοί Σύνδεσμοι: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», «ΑΤΛΑΣ», «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» του Newcastle, «ΖΗΝΩΝ», 
Η Κυπριακή Αδελφότητα Μελβούρνης, ο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» Μελβούρνης, «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ» Queensland, «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» Σύδνεϋ, «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» 
Σύδνεϋ, «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» 
Μελβούρνης, Σύδνεϋ, Αδελαΐδας και Περθ. 
Βέβαια, η Συνομοσπονδία αυτή, λόγω των πολιτικών συνθηκών ήταν βραχύβια και μετά από 
τέσσερα, σχεδόν, χρόνια ατόνησε η δράση της. 
Ο «ΑΤΛΑΣ», όπως αποδεικνύεται, αποτελούνταν στο βασικό του πυρήνα από ενσυνείδητα 
μέλη του Κ.Κ.Α. και μέλη του Ελληνικού του τμήματος με την ονομασία «Αριστοτέλης», τμήμα 
του οποίου η σύσταση τοποθετείται μέσα στο 1950. 
Και ενώ, της «γης οι κολασμένοι», μας διηγείται ο Πρόεδρος του «ΑΤΛΑΣ», εγκατέλειπαν τις 
πατρίδες τους και έρχονταν στην Αυστραλία «για να χορτάσουν δουλειά και ψωμί και να 
βάλουν και κάτι στην πάντα», το ίδιο συνέβαινε και  για τους Έλληνες, από τα μέσα της 
δεκαετίας του >50, η πρώτη επαφή με την πραγματικότητα διέφερε πολύ από τις υποσχέσεις των 
«μεσιτών» που τους βαυκάλιζαν με πλουσιοπάροχες υποσχέσεις και τους έστελναν στη Γη της 
Επαγγελίας, την Αυστραλία. Τους απόθεταν στα στρατόπεδα υποδοχής μεταναστών, κυρίως 
στην Μπονεγκίλα, μέχρις ότου τους δεχθούν σε δουλειές. 
Και εδώ η δεύτερη επαφή ήταν ακόμη πιο πικρή: τους έριχναν στις πιο βαριές, τις πιο 
ανθυγιεινές και επικίνδυνες δουλειές, ως ανιδείκευτους, γεγονός που τους καθήλωσε στην ίδια 
θέση, χωρίς προοπτικές και με το κατώτερο μεροκάματο. 
Έτσι για να είχε κάποιος, σύμφωνα με τον προσωπικό του υπολογισμό, περίσσευμα από τα 
χρήματα τα οποία έπαιρνε ως αμοιβή, θα έπρεπε να εργάζεται, τουλάχιστον, σε δύο δουλειές. 
Και αυτό γινόταν όχι δίχως συνέπειες. Υπάρχουν εργάτες και εργάτριες που έπαθαν 
ατυχήματα, όπως έκοψαν χέρια, πόδια, τσάκισαν μέσες. Ακόμη υπήρξαν και νεκροί σε 
εργατικά ατυχήματα. 
Την όλη κατάσταση επιδείνωνε η άγνοια της γλώσσας και το ρατσιστικό περιβάλλον. Από το 
πρωί μέχρι το βράδυ ανεχόταν ο εργάτης το βλοσυρό βλέμμα του Αγγλοσάξονα εργοδότη ή  
επιστάτη, να βαραίνει πάνω του. Σε κάποια εργοστάσια σημειώθηκαν και ξυλοδαρμοί και 
απολύσεις. 
Ο ρατσισμός είναι ταξικό φαινόμενο. Χρησιμοποιείται από την άρχουσα τάξη προκειμένου να 
διασπάσει τους εργαζόμενους και να επιτύχει την ένταση της πίεσης και της εκμετάλλευσης την 
οποία ασκεί. Και εδώ στην Αυστραλία, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποτελεσματικός αγώνας 
ενάντια στο ρατσισμό, χωρίς την εργατική τάξη ενωμένη και τα κόμματα, αλλά και χωρίς την 
αλληλεγγύη προς τους Αμπορίτζινις», που μέχρι το 1967 τους προστάτευε ο νόμος που 
αφορούσε τη χλωρίδα και την πανίδα της Αυστραλίας και όχι αυτός που αφορά την ανθρώπινη 
κοινωνία. 
Η εξοντωτική εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, ο ρατσισμός μέσα και έξω από αυτόν, η 
αποξένωση και η νοσταλγία για τους οικείους στη μακρινή, πλέον, πατρίδα, δημιούργησε σε 
πολλούς τη σιωπηρή ανάγκη ενότητας και αγώνα για αλλαγή των συνθηκών δουλειάς και 
κοινωνικής ένταξης. 
Ακόμη στο Σύδνεϋ υπάρχει, εκείνη την εποχή, ένας κοινωνικός περίγυρος που απέδιδε τον 
τίτλο του ξένου ή του φιλοξενούμενου στη χώρα, σε κάθε εθνικότητας μετανάστη, που το μόνο 
καθήκον του ήταν, εφ’όσον αποφάσισε να έλθει στη χώρα, ότι πρέπει να αφοσιωθεί 
αποκλειστικά στο σκοπό για τον οποίον ήλθε, δηλαδή δουλειά, μέχρι δουλείας, χωρίς όρους, 
προϋποθέσεις, συνθήκες κατάλληλες γι’ανθρώπους. Δουλειά με μόνην ελπίδα ευημερίας, την 
εκούσια αποκτήνωση, υποκύπτοντας στους όρους και τις απαιτήσεις των εργοδοτών, όποιας  
εθνοτικής  καταγωγής  εργοδοτών, καθώς και να αφοσιωθεί στη συστηματική αποταμίευση για 
να αποκτήσει όλα όσα του έταξαν ότι θα βρει στη «Γη της Επαγγελίας», Αυστραλία. 
Μόνον η Αριστερά, καθώς και για το Σύδνεϋ ο «ΑΤΛΑΣ», συνέβαλε με την ποικιλόμορφη 
δράση της ώστε να οργανωθούν εργατικοί Σύνδεσμοι, ιδίως μετά το 1955, έτος έναρξης της 
μαζικής μετανάστευσης, για να δημιουργηθεί μία ταξική συνείδηση, με απώτερο σκοπό την 
καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και αλλαγή προς το ανθρωπινότερο του τρόπου 



διαβίωσης των Ελλήνων νεομεταναστών, οι οποίοι συν τω χρόνω γίνονταν μόνιμοι κάτοικοι 
και πολίτες της χώρας. 
 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 
Στο κτίριο στο 252 PITT STEET στεγαζόταν πληρώνοντας ενοίκιο ο «ΑΤΛΑΣ», από το 1942, 
όπου  εκεί γιγαντώθηκε και έγινε πανίσχυρος και πασίγνωστος στην Ελληνική Παροικία της 
Ν.Ν.Ουαλίας. 
Όμως κάποια στιγμή, στα 1960, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου ζήτησαν από τον Σύνδεσμο να 
αδειάσει την αίθουσα. Έτσι άρχισε μία κρίσιμη περίοδος αποφάσεων και ενεργειών για την 
διευθέτηση του προκύψαντος ζητήματος. 
Με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και σύμφωνα με τη συμβουλή του δικηγόρου 
του Συνδέσμου, κυρίου O΄KEEFE, το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθηκε την προσφορά 
αποζημείωσης 1250 λιρών και αγοράσθηκε το κτίριο της 256 CROWN ST, όπου στεγάσθηκε ο 
Σύνδεσμος μέχρι το 1993, οπότε και θεωρήθηκε πάλι με έγκριση της Γ.Συνέλευσης των μελών 
του απαραίτητη η πώληση του κτιρίου, ως ασύμφορη για τις παρούσες ανάγκες τους 
Συνδέσμου. 
Στην αγορά του κτιρίου της CROWN ST. βοήθησαν ο Σύλλογος RATIONALIST 
ASSOCIATION, που εκείνη την εποχή ενοικίαζαν τον πρώτο όροφο του κτιρίου και που 
δέχθηκαν να προκαταβάλλουν το ποσό των 3750 λιρών και ο Σύνδεσμος 1250, συνολικά 5000 
λίρες, ως προκαταβολή για την αγορά από κοινού του κτιρίου, του οποίου η συνολική τιμή 
αγοράς, που ζητήθηκε, ήταν 21.000 λίρες. 
Έτσι ο Σύνδεσμος αγόρασε αρχικά τα 2/3 του κτιρίου, αξίας 14.000 λιρών  και οι Ορθολογιστές 
το υπόλοιπο 1/3 του κτιρίου με το ποσό των 3750 λιρών. 
Έτσι στον ιδιόκτητο χώρο, με προσφορά αρχικά χιλίων λιρών από τα μέλη και τους φίλους του, 
άρχισαν οι ανακαινίσεις του δευτέρου ορόφου, η αγορά επίπλων και η δημιουργία μπαρ και 
σκηνής. 
Το Νοέμβρη του 1961, έγιναν τα εγκαίνια της αίθουσας. Λέγεται ότι έβρεχε καταρρακτωδώς 
εκείνη τη μέρα και παρ’όλα ταύτα, επτακόσια άτομα βρέθηκαν μέσα στο χώρο του Συνδέσμου 
και άλλα πεντακόσια αναγκάσθηκαν να φύγουν περίλυπα γιατί δεν μπόρεσαν να γιορτάσουν 
το γεγονός μέσα στο κτίριο του Συνδέσμου. 
Αξίζει να σημειωθεί μία από τις θυσίες των μελών του Συνδέσμου, αυτή του κ.Τριαντάφυλλου 
Κουτσορνίθη, ο οποίος προκειμένου να αποκτηθεί το απαιτούμενο κεφάλαιο για την 
ανακαίνιση του κτιρίου, υποθήκευσε στην COMMONWEALTH BANK το μοναδικό σπίτι που 
κατείχε. 
Αργότερα, στα 1966, ο «ΑΤΛΑΣ» εξαγόρασε και το μερίδιο των «συνεταίρων» προς 9.000 λίρες 
και απέκτησε, πλέον, όλο το κτίριο. 
Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν όλοι οι τομείς δράσεις του Συνδέσμου, όπως οι επιτροπές 
σύνταξης των εντύπων,  το συνδικαλιστικό, το θεατρικό, το γυναικείο τμήμα,  ακόμη και ένα 
κουρείο. 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ«ΑΤΛΑΣ» 
Τα ευρισκόμενα στα αρχεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ» καταστατικά έχουν ως ακολούθως και 
καταγράφονται έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά την αναθεώρησή τους από τα μέλη του και 
σύμφωνα με απόφαση της αντίστοιχης γενικής τους συνέλευσης: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1940 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

252 PITT ST., 2nd FLOOR 
ΣΥΔΝΕΫ Ν.Ν.Ο. 



Συντάχθηκε και εγκρίθηκε το 1940, αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε το 1948, 1953 και τελικά 
το 1955 από την Γενικήν συνέλευσιν των μελών. 
ΑΡΘΡΟΝ 1ον. ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Συμφώνως του παρόντος καταστατικού, η ιδρυθείσα το 1940 οργάνωσις φέρει το όνομα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ» με έδραν του το Σύδνεϋ Ν.Ν.Ο. 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον. ΑΡΧΑΙ 
α) Είναι οργάνωσις Πατριωτική, εργατική. 
β)  >>           >>       Φιλανθρωπική,  εκπολιτιστική με δημοκρατικές αρχές, ανεξάρτητη από κάθε 
άλλον οργανισμόν. 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον. ΣΤΟΧΟΙ 
α) Επιδίωξις συναδελφοσύνης,  ενότητας και συνεργασίας όλων των Ελλήνων της παροικίας. 
β) Κοινωνική και διανοητική ανάπτυξη των μελών του. 
γ) Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, υλικής και ηθικής προς τα μέλη. 
δ)Υποστήριξη κάθε εθνικής διεκδίκησης του Ελληνικού και Κυπριακού λαού, του 
απελευθερωτικού αγώνα των αποικιακών λαών, των δημοκρατικών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, των δικαιωμάτων του Έλληνα μετανάστη και συμπαράσταση στην διατήρηση της 
Παγκόσμιας Ειρήνης. 
ε)Σύνδεση με όλες τις Εθνικές μειονότητες και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τον Αυστραλέζικο 
λαό [και εργατικών συνδικάτων]. 
ΑΡΘΡΟΝ 4ον. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 
α)Στέγαση του συνδέσμου, διατήρηση βιβλιοθήκης, οργάνωση δημοσίων διαλέξεων, 
διαλογικών συζητήσεων με κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτικά και φιλολογικά θέματα. 
β)Έκδοση εσωτερικού δελτίου, ίδρυση καλλιτεχνικού, αθλητικού και μουσικού ομίλου, 
διενέργεια χορών και χοροεσπερίδων. 
γ) Σύσταση εργατικής επιτροπής προς επίληψη εργατικών ζητημάτων. 
δ)Για το Φιλανθρωπικό, σύσταση επιτροπής απαρτιζομένης, ως επί το πλείστον από γυναίκες. 
ΑΡΘΡΟΝ 5ον. ΜΕΛΗ 
α)Μέλη του συνδέσμου γίνονται όλοι οι Ελληνικής καταγωγής Άνδρες και Γυναίκες, άνω των 
16 χρονών και που συμφωνούν με το καταστατικό του συνδέσμου. 
 β)Εγγραφή γίνεται κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς το Δ.Συμβούλιο υποστηριζόμενης από δύο 
τακτικά μέλη του συνδέσμου και  εγκριθεισομένης από το Δ.Συμβούλιο. 
γ)Η εγγραφή είναι δύο σελλίνια(2/-) και η χρονιάτικη συνδρομή μία λίρα(1) για τους άνδρες 
και δέκα σελλίνια (10/-) για τις γυναίκες.  
 Οι συνδρομές πληρώνονται προκαταβολικά κάθε αρχή του χρόνου. 
 δ) Στο κάθε μέλος εκδίδεται ταυτότητα μέλους. 
 ε) Οποιοδήποτε μέλος καθυστερήσει τη συνδρομή του για ένα χρόνο, παύει από του να είναι 
μέλος στον σύνδεσμο.  
Για να επαναγραφεί μέλος, κάνει αίτηση στο Δ.Συμβούλιο και όταν εγκριθεί, πληρώνει τις 
καθυστερημένες του συνδρομές. 
στ)Επίτιμα μέλη γίνονται οι Έλληνες και ξένοι που πρόσφεραν σεβαστές υπηρεσίες στο 
σύνδεσμο, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Συμβουλίου. 
ζ) Δωρηταί θεωρούνται εκείνοι που δωρίζουν στον σύνδεσμο ποσό άνω των δέκα λιρών (10). 
η)Ευεργέται θεωρούνται εκείνοι που δωρίζουν στον σύνδεσμο ποσό άνω των πεντήκοντα λιρών 
(50). 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΜΕΛΩΝ 
α)Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία ημέρα μετά την εγγραφή του και να ψηφίζεται 
τρεις μήνες μετά την εγγραφή του. 
β)Δικαίωμα εκλογής δι’εκτελεστικήν επιτροπήν έχουν τα μέλη που είναι άνω των έξι μηνών 
μέλη στον σύνδεσμο. 
γ)Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά εντάξει μέλη απέναντι του συνδέσμου. 
δ)Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται την χρήσιν της περιουσίας του 
συνδέσμου. 



ε)Να συμμετάσχουν σε οιαδήποτε κοινωνικήν, εκπολιτιστικήν, καλλιτεχνικήν και αθλητικήν 
εκδήλωση του συνδέσμου. 
στ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητά εξηγήσεις για τα διάφορα ζητήματα του συνδέσμου 
από το εκάστοτε Δ.Συμβούλιο και να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις των γενικών 
συνελεύσεων, να κάνει γραπτές και προφορικές εισηγήσεις, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη 
του, να κάνει κριτική και αυτοκριτική μέσα στις γενικές συνελεύσεις του συνδέσμου. 
ζ) Η συμβολή εκάστου μέλους δια την ανάπτυξη του συνδέσμου είναι απαραίτητη. 
η) Κάθε μέλος που νομίζει ότι αδικήθηκε από το Δ.Σ., δικαιούται να αποτανθεί στην γενικήν 
συνέλευση, κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Δ.Συμβούλιο, μία βδομάδα πριν της 
καθορισθείσας γενικής συνέλευσης. 
θ)Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να φέρει θέματα ενώπιον της γενικής συνέλευσης, αφού τα 
υποβάλει στο Δ.Συμβούλιο δεκαπέντε (15) μέρες, πριν της γενικής συνέλευσης των μελών. 
ι)Κάθε μέλος έχει καθήκον να περιφρουρεί τα συμφέροντα του συνδέσμου, να λαμβάνει μέρος 
στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των εκάστοτε γενικών συνελεύσεων.  
ΑΡΘΡΟΝ 7ον.  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
α)Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Δ.Συμβούλιο το οποίον εκλέγεται δημοκρατικά με 
μυστική ψηφοφορία τον μήνα Μάιο κάθε χρόνου, με σύστημα πλειοψηφίας. 
β)Το Δ.Συμβούλιον αποτελείται από τον Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμίαν, Οργανωτικόν 
Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και τεσσάρων (4) συμβούλων όλων άμισθων. 
γ)Το Δ.Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διορίσει έμμισθο μέλος του Δ.Σ. ή απλό μέλος του 
συνδέσμου, εάν οι ανάγκες του συνδέσμου το απαιτήσουν, κατόπιν επικυρώσεώς του από την 
γενική συνέλευση. 
δ) Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. 
ΑΡΘΡΟΝ 8ον. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
α)  Το Δ.Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα μια βδομάδα μετά την εκλογή του. 
β) Στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγεται η εκτελεστική επιτροπή, ο οργανωτικός γραμματέας, ο 
αντιπρόεδρος και καθορίζονται τα καθήκοντα των υπολοίπων συμβούλων. 
γ) Το Δ.Συμβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη και τα καθήκοντα της διαχείρισης των υποθέσεων 
του συνδέσμου και καθοδηγεί όλην την δράση του. 
δ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε δεκαπέντε μέρες, απαρτία δε θεωρείται η παρουσία πέντε (5) μελών 
του. 
ε) Το Δ.Σ. έχει ευθύνη να αναλαμβάνει και να καθοδηγεί όλες τις εκάστοτε υποεπιτροπές με 
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του συνδέσμου. 
στ) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιόλογητα δια τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις, αυτόματα παύει από του να είναι μέλος του Δ.Συμβουλίου και την θέση του 
αναπληρώνει ο πρώτος επιλαχών. 
ζ) Το Δ.Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τιμωρεί με παρατηρήσεις και αποβολή από τον 
σύνδεσμο οποιοδήποτε μέλος του οποίου η συμπεριφορά και οι πράξεις του αντιτίθεται προς τα 
συμφέροντα και το καταστατικό του συνδέσμου.  
ΑΡΘΡΟΝ 9ον. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Εκτελεστική επιτροπή έχει καθήκον και δικαίωμα να χειρίζεται όλες τις έκτακτες υποθέσεις 
του συνδέσμου, την αλληλογραφία, να υπογράφει και να εκδίδει χρηματικές επιταγές δια 
πληρωμές εξόδων του συνδέσμου και να λογοδοτεί στο Δ.Συμβούλιο. 
ΑΡΘΡΟΝ 10ον. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ 
α) Ο Πρόεδρος έχει καθήκον να προεδρεύει στις εκάστοτε συνεδριάσεις του Δ.Συμβουλίου και 
στις γενικές συνελεύσεις των μελών. 
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα εκετελεί ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση 
απουσίας και των δύο στις γενικές συνελεύσεις, εκλέγεται προσωρινός πρόεδρος δια την 
διεξαγωγή της συνέλευσης, κατά προτίμηση δε, μέλος του Δ.Συμβουλίου. 
β) Ο Γραμματέας κρατά και φέρει ευθύνη για τα βιβλία και την σφραγίδα του συνδέσμου. 
Εκτελεί την αλληλογραφία και οποιαδήποτε άλλη γραφική δουλειά του συνδέσμου. 



Κάνει εκθέσεις σχετικά με την δράση του συνδέσμου και λογοδοτεί στην εκτελεστική επιτροπή, 
στις συνεδριάσεις του Δ.Συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις σαν εκπρόσωπος του Δ.Σ. 
Επίσης παίρνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικών συνελεύσεων. 
Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα, καθήκοντα εκτελεί ο βοηθός γραμματέας. 
γ) Ο ταμίας έχει καθήκον να κρατά το ταμείο του συνδέσμου με λογιστική τάξη. 
Να παραλαμβάνει και να καταθέτει όλα τα έσοδα του συνδέσμου στην τράπεζα  εκδίδοντας 
αποδείξεις για τα χρήματα που παραλαμβάνει. 
Να εκδίδει χρηματικές επιταγές για τα έξοδα του συνδέσμου, πάντοτε όμως  εν γνώσει και με 
την υπογραφή του Γραμματέα ή του Προέδρου. 
Έχει καθήκον να λογοδοτεί και να δίδει έκθεση οικονομικού ισολογισμού  στο Δ.Συμβούλιο, 
μια φορά το μήνα και τρεις φορές το χρόνο στις τακτικές συνελεύσεις των μελών. 
Σε περίπτωση απουσίας του  ταμία, καθήκοντα εκτελεί ο βοηθός ταμία. 
ΑΡΘΡΟΝ 11ον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
α) Οι οικονομικοί πόροι του συνδέσμου προέρχονται από τις τακτικές συνδρομές των μελών, 
δωρεές, χορούς και χοροεσπερίδες, θεατρικές παραστάσεις, λαχεία, εισφορές εράνων και από 
την εκμετάλλευση της αιθούσης (Μπουφέ, κουρείο κ.τ.λ.) 
β) Όλα τα έσοδα και έξοδα του συνδέσμου περνούνται στο ταμείο το οποίο διαχειρίζεται ο 
Ταμίας. 
γ) Ποσό άνω των πέντε (5) λιρών πρέπει να κατατίθεται σε αναγνωρισμένη τράπεζα μέσα σε 48  
ώρες, στο όνομα του Ελληνικού Συνδέσμου «Άτλας». 
δ) Όλες οι χρηματικές επιταγές υπογράφονται πάντοτε από τον Ταμία και τον Γραμματέα ή τον 
Πρόεδρο. 
ε) Δι’ όλα τα έσοδα και έξοδα ο Ταμίας υποχρεούται να εκδίδει και να  παίρνει αποδείξεις. 
στ) Το ταμείο ελέγχεται από υπεύθυνο ελεγκτή του Δ.Σ. μία φορά το μήνα, ο οποίος  εκδίδει 
οικονομικόν ισολογισμό. 
ΑΡΘΡΟΝ 12ον. ΕΚΛΟΓΕΣ 
α) Οι εκλογές δι’ανάδειξιν Δ.Συμβουλίου διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή η 
οποία εκλέγεται από την χρονιάτικη γενική συνέλευση, τον μήνα Μάιον δια μυστικής 
ψηφοφορίας. 
β) Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς την εφορευτικήν επιτροπή δεκαπέντε ημέρες 
πριν της ημέρας των εκλογών. 
γ) Όλα τα μέλη που κατοικούν στο Σύδνεϋ ψηφίζουν στην αίθουσα του συνδέσμου, τα μέλη δε 
που βρίσκονται σε ακτίνα πέραν των εικοσιπέντε μιλίων (25) ψηφίζουν ταχυδρομικώς. 
δ) Η κάλπη ανοίγει στις 9π.μ. και  κλείνει στις 7μ.μ. Ψηφοδέλτια γίνονται δεχτά μέχρι την πιο 
πάνω ώρα. 
ε) Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας. 
ΑΡΘΡΟΝ 13ον. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
α) Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο σώμα του συνδέσμου. 
β) Συνελεύσεις γίνονται τρεις κάθε χρόνο. 
γ) Η χρονιάτικη γενική συνέλευση καλείται το μήνα Απρίλιο στην οποία λογοδοτεί το 
Δ.Συμβούλιο δια την δράση ολόκληρου του χρόνου και εκλέγεται εξελεχτική επιτροπή δια την 
εξέλεξη των βιβλίων του συνδέσμου και εφορευτική επιτροπή δια την διεξαγωγή των εκλογών. 
Και οι δύο  επιτροπές είναι τριμελείς. 
δ) Έκτακτες γενικές συνελεύσεις καλούνται, όταν το Δ.Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο ή όταν 
το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνδέσμου υποβάλουν υπογραμμένην αίτηση με 
καθορισμένα θέματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
ε) Απαρτία θεωρείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για  8 μέρες στην οποία οσαδήποτε μέλη 
παρευρεθούν, αποτελούν απαρτία. 
στ) Όλες οι αποφάσεις, τόσο του Δ.Σ. όσο και στις γενικές συνελεύσεις παίρνονται δια 
πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος  του Προέδρου. 
ζ) Όλα τα μέλη ειδοποιούνται δι’επιστολής για τις γενικές συνελεύσεις και με γραπτές 
ανακοινώσεις στην αίθουσα του συνδέσμου δεκαπέντε (15) μέρες πριν της γενικής συνέλευσης. 



ΑΡΘΡΟΝ 14ον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΗΣ 
α) Στην αίθουσα του συνδέσμου τηρείται τάξις και ευπρέπεια. 
β) Απαγορεύονται τα οινοπνευματώδη ποτά, το χαρτοπαίγνιον και κάθε είδους τυχερού 
παιχνιδιού με χρήματα. 
γ) Ο φροντιστής της αιθούσης διορίζεται από το Δ.Συμβούλιο, φέρει δε την ευθύνη να επιβλέπει 
το τηλέφωνο, να διατηρεί την αίθουσα του συνδέσμου ανοιχτή και να την επιβλέπει, να 
προσέχει την περιουσία του συνδέσμου και να εξυπηρετεί τα μέλη. Περαιτέρω, τα καθήκοντα 
του φροντιστή καθορίζονται με συμβόλαιο μεταξύ αυτού και του Δ.Σ. 
δ) Εκλέγεται τριμελής επιτροπή από το Δ.Σ. δια την τήρηση της τάξεως  και την εφαρμογή του 
πιο πάνω άρθρου. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 15ον. ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ 
α) Οι επισκέπτες πρέπει να συνοδεύονται από μέλος του συνδέσμου και να υπογράφουν στο 
βιβλίο επισκεπτών, οι επισκέψεις των δε, να μην υπερβαίνουν τις τρεις το μήνα. 
β) Εξαίρεση έχουν οι επισκέπτες άλλων πόλεων και όλων των ανοικτών συγκεντρώσεων και 
εκδηλώσεων του συνδέσμου. 
γ) Οι εξαρτώμενοι των μελών μπορούν να επισκέπτονται την αίθουσα του συνδέσμου όποτε 
θέλουν. 
δ) Επισκέψεις αποβλημμένων μελών δεν  επιτρέπονται. 
ΑΡΘΡΟΝ 16ον. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Το καταστατικό τροποποιείται κατόπιν εκτάκτου γενικής συνέλευσης  των μελών. 
ΑΡΘΡΟΝ 17ον. ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα, που έχει σχήμα ωοειδές  και φέρει τον τίτλον της 
οργάνωσης και τον χρόνο ίδρυσης κάτω, στο κέντρο φέρει τον Άτλαντα εικονιζόμενο και στο 
πάνω μέρος στη γωνία την Ελληνική σημαία. 
ΑΡΘΡΟΝ 18ον. ΔΙΑΛΥΣΙΣ 
Ο Σύνδσμος διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης με απαρτία των τριών 
τετάρτων (3/4) των μελών του Συνδέσμου, δια δε την περιουσίαν του αποφασίζει η γενική 
συνέλευση. 
Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση, στις 29 Ιανουαρίου 1955 και 
υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. του 1955. 
Κ. Ιορδάνους (Πρόεδρος) 
Κ. Β. Μουρνέχης (Γραμματέας) 
Ε. Ασλάνης (Ταμίας) 
Β. Βογιαζόπουλος (Αντιπρόεδρος) 
Δ. Αναστασίου (Οργανωτικός Γραμματέας) 
Θ. Τίκκης       } 
Τ. Γρηγορίου } Σύμβουλοι 
Σ. Πήττας       } 
Δ. Μαλεκκίδης (Β΄Γραμματέας) 

********* 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» ΕΤΟΥΣ 1977 
 
1/ Συμφώνως του παρόντος καταστατικού η ιδρυθείσα το 1939 οργάνωση φέρει το όνομα 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ με έδρα το Σύδνεϋ N.S.W. 
2/ ΑΡΧΕΣ: 
α Είναι οργάνωση  πατριωτική, εργατική, προοδευτική. 
β/Εκπολιτιστική, φιλανθρωπική με δημοκρατικές αρχές ανεξάρτητη από κάθε άλλο οργανισμό. 
3/Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος είναι: 
α/επιδίωξη ενότητας και συνεργασίας όλων των Ελλήνων της Παροικίας πάνω στη βάση του 
προγράμματος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων μεταναστών. 



β/Να επιτρέπει σε άτομα Ελληνικής καταγωγής ή από Έλληνες γονείς που σκοπεύουν να 
εγκατασταθούν στην Αυστραλία να συνέρχονται κοινωνικά και να διοργανώνουν εκδηλώσεις 
μαζί με άλλα άτομα που εγκρίνονται από το Δ.Συμβούλιο για την προώθηση της κοινωνικής 
επαφής μεταξύ τους και την ανάπτυξη δραστηριότητας. 
γ/Να εργάζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης και της ανακούφισης 
απόρων ή ατόμων που έχουν ανάγκη με οποιονδήποτε τρόπο θεωρήσει κατάλληλο ο 
Σύνδεσμος. 
δ/Σύνδεση με οργανώσεις άλλων μειονοτήτων που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των 
μεταναστών και καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με τον Αυστραλέζικο λαό. 
4/ Μέθοδοι  επίτευξης σκοπών: 
α/Διεξαγωγή  οποιωνδήποτε κοινωνικών εκδηλώσεων θεωρήσει κατάλληλες ο Σύνδεσμος. 
β/Απόκτηση οποιασδήποτε  περιουσίας ή ενδιαφέρον σε ακίνητη ή κινητή περιουσία που 
θεωρείται αναγκαία ή πρόσφορος για οποιονδήποτε σκοπό του Συνδέσμου. 
γ/Ν’αγοράζει, πουλάει δανείζεται, διαχειρίζεται ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας του 
Συνδέσμου. 
δ/Ν’αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει οποιαδήποτε παρακαταθήκη ή δράση για τους σκοπούς 
του Συνδέσμου και να διορίζει προσθέτει ή απολύει τον απαιτούμενο αριθμό επιτρόπων/ 
TRUSTEES/που ο Σύνδεσμος από καιρό σε καιρό θεωρήσει κατάλληλο και να παραχωρεί 
οποιαδήποτε περιουσία αποχτηθεί για λογαριασμό του Συνδέσμου στους επιτρόπους και κάτω 
από οποιουσδήποτε όρους η Γενική Συνέλευση των μελών θεωρήσει κατάλληλους. 
ε/Να προωθεί οποιαδήποτε επιτροπή για την εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού του 
Συνδέσμου. 
στ/Να τυπώνει και εκδίδει ο,τιδήποτε ύλη και με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ο 
Σύνδεσμος θεωρήσει κατάλληλο για την προώθηση και υποστήριξη των σκοπών του. 
ζ/Να υιοθετεί ή βοηθά οποιοδήποτε σώμα ή οργανισμό αναγνωρισμένο ή μη, εάν κατά τη 
γνώμη του Δ.Συμβουλίου θα ήτο ωφέλιμο για το Σύνδεσμο. 
η/Να μαζεύει χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο θεωρήσει κατάλληλο ο Σύνδεσμος για τους 
σκοπούς του, συμπεριλαμβανομένου και του δανείσματος χρημάτων με ή και χωρίς εγγύηση 
και κάτω από τέτοιους όρους ο Σύνδεσμος από καιρό σε καιρό αποφασίσει. 
θ/Να διεξάγει οποιαδήποτε δράση από καιρό σε καιρό που τυγχάνει να συντελεί στην 
εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου. 
5. ΜΕΛΗ 
α/Ο Σύνδεσμος αποτελείται από μέλη άνδρες και γυναίκες 18  χρονών και άνω ή όπως η Γενική 
Συνέλευση των μελών από καιρό σε καιρό αποφασίσει. 
β/Η εγγραφή γίνεται με γραπτή αίτηση προς το Δ.Συμβούλιο που πρέπει να υποστηρίζεται 
από δύο ιδρυτικά ή κανονικά μέλη του Συνδέσμου και εγκρίνεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση 
του Δ.Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι ο Γραμματέας του Συνδέσμου, πριν από κάθε συνεδρίαση 
του Δ.Συμβουλίου, θα ετοιμάζει κατάλογο τέτοιων ατόμων και θα τον παρουσιάζει στη 
συνεδρίαση του Δ.Συμβουλίου κι αν δεν απορριφτούν τα αναφερόμενα άτομα, θα θεωρούνται 
μέλη από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής τους. 
γ/Το Δ.Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να κάνει μέλος οποιοδήποτε άτομο υπό τον όρο ότι 
πάντοτε να επιστρέφει ολόκληρη τη συνδρομή ή εισφορά που πλήρωσαν τα άτομα αυτά που η 
αίτησή τους απορρίφθηκε. 
6. ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
Η Γεν. Συνέλευση των μελών αποφασίζει από καιρό σε καιρό τις εισφορές ή συνδρομές που 
πληρώνονται από τα μέλη και το Δ. Συμβούλιο, ειδοποιεί τα μέλη ανάλογα ή με ανακοίνωση 
που τίθεται σε οποιαδήποτε αίθουσα ενοικιάζει ή ορίζει ο Σύνδεσμος με επιστολή. Οι συνδρομές 
ή εισφορές πληρώνονται μέσα σε (90) ενενήντα μέρες από την έναρξη του ημερολογιακού έτους. 
7. Οι αξιωματούχοι του Συνδέσμου είναι οι κάτωθι: 
--------------------------- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
--------------------------- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
--------------------------- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
--------------------------- ΤΑΜΙΑΣ 



--------------------------- ΒΟΗΘΟΣ   ΤΑΜΙΑΣ 
Οι αξιωματούχοι αυτοί πληρούνται από το Δ.Συμβούλιο ως προβλέπεται κατωτέρω: 
TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
8. Η διοίκηση του Συνδέσμου επαφίεται στην Επιτροπή Διοικήσεως «που ονομάζεται από δω 
και στο εξής Διοικητικό Συμβούλιο» αποτελούμενη από 11 έντεκα μέλη. Το Δ.Συμβούλιο 
συμπεριλαμβάνει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό 
Ταμία και άλλα πέντε μέλη που εκλέγονται στο Δ.Συμβούλιο. 
9. Η εκλογή των μελών του Δ.Συμβουλίου γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας. 
Υποψηφιότητες υπογραμμένες από τους υποψηφίους οι οποίοι πρέπει να είναι οικονομικώς 
εντάξει μέλη του Συνδέσμου, δίδονται στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 48 ώρες, πριν τις 
εκλογές. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι  είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο αριθμό κατά 
την ημέρα των εκλογών, εκλέγονται αυτομάτως όσοι είναι υποψήφιοι. Οι κενές θέσεις 
συμπληρώνονται από το Δ.Σ. με μέλη του Συνδέσμου που επιθυμούν να μπουν στο Δ.Σ. Οι 
εκλογές διεξάγονται τρεις /3/ εβδομάδες μετά τη χρονιάτικη  Γεν. Συνέλευση. 
10.Μετά το πέρας των εκλογών τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν  τον Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Β. Γραμματέα, Ταμία και Β. Ταμία του Συνδέσμου. 
11.Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται: από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και 
Ταμία. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει καθήκον και δικαίωμα να  χειρίζεται όλες τις έκτακτες 
υποθέσεις του Συνδέσμου, την αλληλογραφία, να υπογράφει τις επιταγές για πληρωμές εξόδων 
του Συνδέσμου, να προγραμματίζει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να λογοδοτεί στο Δ.Σ. 
12. Τα μέλη του Συνδέσμου διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: 
α. Ιδρυτικά μέλη. 
β. Ταχτικά ή κανονικά μέλη. 
γ. Αρωγά μέλη 
δ. Ιδρυτικά μέλη θεωρούνται τα μέλη εκείνα που συνέβαλαν στην ίδρυση και ανάπτυξη του 
Συνδέσμου και διορίζονται σαν τέτοια από την Γενική Συνέλευση. 
ε. Τακτικά μέλη θεωρούνται όλα τα άτομα που εγκρίθηκαν σαν μέλη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, είναι οικονομικώς εντάξει και δείχνουν ενδιαφέρον για το Σύνδεσμο. 
ζ. Αρωγά μέλη θεωρούνται τα μέλη που δεν είναι μέλη της Ελληνικής παροικίας ή Ελληνικής 
καταγωγής, αλλά είναι άτομα που ενδιαφέρονται για το Σύνδεσμο και γίνονται δεκτά από το 
Δ.Συμβούλιο σαν αρωγά μέλη και χωρίς να περιορισθεί η κατηγορία αυτή δύναται να 
συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που το Δ.Συμβούλιο από καιρό σε καιρό εγκρίνει. 
Αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να δικαιούνται να εκλεγούν σαν  μέλη 
του Δ.Συμβουλίου.  
Όλα τα μέλη  έχουν ίσα δικαιώματα.  
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και καθήκον να ενδιαφέρεται και να συμμετέχει στη δραστηριότητα 
που γίνεται για τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
13.Κάθε μέλος που νομίζει ότι αδικήθηκε από το Δ.Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποτανθεί 
στη Γενική Συνέλευση,  κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Δ.Συμβούλιο του Συνδέσμου, μία 
εβδομάδα πριν της καθορισθείσης Γενικής Συνέλευσης. 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να φέρει θέματα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, αφού τα 
υποβάλλει στο Δ.Συμβούλιο πέντε /5/ μέρες πριν της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
14.Το Δ.Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει οποιοδήποτε μέλος για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση μιας ανάγκης. 
15.Ένα μέλος που εκλέγεται αξιωματούχος του Συνδέσμου ή μέλος του Δ.Συμβουλίου 
παραμένει στο αξίωμά του μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί. 
Ενώ ένα μέλος του Δ.Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί του αξιώματός του όταν: 
α.Χωρίς λογική για το Δ.Συμβούλιο δικαιολογία απουσιάσει από τρεις συνεχείς τακτικές 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
β. Τρελλαθεί. 
γ. Πεθάνει. 
δ. Δηλώσει γραπτώς στον Πρόεδρο του Συνδέσμου την επιθυμία του να παραιτηθεί. 



ε. Ωθηθεί με απόφαση ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που καλέστηκε για το σκοπό αυτό. Σε τέτοια 
περίπτωση η απόφαση του Δ.Σ. τίθεται για έγκριση στην  επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών. 
Παραιτηθεί με απόφαση του Δ.Συμβουλίου. 
16.Εάν ένα μέλος του Δ. Συμβουλίου παραιτηθεί του αξιώματός του για οποιονδήποτε από τους 
άνω λόγους, το Δ.Σ. αποφασίζει ανάλογα ή να συμπληρώσει τις κενές θέσεις ή να συνεχίσει 
μέχρι το τέλος της θητείας του. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
17. Το Δ.Σ. διευθύνει και χειρίζεται την περιουσία, υποθέσεις και  εργασίες του Συνδέσμου και 
έχει δικαίωμα και καθήκον να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια για την 
διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης ή εργασίας για την εκπλήρωση των σκοπών του 
Συνδέσμου. 
18. Το Δ.Σ.  λογοδοτεί στη Χρονιάτικη Συνέλευση των μελών. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
19. Το  Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα. 
Ειδική συνεδρίαση μπορεί να καλεστεί: α/ Από την Επιτροπή του Δ.Σ. 
β/ Από τον Πρόεδρο ή Γραμματέα, όταν το θεωρήσουν αναγκαίο. 
γ/ Όταν ζητηθεί από τα τρία /3/ τουλάχιστον οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ. Και σε περίπτωση 
ειδικής συνεδρίασης ο Γραμματέας θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την ημερομηνία 
συνεδρίασης  τρεις /3/ μέρες πριν. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
20. Σωστοί λογαριασμοί θα κρατιούνται για όλα τα ποσά που εισπράττονται και ξοδεύονται 
από το Σύνδεσμο και για τους λόγους για τους οποίους τέτοιες εισπράξεις και έξοδα έλαβον 
χώρα, προς όφελος της περιουσίας, πιστώσεων και παθητικού του Συνδέσμου. Μετά το πέρας 
του Ιουνίου κάθε χρόνο, οι λογαριασμοί του προηγούμενου έτους πρέπει να εξετασθούν και θα 
εκδοθεί οικονομικός ισολογισμός από τον Ταμία, πριν τη Χρονιάτικη Γενική Συνέλευση. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
21. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά και τους οικονομικούς πόρους του Συνδέσμου 
και θα τακτοποιεί τα απαιτούμενα έγγραφα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
22.Όλα τα κεφάλαια του Συνδέσμου θα καταθέτονται σε κατάλληλο λογαριασμό ή 
λογαριασμούς στο όνομα του Συνδέσμου σε όποιο υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας από 
καιρό σε καιρό το Δ.Σ. αποφασίσει. Τέτοιους λογαριασμούς ή λογαριασμό χειρίζονται μόνον 
για κανονικούς σκοπούς του Συνδέσμου και όλες οι πληρωμές απ’αυτόν τον λογαριασμό ή 
λογαριασμούς πρέπει πρώτα να εγκρίνονται από το Δ.Σ. και μπορούν να γίνουν με επιταγή 
/CHEQUE/ υπογραμμένο από οποιουσδήποτε δύο από τους κάτωθι αξιωματούχους: Πρόεδρο, 
Γραμματέα ή Ταμία ή από οποιαδήποτε άλλα άτομα που εγκρίνονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ. 
και που τα ονόματά τους κατοχυρώνονται στα πρακτικά. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 23.Ο Γραμματέας καλεί όλες τις Συνελεύσεις των μελών και τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., σύμφωνα 
με τους κανονισμούς. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
του Συνδέσμου και διεκπεραιώνει όλη τη γραφική δουλειά του Συνδέσμου.  
Δίδει τον Χρονιάτικο απολογισμό του Δ.Σ. στη Χρονιάτικη Γενική Συνέλευση.  
Εκτελεί όλες τις εργασίες που απορρέουν από το αξίωμά του. Με την εκλογή του διαδόχου του 
στο αξίωμά του, παραδίδει σ’αυτόν όλα τα βιβλία, χαρτιά, έγγραφα και αντικείμενα, που 
κρατούσε σχετικά με τις υποθέσεις του Συνδέσμου. 
24.Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας απουσιάσουν, αρρωστήσουν, 
πεθάνουν, παραιτηθούν, αρνηθούν να εργαστούν ή κατά την γνώμη του Δ.Σ. γίνουν ανίκανοι 
ή ακατάλληλοι να δράσουν ή αμελούν ή αρνούνται να πραγματοποιήσουν ο,τιδήποτε 
σύμφωνα με τους κανόνες ή κανονισμούς ή διατάξεις ή αποφάσεις του Δ.Σ., το Δ.Συμβούλιο θα 
έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει το αξίωμά τους ανενεργό ή να διορίσει οποιοδήποτε μέλος του 
Συνδέσμου στη θέση τους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή διαστήματα, όπως κατά την 
κρίση του αποφασίσει. 



ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
25. Η Χρονιάτικη Γεν.Συνέλευση λαβαίνει χώρα σε ημερομηνία που καθορίζει κάθε χρόνο το 
Δ.Σ.. Ειδοποίηση πέντε τουλάχιστον ημερών δίδεται σε όλα τα μέλη. 
Οι εργασίες τέτοιας Συνέλευσης έχουν ως εξής: 
α. Η μελέτη του Χρονιάτικου Απολογισμού με «ρεπόρτο» του Δ.Σ. και του ισολογισμού του 
Ταμία. 
β. Η εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και ο καθορισμός ημερομηνίας εκλογών. 
γ. Η εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
δ. Η επεξεργασία οιασδήποτε πρότασης γίνει από οποιοδήποτε μέλος στη Συνέλευση. 
ε. Η μελέτη οποιουδήποτε άλλου θέματος παρουσιάζει το Δ.Σ. 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
26. Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται: 
 α/ από το Δ.Σ., όταν το θεωρήσει αναγκαίο.  
β/ από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, όταν παρουσιαστεί επείγουσα ανάγκη. 
γ/Με γραπτή αίτηση τουλάχιστο του 1/3 των ιδρυτικών και κανονικών μελών του Συνδέσμου 
που να δηλώνει συγκεκριμένο θέμα για το οποίο γίνεται η σύγκληση της Συνέλευσης. 
Ειδοποίηση που θα περιέχει τη συγκεκριμένη υπόθεση της Συνέλευσης,  καθώς και το χρόνο και 
τόπο κατά τον οποίο θα λάβει χώρα, θα αναρτηθεί στον πίνακα των γραφείων ή αίθουσα του 
Συνδέσμου και οποιαδήποτε επιπρόσθετη ειδοποίηση μπορεί να δοθεί στα μέλη κατά την 
απόλυτη κρίση του Δ.Σ. 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
27. Στη χρονιάτικη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε έκτακτη Γ.Σ. το ¼ των οικονομικώς 
εντάξει ιδρυτικών και ταχτικών μελών του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μία ώρα, οπότε γίνεται ανεξάρτητα από τον αριθμό 
παρευρισκομένων μελών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
28. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι δικαιωματικώς προεδρεύων σε όλες τις συνελεύσεις των 
μελών ή τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ή 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου που θα εκλεγεί  σε συνεδρίαση του Δ.Σ. 
29. Ο Σύνδεσμος μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει τη 
συνδρομή ενός ατόμου: 
α. όταν τούτο παραιτηθεί με γραπτή δήλωση. 
β. όταν πεθάνει 
γ. αν δεν πληρώσει τη Χρονιάτικη συνδρομή του μέσα σε (90) ενενήντα μέρες από την αρχή του 
ημερολογιακού έτους. 
δ. εάν κατά τη γνώμη του Δ.Σ. και κατά την απόλυτη κρίση του, η συμπεριφορά του είναι 
ανάρμοστη προς τα ιδεώδη και τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
ε. εάν κάνει οποιαδήποτε πράξη ενάντια στο Σύνδεσμο ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτού που κατά 
τη γνώμη του Δ.Σ. είναι αδικαιολόγητη. 
Οποιοδήποτε μέλος παύσει να είναι μέλος βάσει των παραγράφων α, β, γ, δ, ε, μπορεί να 
ξαναγίνει μέλος κάτω από όποιους όρους η Γενική Συνέλευση των μελών θεωρήσει 
κατάλληλους. 
Η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης για περιπτώσεις αναγόμενες στις παραγράφους δ ή ε θα είναι 
τελεσίδικη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κανέναν απολύτως τρόπο και η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή ενός μέλους, χωρίς να αναφέρει τους λόγους γιατί 
ή βάσει ποίου άρθρου έγινε. Το Δ.Σ. μπορεί να δεχτεί τη συνέχιση της συνδρομής ενός μέλους 
για οσοδήποτε καιρό μέχρις ενός χρόνου από την αρχή του ημερολογιακού έτους, στην 
περίπτωση που ένα μέλος παύσει να είναι μέλος βάσει της παραγράφου γ, πιο πάνω. 
30. Το  Δ.Σ. του Συνδέσμου θα έχει επίσης τα κάτωθι δικαιώματα: 
α/ Να επιπλήξει οποιοδήποτε μέλος που θα παραβεί οποιονδήποτε κανόνα, κανονισμούς ή 
διάταγμα του Συνδέσμου και 



β/ Να παύσει προσωρινώς για οσοδήποτε χρονικό διάστημα θεωρήσει αναγκαίο ή να δεχθεί 
την παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του οποίου η διαγωγή, κατά τη γνώμη του, δικαιολογεί 
τέτοια πράξη. 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
31.Κάθε ειδοποίηση που χρειάζεται να σταλεί σχετικά με αποφάσεις ή ενέργειες που απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά ή από οποιουδήποτε κανονισμού τις διατάξεις πρέπει να γραφτεί και θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί ή δοθεί έγκαιρα. Η ειδοποίηση θεωρείται κανονική ή  έγκυρη: 
α/ αν δοθεί προσωπικά 
β/ αν αφεθεί στη διεύθυνση του ατόμου που προορίζεται και που είναι η πιο πρόσφατη στα 
μητρώα του Συνδέσμου. 
γ/ αν σταλεί ταχυδρομικά και σε τέτοια περίπτωση η ειδοποίηση θεωρείται ότι εκοινοποιήθει 
από την ώρα που το γράμμα ληφθεί με το κοινό ταχυδρομείο. 
δ/ αν κοινοποιηθεί ή δοθεί με οποιονδήποτε τρόπο το Δ.Συμβούλιο θεωρήσει κατάλληλο. 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
32. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου διορίζει, αλλάζει ή απομακρύνει τους 
διαχειριστές του Συνδέσμου. 
Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
33. Όλη η περιουσία του Συνδέσμου επαφίεται στους θεματοφύλακες/τραστήδες/ επ’ονόματι 
των μελών. Οποιαδήποτε πράξη, δικαστική ενέργεια ή διαδικασία που θεωρηθεί αναγκαία για 
τη διατήρηση ή επανάκτησή της εκ μέρους αυτής ξεκινά, συνεχίζεται ή επιδιώκεται στο όνομά 
τους σαν θεματοφύλακες και οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή υπόθεση ή πράγμα που μπορεί να 
είναι αναγκαία σχετικά με την περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής θα γίνεται, παίρνεται ή 
εκτελείται στο όνομά τους σαν θεματοφύλακες. Το ενδιαφέρον των μελών στην περιουσία  όσον 
αφορά ή σαν συνέπεια πούλησης, εκχώρησης φροντίδας, φροντίδας μεταβίβασης, εκτέλεσης, 
αναξιόχρεου ή ο,τιδήποτε άλλο είναι απόλυτα αναφαίρετο. Παύοντας  να είναι μέλος, το 
ενδιαφέρον, ως μέλους στην περιουσία ακυρώνεται και καταργείται. 
34.Κανένα μέρος του εισοδήματος ή της περιουσίας του συνδέσμου δεν μπορεί να διαμοιραστεί 
στα μέλη του. 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
35. Η Γενική Συνέλευση μπορεί από καιρό σε καιρό να τροποποιήσει, προσθέσει, ακυρώσει, ή 
αλλάξει κανονισμούς για τη συμπεριφορά των μελών του  Συνδέσμου. 
36.Το καταστατικό του Συνδέσμου μπορεί να αλλαχθεί, να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί και 
καινούριο άρθρο μπορεί να γίνει με την ψήφο των μελών, των ιδρυτικών και των κανονικών 
μελών, υπό τον όρον ότι τέτοια αλλαγή, ακύρωση ή τροποποίηση άρθρου γίνεται με ψήφισμα 
παρμένο από τα δύο τρίτα των ιδρυτικών και κανονικών μελών που δύνανται να ψηφίσουν και 
παρευρίσκονται και ψηφίζουν πάνω σ’αυτό στη Χρονιάτικη Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση ειδικώς συγκληθείσα για το λόγο αυτό. 
Ειδοποίηση για πρόθεση να γίνει πρόταση για αλλαγή ή ακύρωση άρθρου ή εισδοχής άλλου 
άρθρου πρέπει να δοθεί γραπτώς στον Γραμματέα  τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημερομηνία 
της Συνέλευσης. Τέτοια ειδοποίηση πρέπει να περιέχει την πρόταση. 
ΔΙΑΛΥΣΗ 
37.Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί με ψήφισμα που θα περάσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μελών, ειδικά συγκληθείσα για το σκοπό αυτό με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των 
μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν και παρευρίσκονται και ψηφίζουν επ’αυτού. Ειδοποίηση 
για την πρόθεση να γίνει τέτοια πρόταση πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη γραπτώς, 
τουλάχιστον 7 μέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του 
Συνδέσμου μεταφέρεται σε άλλο παρόμοιο οργανισμό νομικό ή μη, αποφασιζόμενο από τα ¾ 
των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν και παρευρίσκονται και ψηφίζουν υπό τον όρο ότι τα 
μέλη του Συνδέσμου δεν ιδιοποιηθούν κανένα μέρος της περιουσίας του. 
Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε σε καταστατική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου που 
έγινε στις 10 Ιουλίου 1977. Προεδρεύων στην έδρα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, o  Γ. Γκότσης.  
Μέλη του Δ. Συμβουλίου: 
Ελένη Σκαρέντζου   Γραμματέας 



Νίκη Κακακιός        Αντιπρόεδρος 
Σοφία Πασσαρή      Ταμίας 
Μέλη 
Γ. Μαγγιώσης            
Γ. Βασιλειάδης 
Δ. Δρίβας 
Θ. Σπέης 
 
Ιδρυτικά μέλη που εγκρίθηκαν στην Χρονιάτικη Γενική Συνέλευση των μελών στις 31 Ιουλίου 
1977 
Κουτσορνίθης Τριαντάφυλλος, Ρ. Σώζος, Μακρής Νίκος, Γαλάνης Πήτας, Κωστούλας Γιάννης, 
Κόντρας Στέφανος,  Γλαρός Μανώλης, Ασλάνη Κούλα. 
 

****** 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΤΛΑΝΤΑ» 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος ΑΤΛΑΣ διατηρούσε καθ’όλην του την πολυετή Ιστορία διάφορα 
τμήματα, όπως αυτά καθορίζονταν από το καταστατικό του και τους σκοπούς σύστασης και 
λειτουργίας του και τα πλαισίωναν μέλη του με αντίστοιχες γνώσεις, ειδικότητες, δεξιότητες και 
ενδιαφέροντα. 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Για τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» απώτερος σκοπός ήταν η ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης και η 
θεσμική επίλυση των προβλημάτων πέρα από το επικρατούν πνεύμα της φιλανθρωπίας, του 
ψευδοπατριωτισμού και της υποτέλειας που ωθούσαν σε αυταρχικές ενέργειες το οικονομικό 
και κοινωνικό κατεστημένο, ακόμη και μέσα από δημοσιεύσεις στα ελληνικά φύλλα 
εφημερίδων.  
Οι Εργατικοί Σύνδεσμοι, ο «ΑΤΛΑΣ» για το Σύδνεϋ και ο «Δημόκριτος» για τη Μελβούρνη 
προσπαθούν να εδραιώσουν την παρουσία τους μέσα στον κεντρικό χώρο λήψεως αποφάσεων 
για την πορεία της Παροικίας. Έχοντας αντιληφθεί ότι στη συνείδηση του Έλληνα μετανάστη 
βασικές ιδέες και καταξιωμένες λαϊκές αξίες  αποτελούν ο Κοινοτικός θεσμός, το σχολείο και η 
Εκκλησία, γι’αυτό προσπαθούν να έχουν μερίδιο συμμετοχής στη διοίκηση της Κοινότητας του 
Σύδνεϋ με την εγγραφή μελών και την κάθοδο σε εκλογές. 
Βέβαια, η απαίτηση συμμετοχής τους στόχευε στο άνοιγμα της Ελληνικής Παροικίας στην 
αυστραλιανή κοινωνία. 
 Το αποκτηθέν κύρος του Συνδέσμου  απέρρεε από τη σθεναρή στάση των μελών του κατά τα 
πρώτα χρόνια του δεύτερου μεγάλου πολέμου και η αγωνιστικότητα μέσα στο αριστερό κίνημα, 
καθώς και από την εθνική υπερηφάνεια που ένοιωθαν από τα μηνύματα που έφθαναν από την 
Ελλάδα για τις επιτυχίες του λαϊκού μετώπου Ε.Α.Μ. και την οργάνωση και δράση της 
Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης. 
Συγχρόνως και με την πάροδο του χρόνου άρχισε να αναπτύσσεται η συνείδηση στον Έλληνα 
ότι πλέον δεν είναι ξένος και παρίας σ’αυτήν τη νέα και αναπτυσσόμενη χώρα, στην οποία με 
το μόχθο του και τα νιάτα του και ο ίδιος συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία  της,  
παρέχοντάς του έτσι το δικαίωμα της έκφρασης των ιδεών του και των θέσεών του. Ακόμη 
αισθάνεται ότι έχει τη δυνατότητα να αντιδράση στα τεκταινόμενα, τόσο στον αυστραλιανό 
χώρο, όσο και σ’αυτόν της Ελλάδας. 
Από τα πλέον θετικά στοιχεία της δραστηριοποίησης του «ΑΤΛΑΝΤΑ» πρέπει να θεωρηθεί η 
ίδρυση της Συνομοσπονδίας Ελληνικών Οργανώσεων στην Αυστραλία. Έτσι τον Οκτώβριο του 
1948 συγκαλείται στο Σύδνεϋ προπαρασκευαστικό συνέδριο, όπου και καθορίζεται το 
καταστατικό της Συνομοσπονδίας, καθώς και τα πλαίσια της δράσης της. 
Τα βασικότερα σημεία αναφοράς και συμφωνίας του προπαρασκευαστικού συνεδρίου 
εστιάστηκαν στην ανάγκη κινητοποίησης των Ελλήνων για τη διεξαγωγή εράνων και για την 
οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού λαού στην προσπάθειά του  για την απόκτηση μιας 



δίκαιας και δημοκρατικής Πολιτείας, όπου όλοι οι πολίτες θα ζούν μέσα σε καθεστώς ειρήνης 
και απαλλαγμένοι από το φόβο της φυλάκισης και εξορίας, λόγω των πολιτικών τους 
πεποιθήσεων. 
Ακόμη συζητήθηκαν θέματα ισοτιμίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού που αντιμετώπιζαν οι 
Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία. 
Τον επόμενο χρόνο, στις 29-30 Οκτωβρίου 1949 συγκλήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο της 
Συνομοσπονδίας, στο οποίο καθορίστηκαν οι σκοποί και οι στόχοι της ενεργοποίησής της. 
Σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνήθηκε η συνεργασία με δημοκρατικές οργανώσεις της 
Αυστραλίας, η βοήθεια και ανακούφιση των νεομεταναστών, η κοινοτική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική οργάνωση του Ελληνισμού, οι ανάπτυξη για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, 
όπως οι γυναίκες, η νεολαία και οι νεομετανάστες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς 
επίσης και η ένταξη και αναγνώριση κάθε Έλληνα μετανάστη ως πολίτη ισότιμου και ενεργού, 
τώρα, μάλιστα, που με το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου οι λαϊκές δυνάμεις τρέφουν ελπίδες 
για καλύτερες μέρες, καλύτερο επίπεδο ζωής και ευκαιρίες για εργασία, οικονομική και 
πνευματική πρόοδο. 
Μάλιστα υιοθετείται και η ιδέα του φιλελεύθερου πολυεθνισμού και ο σεβασμός της 
ιδιαιτερότητας της κάθε εθνότητας και όχι η μέχρι τότε επιλεκτική προβολή των 
χαρακτηριστικών και ιδεών της φυλής, επειδή αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται από τους 
Αυστραλούς ως ανώτερα και μπολιασμένα στο δυτικό πολιτισμό. 
Την εποχή της μαζικής μετανάστευσης κατά την εικοσαετία 1950-1970 στην Αυστραλία ήλθαν 
200.000 Έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων ήταν ανειδίκευτοι εργάτες και όπως οι 
περισσότεροι Νοτιοευρωπαίοι, σε αντίθεση με τους βρεττανικής καταγωγής ή 
Βορειοευρωπαίους κατευθύνονταν σε εργασίες τις οποίες δεν αναλάμβαναν ή απέφευγαν οι 
Βρεττανοί και οι πιο προνομιούχοι μετανάστες. 
Η άγνοια της γλώσσας και η διαφορά νοοτροπίας μεγάλωναν τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες, 
γεγονός που δεν αναγνωριζόταν ούτε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, αλλά και πολύ 
περισσότερο από τους εργοδότες που μεριμνούσαν για την αύξηση των κερδών τους 
εκμεταλλευόμενοι, όσο τους περνούσε από το χέρι, το νεοφερμένο μετανάστη. 
Ακόμη και η συνδικαλιστική παρέμβαση (Australia Council of Trade Union) άργησε πολύ να 
καταγράψει, αξιολογήσει και να παρέμβει προς λύση των μεταναστευτικών προβλημάτων, 
διατυπώνοντας θέσεις στο συνέδριο του 1975 και αργότερα, το 1981, να συγκαλέσει το πρώτο 
συνέδριο μεταναστών εργατών και με τη συμμετοχή Βρεττανοαυστραλών. 
Παρά το γεγονός ότι προοδευτικά (αριστερά) συνδικάτα, όπως αυτό των οικοδόμων (Building 
Workers Industrial Union) οργάνωσαν πολύ αργά, το 1967, συνέδριο για τη συσπείρωση 
μεταναστών με πρωτοβουλία και του «ΑΤΛΑΝΤΑ». 
Αντίστοιχα εργοδοτικές οργανώσεις θεωρώντας ότι οι πολυάριθμοι μετανάστες, κυρίως οι μετά 
το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο μετανάστες, που έφθαναν σε μεγάλους αριθμούς ετησίως, θα 
επιχειρούσαν να αμφισβητήσουν ή και να ελέγξουν στρατηγικές τους επιλογές, υιοθέτησαν πιο 
σκληρές μεθόδους εκφοβισμού και αποπομπής των ταραξιών. 
Παράλληλα και η κεντρική κυβέρνηση προέβαινε σε συνεχείς επιπλήξεις συμπεριφορών και 
επέσειε την απειλή για απέλαση - μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 - σε όλους όσοι 
τολμούσαν να συμμετέχουν στις χαρακτηριζόμενες ως κομμουνιστικές οργανώσεις, όπως αυτή 
του «ΑΤΛΑΝΤΑ».  
Τα «φακελλώματα», οι παρακολουθήσεις κινήσεων και οι απελάσεις, επιλεκτικά, ατόμων από 
«χαρακτηρισμένους» χώρους, όπως των ναυτεργατών και οικοδόμων (ναυτεργάτες 
Βασιλόπουλος, 1949 και Δημ. Γκάλης, 1945), καθώς και του Κυπρίου μετανάστη Δημ. 
Αναστασίου, μέλους του συνδικάτου των οικοδόμων που συνελήφθηκε στη διαδήλωση 
διαμαρτυρίας κατά της  εκτέλεσης στην Ελλάδα της θανατικής ποινής του Αντώνη Αμπατιέλου, 
που πραγματοποιήθηκε στο Σύδνεϋ το 1952 από τον «ΑΤΛΑΝΤΑ», ήταν στην πρώτη γραμμή 
των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για να ανασχέσουν την ώθηση των μεταναστών προς τον 
αριστερό χώρο. 



Μέσα στα μέσα εκφοβισμού των Ελλήνων προοδευτικών μεταναστών θα πρέπει να 
συνυπολογισθεί και το «κλείσιμο» το 1953 του μηνιαίου περιοδικού «Ελληνο-αυστραλιανή 
Επιθεώρησις» που εξέδιδε ο αδελφός Εργατικός Σύνδεσμος «Δημόκριτος» στη Μελβούρνη. 
Και προκειμένου το αυστραλιανό κράτος να έχει τον έλεγχο των ιδεολογικοπολιτικών 
προτιμήσεων των νεομεταναστών, οι οποίοι από το 1967 και εξής πολιτογραφούνταν σε μεγάλη 
συχνότητα και ένταση, δημιούργησε υπηρεσία παρακολούθησης νεομεταναστών8, καθώς επίσης 
χρησιμοποιώντας και άλλες μεθόδους αφομοίωσης, αλλά και αποθαρρύνοντας σε κάθε του 
εκδήλωση της έκφρασης της πολιτιστικής διαφορετικότητας αποκαλώντας τους μετανάστες 
«παλιόξενους»(wog). 
Ενώ, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του >50 τα μόνα ανεκτά και ικανά στοιχεία εκπροσώπησης 
του ελληνικού στοιχείου, καθώς και νομοποιητικούς τρόπους επικοινωνίας-επαφής με τον 
αυστραλιανό κοινωνικοπολιτικό χώρο είχε τους επιχειρηματίες και τον Τύπο, τώρα ο Έλληνας 
μετανάστης αρχίζει, πλέον, να έχει συμμετοχή και σε εργατικές οργανώσεις και συνδικάτα.  
Παρ’όλα αυτά και πάλι η κυρίαρχη πολιτική άρχισε να εφαρμόζει αυταρχικές πολιτικές, 
προκειμένου να δημιουργήσει και στους Έλληνες νεομετανάστες μία υποσυνείδητα 
διαμορφωμένη αίσθηση των ορίων των χώρων κίνησης και δράσης τους και της αντίστοιχης 
κοινωνικο-πολιτικής τους δραστηριοποίησης. Αυτά ήταν ο εργασιακός χώρος και οι 
παροικιακοί Οργανισμοί οι οποίοι «ξεφύτρωναν» ολοένα και περισσότεροι παρέχοντάς τους 
την ψευδαίσθηση της δυνατότητας και της ελευθερίας στην έκφραση της πολιτισμικής τους 
διαφορετικότητας ως εθνότητας, όπου εκεί ο Έλληνας νεομετανάστης είχε τη δυνατότητα της 
χρησιμοποίησης της γλώσσας του, διοργάνωνε εκδηλώσεις για να διατηρεί την παράδοση που 
μετέφερε από τη μακρινή του πατρίδα και έτσι, χωρίς να το αντιληφθεί επιτελούσε την 
ουσιαστική του «γκετοποίηση».  
Και το να παραμείνει κανείς και να δραστηριοποιηθεί τον εθνοτοπικό του σύλλογο ήταν πολύ 
εύκολο και θεμιτό. Άλλωστε εκεί είχε τη δυνατότητα να επιδειχθεί, όταν είχε οικονομικά 
«πιαστεί», ενώ το να παραμείνει στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» ήταν πολύ δύσκολο, ιδίως για όσους 
εύκολα κοίμιζαν την ταξική τους συνείδηση. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
Η συνήθως ακολουθούμενη από  τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» δραστηριοποίηση και η παροχή βοήθειας σε 
όσους υφίσταντο ένα είδος οικονομικής ή εργασιακής εκμετάλλευσης και καταπίεσης γινόταν 
με ένα είδος «ανταρτοπολέμου». 
 Τα μέλη του Συνδέσμου είχαν αποφασίσει τον τρόπο δράσης και τις εκδοχές της αντίδρασης 
του εργοδότη και πήγαιναν για παράδειγμα, όταν υπήρχαν παράπονα εργαζομένων σε 
εστιατόριο, τότε επέλεγαν τη λεγόμενη καθιστική απεργία. 
 Δηλαδή, παρέμεναν καθιστοί στο πάτωμα του καταστήματος, μέχρις ότου ο ιδιοκτήτης 
αναγκαζόταν, προκειμένου να μη δυσφημισθεί το κατάστημά του στους πελάτες του, και 
δεχόταν τη λύση ή τη διαπραγμάτευση της προτεινόμενης ή ενδεικνυόμενης λύσης των 
προβλημάτων προς όφελος και των δύο μερών.  
Άλλοτε πάλι προτιμούνταν  η διαπροσωπική συζήτηση με τον ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων και 
με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου. Βέβαια, αυτές οι τακτικές δεν ήταν πάντοτε 
αποτελεσματικές και έδιναν προσωρινές λύσεις. 
Για να σας δώσουμε μία ιδέα και για το πώς δρούσε ο «ΑΤΛΑΣ» κυρίως στο χώρο το 
ναυτεργατικό, στον οποίο είχε την ισχυρότερη και σε διάρκεια και συνέπεια παρέμβαση, 
κρίναμε χρήσιμη την αναδημοσίευση μιας συνέντευξης στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» του 
επί σειράν ετών και σημερινού προέδρου του ΑΤΛΑΣ, Γιώργου Γκότση, στο δημοσιογράφο κ. 
Κ.Μυγδάλη: 
Φύλλο της Παρασκευής 25 Σεπτέμβρη 1984..., σελίδα 5, 6, 10 με τίτλο 
«Πάνω στον ΑΤΛΑ, κάτω στο Λιμάνι... 

                                                 
8 Εφημ. Νέος Κόσμος, φύλλο 5ης Απριλίου 1967 και 1, 4 Σεπτεμβρίου 1968 



...» Τι μαθαίνει ο κόσμος γι’αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα, για καλυτέρεψη των συνθηκών εργασίας, για τη δικαίωση του εργάτη, για τη 
συμπαράσταση των Προοδευτικών κινημάτων όλου του κόσμου; 
Ο Γιώργος Γκότσης λέει: 
«Είναι όραϊτ... Ήταν εκεί πέρα ένας λαδάς κι ένας καραβομαραγκός... Να τώρα πρόσφατα, 
πριν από μήνες...» 
...Τώρα... πρόσφατα, πριν από μήνες... βάρεσε ο τηλέγραφος, δέσανε τα ρυμουλκά, ανέβηκε ο 
πιλότος, μπήκε το βαπόρι στο γόφο, ανέβηκαν επάνω οι γοφιέρηδες, φόρτω-ξεφόρτω, να 
κάνουν το μεροκάματο... 
«...Που λες λαδάς και καραβομαραγκός ήτανε μαζί αυτοί και λένε: θέμε να φύγουμε από το 
βαπόρι, δεν μας σηκώνει το κλίμα, καθ’ότι το βαπόρι έκανε ταξίδια στον Περσικό Κόλπο που 
καιγόταν ο κόσμος.» 
Να φύγουνε θέλανε οι ναυτικοί και του το σφυρίζουνε του καπετάνιου  
-«Καπετάνιε τώρα που πάμε Σύδνεϋ, κάνε κουμάντο για λαδά και μαραγκό και στείλε μας εμάς 
στην Ελλάδα, διότι ο Περσικός Κόλπος δεν είναι για μας, δεν τό’χουμε σκοπό ν’αφήσουμε τα 
κοκκαλάκια μας εκεί για τη δόξα των ιμάμηδων...» 
Υπάρχει, βέβαια, μια σχετική παράγραφος στην Ελληνική ναυτική σύμβαση που λέει «όταν το 
καράβι ταξιδεύει σε ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων, λύεται αυτομάτως η σύμβαση μεταξύ 
εργατών και εργοδότου και το πλήρωμα έχει δικαίωμα να ζητήσει την άμεση επιστροφή στην 
πατρίδα...» 
Το ξέρανε αυτό οι ναυτικοί και του πατήσανε ποδάρι του καπετάνιου... 
«Το και το... Το λέει αυτό η σύμβαση ή δεν το λέει;» 
«Το λέει, αλλά το Μπαταραμπάς, το λιμάνι που φορτώνουμε εμείς, δεν είναι μέσα στη ζώνη 
πολεμικών επιχειρήσεων... 
«Εφ’όσον οι οβίδες παραλίγο να πέφτανε στο πούμπι.» 
«Ακούστε, εμένα δε με νοιάζει πού πέφτανε οι οβίδες... Πέσανε ρε; Όχι... Έπειτα η Πανελλήνια 
Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) λέει ότι το Μπαταραμπάς είναι έξω από την πολεμική ζώνη...» 
«Το λέει αυτό η Π.Ν.Ο.;» 
«Να, μα τον Άγιο Νικόλαο.» 
Βρίσανε μέσα τους οι ναυτικοί από Π.Ν.Ο. μέχρι ναυτικό δίκαιο, και λένε από μέσα τους, γιατί 
από έξω δεν μπορούν να βρίσουν, τους παίρνουν το φυλλάδιο. Κάποιος τους είπε «Ρίχτε, ρε, 
ένα τηλέφωνο στον «ΑΤΛΑ» να κάνει ο καπετάνιος μετάνοιες και κωλοτούμπες...» 
Ήτανε βράδυ στον «Άτλα». Σηκώνει το τηλέφωνο ο Γκότσης, τους λέει: «είν’όλράϊτ, νο γουόρυς, 
έρχομαι» και την ίδια στιγμή κλείνει και παίρνει τον μπαρμπα-Χέντερσον, του λέει: «Αλό 
Ντον-Αλό Τζώρτζ- Έλα κάτω στο γόφο, μας χρειάζονται.» 
Κι ήτανε με τις πυζάμες ο μπαρμπα-Χέντερσον, αλλά άμα είναι για ναυτικά δίκαια, πετάει τη 
σκούφια του... 
Και μια παρένθεση...Για όσους δεν ξέρουν τον μπαρμπα-Χέντερσον-και κακώς που δεν τον 
ξέρουν- είναι ο Πρόεδρος του συνδικάτου των ρυμουλκών. Αγωνιστής, λεβέντης, αξιαγάπητος 
ο μπαρμπα-Χέντερσον είναι δοσμένος μ’όλην του την ψυχή στο Προοδευτικό Κίνημα κι ήτανε 
πάντα μπροστά στους αντιχουντικούς αγώνες, ξέρει δε με λεπτομέρεια τα ελληνικά πράγματα, 
πολύ καλύτερα από πολλούς ...Έλληνες. 
Δίδυμο Γκότση-Χέντερσον λοιπόν, από κοντά λαδάς και καραβομαραγκός, στα σαλόνια του 
καπετάνιου... 
Παρών και ο Προξενικός Λιμενάρχης που τον κάλεσε να πούμε ο καπετάνιος για να δούνε οι 
ναυτικοί τον κρατικό ...μπαμπούλα και να φοβηθούνε... 
Εκεί έλαβε χώρα ο εξής διάλογος: 
«Γκότσης: Είν’όλράϊτ... καπετάνιε, τι λένε τα παιδιά; 
Καπετάνιος: Εδώ κύριοι τα πράγματα είναι ολοφάνερα... Να και η ανακοίνωση της Π.Ν.Ο. που 
λέει ότι το «Μπαταραμπάς δεν είναι ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων... Πώς να τους διώξω με 
έξοδα του εφοπλιστή; Αφού δεν συμπλήρωσαν ούτε τρεις μήνες υπηρεσίας στο πλοίο. 
Λιμενάρχης: Ναι, βέβαια, αφού το λέει η ανακοίνωση της Π.Ν.Ο. 



Κάνει έτσι ο Γκότσης και τραβάει από την τσέπη τη «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» όπου είναι μεν η 
ανακοίνωση της Π.Ν.Ο. δημοσιευμένη, αλλά δίπλα είναι και η ανακοίνωση του Περσικού 
κράτους που αναφέρει το Μπαταραμπάς μέσα στη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων... 
Γκότσης: Αυτό τι σας λέει; 
Καπετάνιος: Τώρα το Περσικό κράτος θ’ακούμε τι λέει ή την Π.Ν.Ο.; 
Τότε του τη δίνει του μπαρμπα-Χέντερσον. 
-Χέντερσον: Ξέρει καλύτερα απ’το Περσικό κράτος η Π.Ν.Ο. τι γίνεται στην Περσία; Κι έπειτα 
εμείς εδώ την Π.Ν.Ο. δεν την αναγνωρίζουμε.... Η Διοίκησή της είναι φασιστική, διορισμένη 
απ’τη χούντα... 
Η συζήτηση έπαιρνε άγρια τροπή που σήμαινε δέσιμο του βαποριού και τρεχαγύρευε...  
Τότε μπήκε στη μέση ο Λιμενάρχης... 
-Λιμενάρχης: Καπετάνιε, τώρα τι συζητάς; Αφού ο Γιώργης και ο Χέντερσον σου λένε έτσι, δίκιο 
έχουν. Βγάλε τα εισιτήρια των ανθρώπων για να πάνε στα σπίτια τους.» 
 
«Αμέτρητες οι περιπτώσεις επέμβασης του «ΑΤΛΑ» και των προοδευτικών συνδικάτων για τη 
δικαίωση των ναυτεργατών... 
Αυτό πόσοι το ξέρουν;  
Θερμαστές, ναύτες, λαδάδες, τζόβενα, μηχανικοί... 
Αν περίμεναν απ’τις κρατικές υπηρεσίες, ίσως έμεναν στην...πρώτη γραμμή του Περσικού 
Κόλπου ή αμανάτι στην Αυστραλία. Για να θησαυρίζουν οι εφοπλιστές και να φοράν τις 
γραβάτες στα Προξενεία... 
Πάνω στον «Άτλα», κάτω στο Λιμάνι... 
Είναι μερικοί που βόλεψαν τη φωλίτσα τους και δεν δίνουν σημασία για το τι γίνεται γύρω 
τους...Πάντα ίδιοι σ’όλες τις εποχές 
Από τότε που γνώρισα τον Γ.Γκότση, τον θυμάμαι πάντα στητό, θεόρατο, μ’ένα πανώ στο χέρι 
να βαδίζει μπροστά...Στην απεργία, στο λιμάνι, στην παρέλαση της Πρωτομαγιάς, στη 
διαδήλωση, στον αγώνα. 
«Τί να κάνει τώρα ο Γκότσης;» 
Μια φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με το Ρέλλα...Ποιος δε θυμάται το Ρέλλα; 
Πάνω σ’ένα βαπόρι, το «ΡΙΟ ΝΤΟΡΟ», το >68 ο Γιώργης μοίραζε στο πλήρωμα δημοκρατικές 
εφημερίδες και κουβέντιαζε μαζί τους για την κατάσταση στην Ελλάδα... 
Τότε φάνηκε ο Ρέλλας. Ήταν ο Πρόξενος της Χούντας και ταυτόχρονα ο λιμενάρχης... 
Μεταξύ του Γκότση και του Ρέλλα ειπώθηκαν τότε τα εξής: 
-Ρέλλας: Τα έντυπα που μοιράζεις κάνουν προπαγάνδα. 
-Γκότσης: Τι εννοείς προπαγάνδα; Οι εφημερίδες αυτές υποστηρίζουν τα δικαιώματα των 
εργατών και των δημοκρατικών δυνάμεων. 
-Ρέλλας: Σαν Έλληνας Πρόξενος σε διατάσσω να εγκαταλείψεις το πλοίο... 
-Γκότσης: Απ’το καράβι δε φεύγω. Είν’ελληνικό κι εγώ είμαι Έλληνας. 
Τότε ο Ρέλλας προσπάθησε να τρομοκρατήσει το πλήρωμα. 
-Ρέλλας: Αυτά τα έντυπα είναι παράνομα, εναντίον της Εθνικής Κυβερνήσεως... 
-Γκότσης (σηκώνοντας και τη φωνή του): Μην προσπαθείς να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους. 
Εγώ είμαι εργάτης εδώ στο λιμάνι και μετά τη δουλειά μου έρχομαι εδώ που έχουν εργατικά 
προβλήματα και κάνω τη δουλειά που θά ’πρεπε να κάνεις εσύ, γιατί εσύ πληρώνεσαι από το 
κράτος. Αλλά εσύ αντί γι’αυτό, καταστρατηγείς τα συμφέροντα των εργατών.  
Μην προσπαθείς, λοιπόν, Ρέλλα, να εκφοβίσεις τους ανθρώπους. Δεν κάνω ούτε εγώ, ούτε οι 
εφημερίδες αυτές προπαγάνδα. Εσύ κάνεις και μάλιστα φασιστική προπαγάνδα, χωρίς να 
ντρέπεσαι... 
-Ρέλλας: Είσαι πράκτορας της Μόσχας... 
-Εγώ δεν είμαι πράκτορας κανενός. Εγώ είμαι εργάτης κι αγωνίζομαι για τους εργάτες και τα 
συμφέροντά τους δωρεάν. Εσύ είσαι πληρωμένος πράχτορας του φασισμού και της Χούντας, 
αλλά τους χουντικούς νόμους δεν θα σ’αφήσουν τα συνδικάτα της Αυστραλίας να εφαρμόσεις 
εδώ.  



Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και το σαμποτάζ των ελληνικών πλοίων μέχρι να πέσει η 
Χούντα. 
...Τότε στο καπνιστήριο μαζεύτηκε όλο το πλήρωμα, μέχρι μάγειροι και παραμάγειροι με τις 
σκούφιες τους και καμαρώτοι και θερμαστές... 
Ο Ρέλλας έφυγε με κατεβασμένα τ’αυτιά, ενώ, πριν φύγει, αναγκάστηκε να επιστρέψει στον 
κόσμο τις αντιχουντικές εφημερίδες που τους είχε πάρει. 
Το πλήρωμα και οι αξιωματικοί χειροκρότησαν την αποχώρησή του, σα να χειροκροτούσαν την 
πτώση της Χούντας... Τα ουίσκια εμφανίστηκαν με...εντολή του καπετάνιου κι όλοι ήπιαν στη 
συντριβή του φασισμού. 
...Ήταν τότε το 1968 πάνω στο καράβι «ΡΙΟ ΝΤΟΡΟ»... 
 ...»Πάντως επί χούντας, όταν το δέσιμο των ελληνικών πλοίων στο Σύδνεϋ ήταν στην ημερήσια 
διάταξη, ο Γκότσης βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με τους προξένους Ρέλλα-Γκίκα και τους 
αντιμετώπισε περήφανα, όπως αρμόζει σε έναν προοδευτικό αγωνιστή. Την ίδια ώρα που άλλοι 
τους καλούσαν στα τραπέζια τους για τις χουντικές ευλογίες, ο Γκότσης τους μιλούσε, όπως τους 
άξιζε και που επιδέξεια έκρυβαν το ουσιαστικό τους «πιστεύω» που το κάλυψαν βιαστικά με τη 
μεταπολίτευση... 
Ήταν η εποχή που τα ελληνικά πλοία που έρχονταν στην Αυστραλία, ξήλωναν τα πόστερς που 
τους υποχρέωνε η χούντα να κολλάνε στα καπνιστήρια και σε άλλους χώρους των πλοίων, 
πόστερς που έβριζαν άνανδρα αγωνιστές. 
Σύνθημα «Αν βρεθεί ελληνικό πλοίο με πόστερ που βρίζει αγωνιστές ή εξυμνεί τη χούντα, 
δένεται μέχρι...νεωτέρας διαταγής...» 
Ήταν η εποχή που οι αντιπρόσωποι των Ελλήνων εφοπλιστών στην Αυστραλία λύσσαξαν να 
δωροδοκήσουν τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και τα συνδικάτα, μόνο για να μαθαίνουν πότε ήταν να 
δεθούν τα επιβατικά...Αλλά τα λεφτά τους που άνετα εξαγόραζαν κυβερνήσεις, όμως, δεν 
μπόρεσαν ν’αγοράσουν τους συνειδητούς αγωνιστές. Τους τά’τριβαν στα μούτρα και τότε 
κατάλαβαν πόσο αξία έχει το χρήμα τους. 
Αλλά ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Στο γόφο κάθε μέρα οι γοφιέρηδες ξεφορτώνουν, κάπου 
βρίσκεται η καταπίεση, κάπου βρίσκεται η αδικία.» 
 
Πριν από δύο περίπου μήνες, το συνδικάτο των μηχανικών ελληνικών πλοίων κήρυξε απεργία.  
Λέει ο Γκότσης: «Είν’όλράιτ...Εμείς εδώ με τους Έλληνες αντιπροσώπους έπρεπε να δούμε τι 
γίνεται με την απεργία, γιατί πολλές φορές οι καπετάνιοι, σε μεγάλο ποσοστό μίσθαρνα όργανα 
του εφοπλιστή, τρομοκρατούν τους απεργούς...» 
Τα ελληνικά καράβια στην Αυστραλία, το ένα μετά το άλλο, ύψωναν την πινακίδα της 
απεργίας... 
«Ήταν τότε στο «THE ANAGEL TRIUMPH» ένας πρώτος μηχανικός που δήλωσε αποχή... 
Αντιδραστικός άνθρωπος που περίμενε από τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. 
«Εγώ δεν απεργώ, που να χτυπιέστε», είπε στους αντιπροσώπους.  
Πήγαμε (του «ΑΤΛΑΣ») τότε στον καπετάνιο. «Ή απεργεί ο μηχανικός ή τον διώχνεις», του 
λέμε. «Τέτοιοι αντεργατικοί άνθρωποι, δεν έχουν θέση ανάμεσα στους εργάτες.»  
Λέει, τότε, ο καπετάνιος «Δηλαδή αν δεν τον διώξω, τι θα γίνει;» 
 Και του λέμε: «το βαπόρι θα μείνει δεμένο στο Σύδνεϋ, μέχρι να πιάσει φύκια. Διάλεξε και 
πάρε....» 
 Ήτανε να φύγει το βαπόρι την επομένη, δούλεψε ο τηλέγραφος, δούλεψαν τα τηλέφωνα, είδε ο 
εφοπλιστής ότι δεν μπορεί να υπερασπίσει το τσανάκι του. Σου λέει: «διώχτον αυτόν, γιατί θα 
μου δέσουν το βαπόρι και θα χάσω τους λογαριασμούς...» 
Την άλλη μέρα τον είδε ο Γκότσης το μηχανικό που κατέβαινε με τις βαλίτσες και του φώναξε: 
«Ο εφοπλιστής που υποστήριζες, προτίμησε το συμφέρον του και σε έδιωξε.» 
-«Δεν μ’έδιωξε ο εφοπλιστής, αλλά οι εργάτες», είπε.  
-Τότε ο Γκότσης του απάντησε «Γι’αυτό πρέπει να ντρέπεσαι, μηχανικέ. Αν, βέβαια, έχεις 
ντροπή...» 



«Δεν ξέρω πόση αξιοπρέπεια χωράει στα ελληνικά βαπόρια, ή πόση ακριβώς εκμετάλλευση 
γίνεται από τους εφοπλιστές στους ναυτεργάτες. Πάντως, όταν τα καράβια έρχονται στο 
Σύδνεϋ, φροντίζουν να είναι τυπικά ή τουλάχιστον εντάξει. 
...Καταπίεση στα πληρώματα ή άλλα σχετικά, πληρώνονται πολύ ακριβά στο γόφο. Κι αυτό το 
μάθημα το έμαθαν πολύ καλά όλοι τους, καπετάνιοι και εφοπλιστές... 
Μερικοί μάλιστα προλαβαίνουν το κακό. Πριν καταπλεύσει στο λιμάνι το καράβι τους στο 
Σύδνεϋ, τηλεγραφούν: 
 
Γεώργιον Γκότση, Άτλας, Σύδνεϋ 
Φθάνομεν προσεχήν Τρίτη στοπ...Σχέσεις πληρώματος-Διοικήσεως καλαί κ’αγαθαί στοπ. 
Υπερωρίαι, μπουρμέδες, καθώς και αργίαι πληρωμέναι μέχρι πέννα στοπ. Εγκάρδιους 
χαιρετισμούς από πρώτον μηχανικό, όβερ. 
Καπετάν Γιάννης, S/S «Ατλαντικός Ήλιος» 
 
«Ακόμη και σ’αυτούς τους «εγκάρδιους χαιρετισμούς» δεν αποκλείεται να κρύβεται 
εκμετάλλευση ή καταπίεση. Αυτό ο Γ.Γκότσης το ξέρει... Γι’αυτό σ’αυτές τις περιπτώσεις 
επιστρέφει τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και... παίρνει το μέρος του παραμάγειρα...   
_«Καπετάνιε...» 
 -«Μάλιστα, κύριε Γκότση... Το τηλεγράφημα το πήρατε;». 
-«Είν’ όλράιτ το τηλεγράφημα... Ο παραμάγειρας δεν είν’ όλράιτ... Τον κατεβάσατε για φρη-
γκαζ και δεν τον πληρώσατε...» 
«Μα για ένα φρη-γκαζ θα μαλώνουμε; Ξέρεις πόσο αφιλότιμοι είναι οι παραμάγειροι;» 
-«Αυτά τα φιλότιμα και τα αφιλότιμα εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ο εργάτης δούλεψε και πρέπει 
να πληρωθεί...» Κι ο εργάτης, φυσικά, πληρώνεται... 
Για τους αγωνιστές ο αγώνας δεν έχει τέλος... 
Στο λιμάνι του Σύδνεϋ, στον «ΑΤΛΑ», στα εργοστάσια, στις οικοδομές...» 
 

***** 
Η ταξική αλληλεγγύη η οποία αποτελούσε κύριο μέλημα της δραστηριοποίησης του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» πολλές φορές καρποφορούσε με τη μεσολάβηση των στελεχών του και για 
υποθέσεις πέραν του ωκεανού, στη μακρινή Ελλάδα.  
Έτσι στο φυλ. 52, Ιούλης 1988, σελ. 9, της «Νέας Πορείας» αναφέρεται: «Η αλληλεγγύη από την 
Αυστραλία στους Έλληνες ναυτεργάτες είχε θετικά αποτελέσματα. 
Στις 11 του περασμένου Μάη, δυο στελέχη των ναυτεργατικών σωματείων της Ελλάδας 
καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Μυτιλήνης σε 4 μήνες φυλακή και κλείστηκαν στις 
φυλακές της Χίου. 
Οι δύο ναυτεργάτες καταδικάστηκαν μαζί με τους άλλους συναδέλφους τους, εναντίον των 
οποίων εκκρεμούν οι υποθέσεις τους για να καταδικαστούν το Σεπτέμβρη, επειδή 
περιφρούρησαν την απεργία που είχαν κηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία τον Ιούλη του 1986. 
Όπως είναι γνωστό η Αστυνομία επενέβη με γκλοπς και άλλα μέσα για να σπάσει την απεργία, 
πράξεις που θυμίζουν άλλες εποχές... Η Αστυνομία τότε έπιασε πολλούς ναυτεργάτες σε 
διάφορα λιμάνια της Ελλάδας και τους απήγγειλε κατηγορίες ότι παρεκώλυαν την κυκλοφορία. 
Εκτός από τους δύο ναυτεργάτες που συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν, εκκρεμούν πολλές 
τέτοιες υποθέσεις ενάντια σε μέλη της ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και Στέφενσον (Ναυτεργατικές Ενώσεις 
στην Ελλάδα). 
Στόχος αυτών των δικαστικών αποφάσεων και των υποθέσεων που εκκρεμούν είναι να 
τρομοκρατήσουν τους ναυτεργάτες, να εξασθενήσουν οικονομικά τα σωματεία τους με τις 
πολυέξοδες δίκες και, τελικά, να καταπατηθούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων. 
Αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ξεσηκώθηκε κύμα διαμαρτυρίας από τα συνδικάτα 
και τους μαζικούς φορείς στην Ελλάδα. Επίσης διαμαρτυρίες έστειλαν στην ελληνική 
κυβέρνηση και οι διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις. 



Στις 17 Μάη 1988 ναυτεργατικά σωματεία της Ελλάδας (ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ) με 
τηλεγραφήματά τους στα Συνδικάτα ναυτεργατών, λιμενεργατών, οικοδόμων Αυστραλίας, 
καθώς και στη Σοσιαλιστική κίνηση «Νίκος Μπελογιάννης» και στον Ελληνικό Σύνδεσμο 
«ΑΤΛΑΣ», εξέθεσαν τα γεγονότα που συνέβησαν και καλούσαν σε συμπαράσταση. 
Αμέσως, τα παραπάνω σωματεία έστειλαν έντονη διαμαρτυρία στην Ελληνική Κυβέρνηση, 
καταδικάζοντας αυτήν την αντιδημοκρατική πράξη και ζητούσαν την απόσυρση των 
κατηγοριών ενάντια στους ναυτεργάτες. 
Επιπλέον το Συνδικάτο ναυτεργατών Αυστραλίας κήρυξε το μποϋκοτάρισμα των ελληνικών 
πλοίων. 
Σε δύο ημέρες μετά το μποϋκοτάρισμα, ο λιμενάρχης του Σύδνεϋ ειδοποίησε τα εδώ σωματεία 
ότι οι δύο φυλακισμένοι ναυτεργάτες απολύθηκαν από τη φυλακή. 
Οι ναυτεργάτες, όμως, συνέχισαν το μποϋκοτάρισμα με αίτημα να αποσυρθούν οι εκκρεμούσες 
κατηγορίες για το σύνολο των ναυτεργατών. 
Σε μικρό χρονικό διάστημα τα ναυτεργατικά σωματεία της Ελλάδας, με τηλεφώνημά τους 
ειδοποιούσαν τις Οργανώσεις που τους συμπαραστάθηκαν λέγοντας ότι ο υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας τους έδωσε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα καταδικαστούν οι συνδικαλιστές που 
περιφρουρούν το αναφαίρετο δικαίωμα της απεργίας. 
Έτσι για μία ακόμη φορά η αποφασιστικότητα των συνδικαλιστών της Αυστραλίας έφερε 
θετικά αποτελέσματα. 
Τα ελληνικά σωματεία απέστειλαν το παρακάτω τηλεγράφημμα ευχαριστίας στον Ελληνικό 
Σύνδεσμο ΑΤΛΑΣ: 
Mr George Gotsis 
ATLAS CLUB 
256 Crown Street 
Sydney, Australia 
 
FROM: PENEN, PEMEN, STEPHENSON 
 
Dear colleagues 
The Administrative councils of the Panhellenic Unions of PENEN, PEMEN, STEPHENSON, 
want to express you their warm thanks, for the solidarity you pointed about the imprisoment of 
the two seamen unionists. 
For the sake of the Greek and international movement, particularity yours, we succeeded to 
take from the Greek Government, the promise that they will not persecute any more unionists 
who fight for the rights to strike. 
We believe that we’ll continue our cooperation in future for the best of international solidarity. 

                                                 The Administrative Councils of 
PANHELLENIC UNION OF DECKANDS OF THE MERCHANT MARINE (PENEN) 
THE PANHELLENIC UNION OF MERCHANT MARINE ENGINEERS (PEMEN) 
THE PANHELLENIC UNION OF ENGINE ROOM RATINGS OF MERCHANT MARINE 
(STEPHENSON) 
Αναμφισβήτητα η αλληλεγγύη και το αρραγές μέτωπο που αποτελούσαν τα πιο ενεργά μέλη 
του «ΑΤΛΑΝΤΑ», τα οποία ήταν λιμενεργάτες, με τους άλλους συναδέλφους τους στο λιμάνι 
του Σύδνεϋ και τα άλλα αυστραλιανά λιμάνια, αποτελούσε μία καθημερινή πραγματικότητα. 
Όμως, στους αγώνες κατά των εργασιακών δικαιωμάτων τους, αυτό εκδηλωνόταν με ποικίλους 
τρόπους, όπως βλέπουμε, διγματικά, στο πιο κάτω άρθρο:  
 
Εφημ. Δημοκρατική Φωνή, σελ 16, Μάρτης 1972 
Άρθρο ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ 
Την  Τετάρτη, 8 Μαρτίου 1972, έγινε η Γενική Συνέλευση των Λιμενεργατών του Σύδνεϋ. Η 
συνέλευση συζήτησε τις απαντήσεις των εφοπλιστών στα αιτήματα που είχαν δοθεί από το 
Γιούνιον Λιμενεργατών στους εφοπλιστές, στο τέλος του περασμένου Οκτώβρη και αποφάσισε 



να οργανωθεί καμπάνια και προετοιμασία για απεργιακούς αγώνες, αν οι εφοπλιστές δεν 
ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των εργατών. 
Η προηγούμενη σύμβαση λιμενεργατών-εφοπλιστών λήγει στις 5 Μαΐου 1972. 
Στη συνέλευση ξεσκεπάστηκε η απληστία των εφοπλιστών και η αντεργατική πολιτική της 
κυβέρνησης MacMahone, που προσπαθεί να ρίξει τα βάρη της καταστρεπτικής της πολιτικής 
στους ώμους των εργατών. 
Το σύνθημα «θέλουμε δουλειά, καλύτερα μεροκάματα και όχι σάκκο», ακούγεται από όλους 
τους λιμενεργάτες. 
Όπως είναι γνωστό έγιναν απολύσεις λιμενεργατών σε λιμάνια: Αδελαΐδα, Βρισβάνη, Πορτ-
Κέμπλα και Νιούκαστλ, παρ’όλο που τα τελευταία τρία χρόνια η φορτοεκφόρτωση έχει 
τριπλασιασθεί και οι εργάτες έχουν μείνει λιγότεροι από τους μισούς! 
Ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Λιμενεργατών τμήματος Σύδνεϋ, Μπομπ Μπόλτζερ, έκανε τις 
παρακάτω δηλώσεις προς την εφημερίδα μας: « ...Η διαφωνία με τους εφοπλιστές στις 
διαπραγματεύσεις πρέπει να υποστηριχθεί εκτός των άλλων, από μία παναυστραλιανή και 
μακρόχρονη απεργία. Η πείρα έχει αποδείξει ότι, όταν οι εργάτες δεν μπαίνουν στον αγώνα, 
δεν κερδίζουν τίποτε... Οι εφοπλιστές ζητάνε να μην γίνονται απεργίες και να έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις στους εργάτες, όπως πρόστιμα στις χρονιάτικες 
άδειες, όταν γίνει απεργία.... Ζητάνε το δικαίωμα να τους μεταφέρουν από πλοίο σε πλοίο και 
από βάρδια σε βάρδια για να κερδίζουν περισσότερα. 
Επίσης επιμένουν να παραμείνει η παράγραφος που αναφέρεται στην υποχρεωτική απόλυση 
εργατών... » 
Η συνδικαλιστική δύναμη την οποία ο «ΑΤΛΑΣ» είχε αποκτήσει μέσα από τη συμπόρευση και 
τον αγώνα μαζί με τους Αυστραλούς ναυτεργάτες, του έδινε τη δυνατότητα να υποδεικνύει την 
πρόσληψη πολλών νέων λιμενεργατών, κυρίως, Ελλήνων.  
Πολλοί από αυτούς εργάσθηκαν για όλη την παραγωγική τους ζωή σ’αυτόν το χώρο και, με τα 
πολύ ικανοποιητικά μεροκάματα που έπαιρναν, έζησαν με τις οικογένειές τους μία αξιοπρεπή 
και αρκετά υψηλού βιοτικού επιπέδου ζωή. 
Δεν είναι λίγοι αυτοί από τα μέλη του ΑΤΛΑΝΤΑ που ενθυμούνται ότι όσες φορές χρειάστηκε 
να οργανωθεί μία απεργία σε ένα εργοτάσιο, ότι το σωματείο του εργοστασίου στο οποίο 
συμμετείχαν και Έλληνες εργαζόμενοι κατέφυγε στη συμβουλή του προεδρείου του ΑΤΛΑΝΤΑ 
με σκοπό να λάβει κατευθύνσεις για τον τρόπο οργάνωσης της απεργίας και την κλιμάκωση 
των δράσεων προς επίτευξη της επίλυσης των εργασιακών τους αιτημάτων. 
Πολλές φορές στις απεργίες εργαζομένων ήρθαν συμπαραστάτες και εμψύχωσαν με την 
παρουσία τους, τα μηνύματά τους και τη δράση τους τα μέλη του ΑΤΛΑΝΤΑ και 
κινητοποίησαν και τα αυστραλιανά συνδικάτα, προκειμένου να έχουν καλύτερη εξέλιξη οι 
αγώνες εργαζομένων που υφίσταντο καταπίεση, μισθολογικές αδικίες, απειλές και απολύσεις.  
 
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ«ΑΤΛΑΝΤΑ» 
Η γυναικεία παρουσία είναι σχεδόν μηδαμινή στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ», και όπως μας λέει ο Στέλιος Κουρμπέτης9 στις αρχές της δεκαετίας του 1940 
συναντά κανείς τις αδελφές Ασλάνη οι οποίες υπηρέτησαν στο συμβούλιο του «ΑΤΛΑΝΤΑ», 
καθ’όσον εκείνην την εποχή ήταν τελείως αποτρεπτικές οι κοινωνικές συνθήκες για τη 
συμμετοχή γυναικών στον προοδευτικό, αλλά και τον πολιτικό χώρο, πόσο μάλλον στο χώρο 
της Αριστεράς. 
 Ηθικά και κοινωνικά θεμιτό και παραδεκτό ήταν οι γυναίκες να θελήσουν να ενταχθούν στις 
τάξεις του «Ερυθρού Σταυρού» και καθήκον και υποχρέωσή τους στον ελεύθερο χρόνο τους, 
μετά την εντατική εργασία στα εργοστάσια και σε άλλους χώρους δουλειάς, να τον διαθέτουν 
στη φροντίδα του νοικοκυριού, των παιδιών και των ηλικιωμένων συγγενικών τους προσώπων. 
Αργότερα, βέβαια, με τη μαζική μετανάστευση των δεκαετιών 1955-1975 οι γυναίκες απέκτησαν 
αυτοπεποίθηση και αυτοπροσδιορίζονταν μόνες τους, ως μέλη του Συνδέσμου και πλαισίωσαν 

                                                 
9 Κουρμπέτης Στέλιος «Εωθινόν»- Ιστορία της Ελληνικής Αριστεράς της Αυστραλίας, 1915-1955, 
Μελβούρνη, 1992, σελ. σελ.71-72. 



δραστήρια τη Γυναικεία Επιτροπή του «ΑΤΛΑΝΤΑ», κυρίως, ως σύζυγοι και θυγατέρες των 
μελών του Συνδέσμου. 
Από το περιοδικό «Μετανάστης»φύλλο του Ιουνίου 1961, αντιγράφουμε  στοιχεία από τις 
ελπίδες των μελών του Συνδέσμου για μελλοντικές δραστηριότητες της Γυναικείας Επιτροπής, 
καθώς και ένα σύντομο απολογισμό για τη γυναικεία παρουσία στον εορτασμό της 
«Πρωτομαγιάς, άρθρο της Μ.Κ.: 
« Παρ’όλο που η αίθουσα του Συνδέσμου μας δεν έχει ακόμη επιδιορθωθεί, παρ’όλο που δεν 
υπάρχουν ανέσεις για κατάλληλη δράση στο γυναικείο τομέα, εν τούτοις τους μήνες αυτούς που 
ο Σύνδεσμός μας στεγάζεται στην καινούργια αίθουσα (στην Crown Street), οι γυναίκες 
εδημιούργησαν αξιόλογη δράση και συμπαραστάθηκαν στο Διοικητικόν Συμβούλιο σε κάθε 
του εκδήλωση. 
Ιδιαίτερα στην διοργάνωση των χορών, που είχαν τεράστια επιτυχία, οι γυναίκες έπαιξαν 
σπουδαίο ρόλο. Οι μεζέδες, η διακόσμηση της αίθουσας, η πώλησις των εισιτηρίων και των 
λαχείων, όλα αυτά ήταν το έργο της γυναικείας επιτροπής που απαρτίζεται από πολύ ικανά και 
ευσυνείδητα μέλη. 
Ιδιαίτερη, επίσης, επιτυχία εσημείωσε η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς.  
Μετά την παρέλαση, τα μέλη του Συνδέσμου συγκεντρώθησαν στην αίθουσά μας. Οι γυναίκες, 
αφού διεκόσμησαν την αίθουσα με λουλούδια, που συμβόλιζαν και τον ερχομό του Μαΐου, 
παρουσίασαν πρόγραμμα αφιερωμένο στην ιστορική επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με 
ομιλία και έπειτα επακολούθησαν απαγγελίες μικρών παιδιών. Τα δημοτικά τραγούδια με 
συνοδεία ακορντεόν, κατενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους. 
Οι γυναίκες με ανυπομονησία περιμένουν να φτιαχθεί η αίθουσα. Οι μητέρες θα φέρνουν τότε 
πιο συχνά τα παιδιά τους, το πρόγραμμα θα γίνεται πιο καλά διοργανωμένο και σε στενή 
συνεργασία με τις άλλες επιτροπές και το Συμβούλιο. 
 Και δεν χωράει αμφιβολία πως την Κυριακή θα την περιμένουμε όλοι μας σαν μια μέρα που θα 
μας ξεκουράζει απ’την σκληρή βιοπάλη και θα μας φέρνει πιο κοντά σαν μετανάστες για να 
γνωριζόμαστε και να λύνουμε από κοινού τα τόσα προβλήματα που μας απασχολούν στην 
ξενητειά. 
Γυναίκες, φίλες και μέλη του Άτλαντα, μην ξεχνάτε πως την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, είναι η 
μέρα της γυναίκας και του παιδιού στο Σύνδεσμό μας. 
Ας μη λείπει καμμιά από τέτοιες συγκεντρώσεις!» 
 
Ακόμη γίνεται αναφορά στη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο χορός για την 4η επέτειο της 
έκδοσης της εφημερίδας της Μελβούρνης «Νέος Κόσμος». 
«Ο Ελληνισμός του Σύδνεϋ ο οποίος αγάπησε τον ΝΕΟΝ ΚΟΣΜΟΝ σαν το εκφραστικό του 
όργανο, τίμησε διά της παρουσίας του την βραδιά. Από μέρους του Αυστραλιανού 
Συνδικαλιστικού Κινήματος ήταν ο Γ.Γραμματέας των ναυτεργατών κ.Έλλιοτ και του 
Κινήματος Ειρήνης ο πρώην Γερουσιαστής  κ. Γουίλιαμ Μόροου.» 
 
Από το φυλλάδιο για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων από την ίδρυση του «ΑΤΛΑΣ» 
αντιγράφουμε σχετικό απόσπασμα, στο οποίο αποτιμάται η συμβολή της Γυναικείας Επιτροπής 
στο Σύνδεσμο: 
«Πολλά έχουν να καταχωρηθούν για τη δράση του γυναικείου τμήματος.  
Για παράδειγμα η Δ/νίς Κούλα Ασλάνη, από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου, υπήρξε για 27 
χρόνια ταμίας του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και σήμερα (1969) είναι ταμίας της Εταιρείας ATLAS HALL 
PTY.LMD. 
Το γυναικείο τμήμα του Άτλαντα είναι εκείνο που διοργανώνει κάθε χρόνο το στολισμό του 
χριστουγεννιάτικου δένδρου. Οι γυναίκες γενικά είναι εκείνες που συμβάλλουν στην 
προετοιμασία και επιτυχία των χορών και όλων των εκδηλώσεων: θέατρο, καλλιτεχνικές 
βραδιές, πρωτομαγιάτικες παρελάσεις, πατριωτικές  εκδηλώσεις.  
Οι γυναίκες του «ΑΤΛΑΣ» στήριξαν την πρώτη Επιτροπή Δημοκρατίας της Ελλάδος από το 
1948 και έδωσαν τη θετικότερη συμβολή τους για τη συντήρηση των πολιτικών κρατουμένων σε 
ιματισμό και φάρμακα.» 



Από το 2ο φύλλο της «Αλληλεγγύης» αντιγράφουμε αναδημοσίευση έκκλησης της Γυναικείας 
Επιτροπής του  «ΑΤΛΑΝΤΑ», η οποία φέρει τον τίτλο «Με την Αυστραλέζικη Δημοκρατική 
κοινωνία συνέβαλαν στην σωτηρία των Γλέζου και Αμπατιέλου» 
«Με το κλείσιμο του 1954, προστίθεται ακόμα ένας χρόνος στην πλάτη του βασανισμένου λαού 
μας. Οι πληγές που ο πόλεμος, η Κατοχή, ο εμφύλιος σπαραγμός άνοιξαν, όχι μόνον δεν 
επουλώθηκαν, αλλά από μέρα σε μέρα πληθαίνουν. 
Το χάος, η αβεβαιότητα, η ανεργία, οι συλλήψεις και οι εκτοπίσεις των δημοκρατικών πολιτών 
και πάνω απ’όλα το βουβό δράμα με τη σιγανή, μα βέβαιη εξόντωση των πολιτικών 
κρατουμένων και των οικογενειών τους είναι αυτά που απολαμβάνει σήμερα ο Ελληνικός λαός, 
ύστερα από τον συνεχή και τιτάνειο αγώνα του για μία ειρηνική, δημοκρατική και εθνικά 
ελεύθερη Ελλάδα. 
Σαν γυναίκες, που αποτελούμε την γυναικεία υποεπιτροπή του Συνδέσμου, νοιώθουμε 
περισσότερο από τον καθέναν τον πόνο των αδελφών μας γυναικών, γι’αυτό υψώνουμε την 
φωνή μας σ’ολόκληρο τον Ελληνισμό της Αυστραλίας και του ζητάμε να σταθεί από την 
ανθρωπιστική πλευρά πλάι στους ημίθεους αυτούς που έδωσαν και δίνουν την ζωή τους για τα 
ιδανικά της Ειρήνης και της Δημοκρατίας. 
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν. Οι άγιες τούτες ημέρες που 
συμβολίζουν την αγάπη, την αλληλεγγύη και την Ειρήνη που κήρυξε πάνω στη γη ο Χριστός, 
ας μας βρουν όλους ενωμένους για μια ανθρωπιστική δράση. 
Ας έλθουμε όλοι αρωγοί στον φιλανθρωπικό σκοπό του «Συνδέσμου για Δημοκρατία στην 
Ελλάδα». Ένα ρούχο που μας περισσεύει, μια οποιαδήποτε υλική βοήθεια, θα βρει τη θέση του. 
Ας στείλουμε ό,τι έχουμε στην Γυναικεία Επιτροπή. 
Σας κάνουμε θερμή έκκληση όπως στείλετε ό,τι ρούχα σας περισσεύουν στις διευθύνσεις 252 
PITT St., Sydney (όπου ήταν το ενοικιαζόμενο εντευκτήριο του Συνδέσμου «Άτλας») και στην 
217 Russel St.,  Melbourne. 
Εκ μέρους του «Συνδέσμου για Δημοκρατία στην Ελλάδα», ευχόμεθα σ’ολόκληρο τον 
Ελληνισμό Αυστραλίας ευτυχισμένο και ειρηνικό το 1955. 
Για τη Γυναικεία Επιτροπή, 
Η Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Η Γραμματεύς 
ΦΡΟΣΩ ΙΟΡΔΑΝΟΥ». 
 
Το Γυναικείο Τμήμα με δικά του έξοδα κάλυψε την έκδοση των δύο πρώτων φύλλων της 
«Αλληλεγγύης». Το Γυναικείο Τμήμα συνέλεξε για δύο χρόνια με δωρεές διαφόρων οίκων τα 
δώρα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου. 
Την παρέλαση της Πρωτομαγιάς του 1968, το γυναικείο τμήμα τη διοργάνωσε και μάλιστα 
βραβεύθηκε με το βραβείο της προβολής των καλύτερων συνθημάτων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που ήταν και η εικοσάχρονη επέτειός τους. 
Γενικά οι γυναίκες μέχρι σήμερα, αντιγράφουμε από το επετειακό φυλλάδιο του «Άτλαντα» για 
τα τριαντάχρονά του, συμπαραστέκονται στον Σύνδεσμο, προσπαθώντας να δώσουν ζεστή 
οικογενειακή ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της αιθούσης. Πρόσφατα, 
ακόμη, με δικά τους έξοδα αγοράστηκαν και ράφτηκαν οι κουρτίνες του Συνδέσμου. 
Μετά από κάθε εκδήλωση οι γυναίκες μένουν στον εθελοντικό καθαρισμό της αιθούσης που έχει 
μπει ως στόχος οικονομικός το γρηγορότερο ξεπλήρωμα των χρεών μας. 
Στις αντιδικτατορικές εκδηλώσεις και πορείες για την Ειρήνη, οι γυναίκες του «Άτλαντα» 
πρωτοστατούν και τελευταία εργάστηκαν δραστήρια για την αποφυλάκιση των Ελληνίδων 
πολιτικών κρατουμένων και τη συλλογή εκατοντάδων υπογραφών από διάσημες Αυστραλιανές 
προσωπικότητες. 
Μέσα στο διάστημα των τριάντα χρόνων που κύλισαν, η γυναίκα του «ΑΤΛΑΣ» έδωσε μία από 
τις θετικότερες προσφορές στη δημιουργική και αξιοποιημένη δράση του Συνδέσμου μας και 
σήμερα καμαρώνει υπερήφανα που μεγαλώνει το παιδί της στην πιο υγιή και πολιτισμένη 



ατμόσφαιρα που προσφέρει «Ο ΑΤΛΑΣ» στην Παροικία του Σύδνεϋ, σαν κέντρο 
εκπολιτιστικό.» 
Πάντοτε η γυναικεία επιτροπή του ΑΤΛΑΣ διοργάνωνε για να τιμήσει την Ημέρα της 
Γυναίκας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αντιγράφουμε πρόσκληση την οποία απηύθυνε η 
«Γυναικεία Επιτροπή» του «ΑΤΛΑΣ»  προς την  Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Σύδνεϋ και 
Ν.Ν.Ο. προκειμένου να εορτασθεί το «Έτος της Γυναίκας» 
 

GREEK ATLAS LEAGUE 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΤΛΑΣ» 

CROWN STREET, EAST SYDNEY, TELEPHONE: 31-5855 
 

Σύδνεϋ 3/3/1975 
Προς το Δ.Συμβούλιο 
της Ελληνικής Ορθοδόξου  
Κοινότητος ΣΥΔΝΕΥ και N.S.W. 
 
Αγαπητοί  φίλοι, 
Το 1975 κηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, Διεθνές Έτος της Γυναίκας, με σκοπό να 
προβληθούν παντού, σε όλες τις χώρες του κόσμου τα προβλήματα της γυναίκας, ο ρόλος και η 
συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνία. 
Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, η Γυναικεία Επιτροπή του Συνδέσμου μας έχει 
προγραμματίσει για την Κυριακή, 9 Μάρτη και ώρα 4.30μ.μ. γιορταστική  εκδήλωση στην 
αίθουσα του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», 256 CROWN ST. 
Λόγω του σπουδαίου ενδιαφέροντος ελπίζουμε ότι θα τιμήσετε τη γιορτή της γυναίκας με την 
παρουσία σας ή με χαιρετιστήριο μήνυμα εκ μέρους της Κοινότητος. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Ομιλίες για το γυναικείο εργατικό κίνημα, ποιήματα, 
επαναστατικά τραγούδια, Ελληνικούς λαϊκούς χορούς. 
Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν τσάι και γλυκά. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Για τη Γυναικεία Επιτροπή 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΕΛΑ. 
 
Αντιγράφουμε από την εφημ. «Νέα Πορεία», Απρίλης 1987, σχετικό άρθρο:  
«Με επιτυχία γιορτάστηκε η 8η του Μάρτη, διεθνής μέρα των γυναικών όλου του κόσμου, από 
τη γυναικεία επιτροπή του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ». Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 8 
Μάρτη στην αίθουσα του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ». 
Για το ιστορικό της ημέρας μίλησε η φίλη Πιπίτσα Ναούμ που αναφέρθηκε στους αγώνες που 
άρχισαν οι γυναίκες ενάντια στην καταπίεση και στις σκληρές διακρίσεις σε όλους τους τομείς 
που τις βάραιναν χιλιετηρίδες. Αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη συμμετοχή των Ελληνίδων 
γυναικών σε όλους τους απελευθερωτικούς και κοινωνικούς αγώνες του Ελληνικού λαού και 
για το θετικό ρόλο που παίζει σήμερα η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών για την πρόοδο, την 
ειρήνη και την ανεξαρτησία. 
Η ομιλήτρια ανέφερε ότι οι γυναίκες δεν θα είχανε κερδίσει ό,τι έχουνε κερδίσει σήμερα, αν δεν 
είχανε την υποστήριξη του εργατικού και προοδευτικού κινήματος. Είπε ότι στα 77 χρόνια που 
πέρασαν από το πρώτο Συνέδριο της Γυναίκας, έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά. 
Σε πολλές καπιταλιστικές χώρες, είπε, εξ αιτίας της επιθετικότητας και της βαρβαρότητας του 
ιμπεριαλισμού, του φασισμού και του ρατσισμού, χιλιάδες γυναίκες με τα παιδιά τους 
σκοτώνονται και πεθαίνουν κάθε μέρα, και ότι πρέπει το γυναικείο κίνημα μαζί με το εργατικό 
και δημοκρατικό να συμπαρασταθεί στις γυναίκες αυτές που παλεύουν ενάντια στη σκλαβιά 
και την καταπίεση.  
Επίσης, ανέφερε ότι στη σημερινή εποχή που απειλείται η ανθρωπότητα με ατομικό αφανισμό, 
ο αγώνας για την ειρήνη είναι πρωταρχικό καθήκον. Κάλεσε όλες τις γυναίκες της ελληνικής 



παροικίας να πάρουν ενεργά μέρος στο Κίνημα Ειρήνης της Αυστραλίας γιατί χωρίς ειρήνη, 
δεν υπάρχει ζωή. 
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και μίλησε η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αυστραλέζων 
Γυναικών, Α. Μακντόναλντ. Χρέη τελετάρχη έκανε η Σοφία Γκότση που άνοιξε την εκδήλωση 
με λίγα λόγια για τους δύσκολους αγώνες που άρχισαν οι γυναίκες της Αμερικής, μίλησε για τη 
Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, την ενότητα πάλης με τις Αυστραλέζες γυναίκες. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έκθεση χειροτεχνίας και στο τέλος προσφέρθηκε καφές, τσάι και 
γλυκά που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες. 
Η οργάνωση της εκδήλωσης ήταν καλή, η ατμόσφαιρα που επικράτησε ευχάριστη και το 
επίπεδο υψηλό που δείχνει ότι, χωρίς τη γυναικεία συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική 
δραστηριότητα, είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχει πρόοδος.»  
 
ΣΤΗΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Στο πρώτο φύλλο της εφημ. «Νέα Πορεία» (26ης Ιουλίου 1977), υπάρχει στήλη αφιερωμένη στη 
γυναίκα με τίτλο «Η γωνιά της Γυναίκας» και υπότιτλο «Γυναίκα και Μέσα Ενημέρωσης» 
αναφέρεται:  
«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα 
καυτά κοινωνικά (των γυναικών) προβλήματα για να τις κρατήσει μακρυά από την πολιτική 
ζωή, μια καλή καταναλώτρια που μοναδικά της ενδιαφέροντα είναι η μόδα, η ομορφιά και το 
σεξ. Όλος αυτός ο τεράστιος μηχανισμός προπαγάνδας (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση 
κ.τ.λ.), όχι μόνο διαστρεβλώνει το ρόλο της γυναίκας, αλλά παρουσιάζει μια ψεύτικη, απατηλή 
εικόνα της ζωής και των προβλημάτων της γυναίκας. 
Ουσιαστικός σκοπός, λοιπόν, αυτού του πολυπλόκαμου μηχανισμού (είναι) πώς οι γυναίκες να 
μην έχουν ιδανικά και να μην ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να 
συμβάλλουν ενεργά και ισότιμα στην οικονομική, πολιτιστική, πολιτική και κοινωνική 
δραστηριότητα. 
Για να μπορέσει η γυναίκα να λύσει τα καυτά προβλήματα που την απασχολούν και να 
συμβάλει στο κοινωνικό σύνολο, ως ισότιμο με τον άνδρα μέλος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, 
παρά ο δρόμος της οργανωμένης πάλης μέσα στο Σωματείο και μέσα από τις προοδευτικές, 
δημοκρατικές οργανώσεις των γυναικών. 
Είναι ασφαλώς αναντίρρητο, ότι μία δημοκρατική, και πολιτικά ευαισθητοποιημένη και 
ενημερωμένη γυναίκα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πρωταρχικά τα παιδιά της και την 
οικογένειά της στο σύνολο, αλλά και στους ανθρώπους στην εργασία, στη συντροφιά, στη 
γειτονιά, στην κοινωνία.»  
Δεν είναι καθόλου περίεργο πως μετά από τόση επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, να 
υπάρχουν στερεότυπα των φύλων, δεισιδαιμονίες και πίστη σε αόρατες θεϊκές δυνάμεις που μας 
διακατέχουν και προσδιορίζουν τις σχέσεις μας και την κοινωνική μας εξέλιξη. Όλα αυτά, η 
γυναίκα είναι αυτή που τα αναπαράγει, ανά τους αιώνες, και τα μεταλαμπαδεύει 
παραδοσιακά. Γι’αυτό είναι απαραίτητο οι γυναίκες να μορφωθούν, να ενημερωθούν και να 
αποκτήσουν αυτοτέλεια και να κερδίσουν την ισοτιμία.  

***** 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ«ΑΤΛΑΣ» 
Στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε ο ΑΤΛΑΣ για τον γιορτασμό των τριάντα χρόνων από την 
ίδρυσή του έχει τη δυνατότητα ο αναγνώστης να διαπιστώσει την υπερηφάνεια και το καμάρι 
που αισθάνονται τα μέλη του για τον απολογισμό των τριάντα χρόνων πολιτιστικής 
προσφοράς και παρουσίας του Συνδέσμου στην Ελληνική Παροικία, καθώς και την επίδραση 
που η παρουσία του ελληνικού στοιχείου είχε στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία. 
Πρωταγωνιστής στον τομέα των διαλέξεων και ενημέρωσης αναφορικά με την οικονομία ήταν 
ο κ.Φίλιππος Γιούπρος. 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της 252 PITT SΤ. δόθηκαν χιλιάδες διαλέξεις, καλλιτεχνικές και 
λογοτεχνικές βραδιές και τα μέλη και οι φίλοι του «ΑΤΛΑΣ» είχαν παρακολουθήσει επίκαιρες 
πολιτικές αναλύσεις. 



«Στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» δεν είχες καιρό για το πώς θα περάσεις την ώρα σου. Η δράση ήταν 
πλούσια και ποικίλη και ο καθένας μπορούσε να συμβάλει σε όποιον εκπολιτιστικό τομέα είχε 
ικανότητες και έτσι δεν αισθανόταν την ανάγκη να πάει κάπου αλλού... και να αποκτήσει έξεις 
που πολλές φορές η μοναξιά ή η κακή συναναστροφή γίνονται αιτίες διαφθοράς ή 
αρρωστημένων συνηθειών, όπως η χαρτοπαιξία κ.λ.π.» 
«Από τότε που ιδρύθηκε ο «ΑΤΛΑΣ» αξιοποίησε ό,τι ταλέντα είχε τον καιρό εκείνο για να 
προβάλει θεατρικά ερασιτεχνικά συγκροτήματα, τους ελληνικούς εθνικούς και λαϊκούς χορούς, 
ήθη και έθιμα που έφερε μαζί του ο Έλληνας μετανάστης. 
Η παλιά αίθουσα του Συνδέσμου είχε σκηνή και συχνά παίζονταν πατριωτικά και άλλα σκετς. 
Από το 1952 ο «ΑΤΛΑΣ» άρχισε να ανεβάζει αξιόλογα θεατρικά έργα, όπως 
«Τ’αρραβωνιάσματα», του Δ.Μπόγρη, «Αν έχεις, θα φας», «Τον καλό στρατιώτη Σβέικ», τον 
«Ποπολάρο», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Την βίλλα των οργίων» κ.α.. Οι πρωταγωνιστές 
των έργων και όσοι συνέβαλλαν στην πολιτιστική δράση του ΑΤΛΑΝΤΑ αναφέρονται στις 
συνεντεύξεις των μελών του  οι οποίες παρατίθενται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. 
Και τώρα στο κτίριο της οδού 256 CROWN ST. κατασκευάστηκε σκηνή για να προωθηθεί η 
καλλιτεχνική δραστηριότητα του Συνδέσμου. Στις αρχές του 1969, η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
παρουσίασε ένα σατιρικό έργο γραμμένο από νεαρό μέλος της για να γιορτασθούν τα 
τριαντάχρονα του Συνδέσμου. 
Ακόμη οι χορευτικές ομάδες του Συνδέσμου έχουν συχνά λάβει μέρος σε Φεστιβάλ Νεολαίας, 
καθώς επίσης και για την αυστραλιανή τηλεόραση έχουν χορέψει σε καλλιτεχνικές βραδιές 
μειονοτήτων, στην AUSTRALIAN SQUARE, και έχουν επιτύχει ο χορός του Ζορμπά και το 
συρτάκι  να είναι γνωστός και να έχει κατακτήσει τις καρδιές και πολλών Αυστραλών. 
Η δε χορευτική ομάδα της «Νεολαίας Λαμπράκη» συχνά καλείται να παρουσιάσει το 
αδέσμευτο λαϊκό τραγούδι, αλλά και το παραδοσιακό σε ποικίλες διοργανώσεις Κοινοτήτων, 
Αδελφοτήτων και άλλων Ελληνικών Σωματείων.»  
Στην εφημ. «Νέα Πορεία», Απρίλης 1987, αναφέρεται ότι «Το Θεατρικό Εργαστήρι του 
ΑΤΛΑΝΤΑ» μετά τη δίχρονη απουσία του, από την θεατρική ζωή της παροικίας επανέρχεται 
δριμύτερο. Άρχισαν την περασμένη βδομάδα οι πρόβες του θεατρικού έργου του Γ.Αρμένη «Το 
Σόι», που σύμφωνα με πληροφορίες μας θα ανέβει στο Σύδνεϋ το Νοέμβρη. 
Στο έργο παίρνουν μέρος αρκετά από τα μόνιμα στελέχη του θεατρικού εργαστηρίου του 
Άτλαντα καθώς και νέα. Στηρίζεται δε η σκηνοθεσία σε σημειώματα που γράφτηκαν το 1981 
από τον πρώτο σκηνοθέτη του έργου, Κάρολο Κουν και τον συγγραφέα Γ.Αρμένη. 
«Το «Σόι» είναι ένα νεοελληνικό έργο, πλούσιο σε ποίηση, ριζωμένο στη μακροχρόνια λαϊκή 
μας παράδοση, με εικόνες και καταστάσεις που ζήσαμε τόσο έντονα και με πόνο τα τελευταία 
χρόνια. Μια χούφτα ανθρώπων που εκφράζουν μια ελληνική πραγματικότητα, συνθέτουν ένα 
ζωντανό χορικό με συχνές, γρήγορες εναλλαγές κωμικού και δραματικού πάνω σ’ένα βαθύτατα 
σκληρό και τραγικό υπόβαθρο.  
Ανάκατα προβάλλουν πρόσωπα και πράγματα, μνήμες, σκέψεις και πράξεις, ελπίδες, φόβοι, 
ενοχές, συγκρούσεις και ερωτηματικά, πολλά ερωτηματικά, όλα μέσα στο ίδιο «Σόι». Υπάρχουν 
πολλά πρόσωπα και πράγματα που χάθηκαν, πρόσωπα και πράγματα που έμειναν. Αληθινά 
και κάλπικα, γνήσια και επίκτητα. Όλα αυτά που σημάδεψαν και σημαδεύουν εμάς και τα 
χρόνια μας»- Κάρολος Κουν. 
Η Πολιτιστική Επιτροπή του «ΑΤΛΑΣ» ενδιαφέρεται για την ποιοτική επιλογή των έργων που 
θα παρακολουθήσουν οι θεατές-μέλη του, καθώς και για τα ακούσματα της μουσικής. Έτσι 
κάνει μία επιλογή ταινιών και μουσικών δίσκων και τα συστήνει σ’αυτά αναφέροντας 
«Παρουσιάζοντας για πρώτη φορά αυτό το μήνα τις σελίδες για μουσική, το θέατρο, το βιβλίο 
και τον κινηματογράφο, θεωρήσαμε αναγκαίο να συμπεριλάβουμε και τις αξιόλογες ταινίες 
που θα μεταδοθούν τον Αύγουστο από το SBS, (με τα εμπορικά κανάλια δεν ασχολούμαστε 
καθόλου, γιατί είναι ζήτημα, αν μεταδίδουν κάτι αξιόλογο μια φορά το χρόνο). Αναφέρονται 
έργα, όπως το «Πατέρα αφέντη (Padre Padrone) των αδελφών Ταβιάνι, ακόμη το δράμα του 
Ιταλού σκηνοθέτη Luigi Comencini «Ιστορία» και η ελληνική σειρά 6 επεισοδίων σε σκηνοθεσία 
του Γ.Διαμαντόπουλου, με τίτλο «Προς Οφρύνιο». 



Αναφορικά δε με τη μουσική συστήνεται ο δίσκος του Μίκη Θεοδωράκη «Διόνυσος», που 
στηρίζεται σε έναν ώριμο στίχο, και με καθαρά ερείσματα καταγράφει την Ιστορία του τόπου 
(Ελλάδας). Καταλήγοντας αναφέρεται «Ένας δίσκος που θ’αγαπηθεί από όλους τους 
προοδευτικούς ανθρώπους, φτιαγμένος με μεγαλοφυΐα, μεράκι, φαντασία και απεγνωσμένη 
συγκίνηση. Ο δίσκος έχει έρθει και στην Αυστραλία και πωλείται στα καταστήματα.» 
«Τα παιδιά της στάχτης» Το πολυεθνικό κανάλι SBS, παρουσιάζει στις 6 Αυγούστου 1987, στις 
9.30μμ, την ταινία του μεγάλου Γιαπωνέζου σκηνοθέτη Keisuke Kinoshita «Παιδιά της 
στάχτης»  
Μια ταινία-αναφορά γιατί δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Μια 
ταινία για το έγκλημα που σκότωσε όχι χιλιάδες άτομα, αλλά γενιές ολόκληρες. Ταινία που 
πρέπει να δούμε όλοι, μικροί, μεγάλοι.» 
Ακόμη ο «ΑΤΛΑΣ» είχε οργανώσει χορευτικό συγκρότημα εθνικών χορών, το οποίο 
αποτελούσαν ενήλικα μέλη, καθώς και παιδιά μελών. Με την παρουσία τους λάμπρυναν τις 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου. 
Αναφέρεται και η τουλάχιστον εικοσιπενταμελής χορωδία του «ΑΤΛΑΣ» που τελούσε υπό τη 
διεύθυνση της Σούλας Βασιλειάδη-Τσιλίμου, όπως και η καθοδήγηση του χορευτικού 
συγκροτήματος και η σκηνοθετική καθοδήγηση των παιδιών που ανέβαζαν θεατρικά έργα και 
σκετς, κυρίως στις γιορτές των Χριστουγέννων. 
Μέλημα του «ΑΤΛΑΣ» ήταν και η ενημέρωση η αφορώσα την αισθητική, πολιτιστική και 
ιστορική θεώρηση των συνδικαλιστικών φορέων της Αυστραλίας που αποσκοπούσαν στην 
καλλιέργεια ενός υγιώς σκεπτόμενου εργαζόμενου και ενός συνειδητού πολίτη μέσα στην 
αυστραλιανή κοινωνία, την οποία επιθυμούσαν να ενημερώνουν και να αναβαθμίζουν το 
βιοτικό της επίπεδο.  
Άρθρα και σχετικές προτάσεις γινόταν προσπάθεια να τίθενται στη διάθεση των μελών του, 
αλλά και όλης της Ελληνικής Παροικίας. 
Η ενημέρωση των μελών του «ΑΤΛΑΣ», αλλά και της Ελληνικής Παροικίας του Σύδνεϋ 
γινόταν με  εξαιρετική υπευθυνότητα και γινόταν με αντίστοιχα επιλεγμένη από ποικίλους 
χώρους αρθρογραφία.  
Αναδημοσίευση σε μετάφραση από το Αυστραλιανό περιοδικό «Morning Unionist» της 
εφημερίδας «Νέα Πορεία», φύλλο του Μάη 1984, σελ 12-13, τίτλος του άρθρου ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΩΗ:  
«Ένα συνδικάτο που έχει  χάσει την επαφή του με τις παραδόσεις του, χάνει αναγκαστικά και 
την επαφή με την ίδια του την Ιστορία και τη γνώση που αυτή του δίνει για να αντιμετωπίσει 
τους σημερινούς του αγώνες.  
Είναι απαραίτητο, επομένως, να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που δεν θα ενσωματώνει μόνο 
την καταγραφή της Ιστορίας και των παραδόσεων του Εργατικού Κινήματος, αλλά και θα 
συμβάλει στην συνειδητοποίηση της τεράστιας σημασίας που αυτά έχουν. 
Η Ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος είναι κομμάτι αναπόσπαστο της Ιστορίας της 
Αυστραλέζικης κοινωνίας. Ο Συνδικαλισμός έγινε παραδεχτό τμήμα της Αυστραλέζικης ζωής 
νωρίτερα από όλες τις άλλες χώρες. Εδώ οι εργάτες ήταν οι πρώτοι που κάνανε πετυχημένες 
απεργίες για το 8ωρο στα μέσα της δεκαετίας του 1850-1860. 
Οι πιέσεις που ασκούσε το νεαρό εργατικό κίνημα βοήθησαν στο να δημιουργηθούν στην 
Αυστραλία πολύ νωρίς προοδευτικές συνθήκες εργασίας και ζωής. 
Η μεταβολή του ριζοσπαστικού αγροτο-εργατικού κινήματος σε σωστά οργανωμένο 
συνδικαλισμό εργασίας και υπηρεσιών που έγινε στον εικοστό αιώνα, διαμόρφωσε βασικά τον 
χαρακτήρα του σημερινού εργατικού Κινήματος. 
Σ’αυτό βοήθησαν και τα κύματα των μεταναστών, ιδιαίτερα, των μεταπολεμικών χρόνων, που 
προσφέροντας φθηνή εργασία συνέβαλαν στη γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανίας, ενώ 
συγχρόνως εμπλούτισαν τις πολιτιστικές παραδόσεις της ίδιας της Εργατικής Τάξης. 
.......................................................................................................................................... 
Η ιστορική συνείδηση είναι αναγκαία, είναι αυτή η ίδια η γνώση των αγώνων της εργατιάς, 
είναι οι νίκες και οι ήττες της. 



Και ενώ η πίεση του Εργατικού Κινήματος επιβάλλει την εφαρμογή μιας ανθρωπιστικής 
κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, ο αγώνας για τα εργατικά δικαιώματα εξακολουθεί να 
μένει ο ίδιος στην ουσία.» 
Βασικοί στόχοι του Εργατικού Κινήματος στον πολιτισμό  και στους τομείς που αφορούν την 
καταγραφή της Ιστορίας παλιάς και νέας πρέπει να είναι η Παιδεία, γιατί μέσω αυτής θα έχουν 
οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τη γνώμη του ACTU, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης  αισθητικών 
μορφών έκφρασης από τα συνδικάτα  στον αγώνα τους για καλύτερες εργατικές συνθήκες και 
καλύτερο βιωτικό επίπεδο. 
Σήμερα (1984), το 49 τοις εκατό (49%) του εργατικού  δυναμικού της Αυστραλίας ανήκει σε 
εργατικά συνδικάτα-περίπου 2,6 εκατομύρια εργαζόμενοι. 
Αν συνυπολογίσουμε και τις οικογένειές τους, τότε βλέπουμε ότι αυτά, σχεδόν, 
αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα του μισού πληθυσμού της Αυστραλίας. 
Συνολικά υπάρχουν 156 συνδικάτα που ανήκουν στο ACTU και ακόμη ένας μεγάλος αριθμός 
ανεξάρτητων συνδικάτων.  
Το μέσου μεγέθους συνδικάτο έχει λίγες χιλιάδες μέλη, αλλά τα είκοσι μεγαλύτερα 
αντιπροσωπεύουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των εγγεγραμμένων μελών. 
Επομένως, οι συνδικαλιστικές πολιτιστικές παραδόσεις πηγάζουν από πολύπλοκους 
μηχνισμούς και αντιπροσωπεύουν πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας και συνεισφέρουν στην 
ευημερία των μελών τους. 
Οι μορφές επικοινωνίας αντικατοπτρίζουν τα πολλαπλά επίπεδα  διαδικασίας της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για παράδειγμα ξεχωρίζει ο τρόπος που ένα συνδικάτο 
επικοινωνεί με τα μέλη του, ή προβάλλει εργατικές και κοινωνικές απαιτήσεις  στη  διεύθυνση 
της βιομηχανίας, ή παρουσιάζει εργατικά ή άλλα θέματα στο πλατύ κοινό. 
Αυτές οι πολυποίκιλες ενέργειες δημιουργούν τη λεγόμενη συνδικαλιστική παιδεία. Η έκφρασή 
τους  είναι πραγματοποιήσιμη ξεκινώντας από τις «ταπεινές» προκηρύξεις  και καταλήγοντας 
στα εντυπωσιακά πανώ. Και όσο να μην συμφωνούμε με τα τηλεοπτικά προγράμματα και τον 
τρόπο προβολής μέσω αυτών των ειδήσεων, γνωρίζουμε ότι αναζητούν την εικόνα που θα 
αποτελέσει την οπτική περίληψη του γεγονότος. 
Έτσι για παράδειγμα το πανώ που κατασκεύασε η Ομοσπονδία Εργατών Ορυχείων της Νότιας 
Ακτής (SOUTH COAST MINERS FEDERATION) και παρουσιάστηκε στην πορεία προς τη 
Βουλή και κατά τις  διαδηλώσεις του Γούλογκονγκ, το Νοέμβριο του 1983, προβλήθηκε τόσο 
από τις εφημερίδες, όσο και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο 
στοιχείο του αγώνα τους που σκοπός τους ήταν να μη χάσουν τις δουλειές τους και να μην 
κλείσουν τα ορυχεία. 
Είναι, λοιπόν, φυσικό, ένα τέτοιο πανώ να προβάλλει την ταυτότητα του συνδικάτου 
εικονοποιημένη και αυτό το πανώ να αποτελεί δείγμα τις καλαισθησίας των μελών του, αλλά 
και μέρος της Ιστορίας του, γεγονός που απαιτεί γνώσεις, παιδεία και αντίστοιχη 
δραστηριοποίηση για τη δημιουργία μουσείων. 
Βέβαια,  δεν θα πρέπει να προσαρμόζονται τα συνδικάτα στις ιδέες του εκάστοτε καλλιτέχνη, 
αλλά απαιτείται προσαρμογή των καλλιτεχνικών μορφών, ανάλογα με τις ανάγκες των 
συνδικαλιστικών επιδιώξεων, μέσα από αναβαθμισμένες καλλιτεχικές εκφράσεις οι οποίες να 
εκπροσωπούν την κουλτούρα των εργαζομένων.  
Γιατί ο λαός δεν ενδιαφέρεται για κουλτούρα η οποία δεν τον αγγίζει και στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχει και ακόμη, όταν αυτή δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του, ή γιατί  είναι 
ξένη με τις εμπειρίες του.» 
Αναμφίβολα όλα τα αναφερθέντα αποτελούν και τη φιλοσοφία του «ΑΤΛΑΣ» αναφορικά με 
την διαμόρφωση της λεγόμενης συνδικαλιστικής-εργατικής αισθητικής αντίληψης των 
πολιτισμικών στοιχείων τα οποία πρέπει να επιδιώκει ο Σύνδεσμος, προκειμένου να 
πληροφορήσει τα μέλη και τους φίλους του, γεγονός που στην ουσία έκανε πράξη μέσα από την 
πολύπλευρη δραστηριοποίησή του. 



 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΤΛΑΣ»-ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Από το βιβλίο του Στηβ Γιωργάκη έχουμε την πληροφορία ότι προϋπήρχε στα Ανατολικά 
προάστεια, ιδρυμένος από Καστελλοριζιούς τμήμα άρσης βαρών με την επωνυμία «Άτλας».  
Όμως η ιδρυτική μορφή του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» αφορούσε τμήμα αθλητικό, ποδοσφαιρικό, 
το οποίο λάμβανε μέρος στα πρωταθλήματα που διεξάγονταν στα εν λόγω προάστεια και 
μάλιστα με ιδιαίτερες επιτυχίες και μετάλλια. 
Από το φυλλάδιο για τα τριαντάχρονα του «ΑΤΛΑΣ» ερανίσαμε τα παρακάτω:  
« Ποδοσφαιρική ομάδα «ΑΤΛΑΣ» και ASSOCIATION 
Στο Παναυστραλιανό Συνέδριο Νεολαίας που έγινε στο HOLYWOOD PARK, το 1954, για να 
γιορτάσει το γυρισμό των Αυστραλών νέων του από το Παγκόσμιο Φέστιβαλ Νεολαίας, στο 
οποίο συμμετείχαν και δύο Έλληνες Αντιπρόσωποι, ο Δημήτρης Αναστασίου και ο 
Τριαντάφυλλος Κουτσορνίθης, ο Σύνδεσμος κοντά στα άλλα παρουσίασε και πλούσιο αθλητικό 
πρόγραμμα. 
Ήταν βαθιά ριζωμένο με τις παραδόσεις του αυτό το νόημα: το σπρώξιμο της Νεολαίας στον 
Αθλητισμό.  
Τον ίδιο χρόνο στην Αδελαΐδα γίνονται Πανελλήνιοι Αγώνες με συμμετοχή δύο Αθλητικών 
Σωματείων Αδελαΐδος και Μελβούρνης και ο «ΑΤΛΑΣ», τότε, στέλνει σαν ομάδα πέντε άτομα 
που κατέλαβαν τη Β΄ θέση. 
Έχει πλέον ωριμάσει η ιδέα από τον Σύνδεσμο πως αυτοί οι γιορτασμοί πρέπει ν’αγκαλιασθούν 
από επίσημες Ελληνικές οργανώσεις με πλατειά συμμετοχή όλων των Σωματείων σε 
Παναυστραλιανή κλίμακα.  
Σταθμός αποτελεί για την πραγμάτωση της αξιόλογης αυτής σκέψης η αξιοποίηση της νεολαίας 
που έρχεται στο Σύνδεσμο και την οποία προσπάθεια την αξιολογούν τα μέλη ως «Διαμάντι 
που αστράφτει κι ακτινοβολεί από τη δράση του Συνδέσμου μας, η προσπάθεια αυτή». 
Έτσι ο «ΑΤΛΑΣ» προωθεί την ιδέα και γίνεται το μεγάλο πανηγύρι στη Μελβούρνη, το 1955. 
Δημιουργείται τότε η λεγόμενη «Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Σωματείων», με Πρόεδρό της 
τον κ.Χατζηπέτρου, από την Αδελφότητα Καστελλοριζίων και Γραμματέα τον κ.Κώστα 
Μουρνέχη, από τον «Άτλαντα». 
Οι Πανελλήνιοι Αγώνες που άρχισαν το 1956 στο Σύδνεϋ, το 1957 στην Αδελαΐδα, το 1958 στο 
Σύδνεϋ, και το 1959 στη Μελβούρνη, ήταν πανηγύρια γιορτασμού που ένωναν σε ευγενική 
άμιλλα Κοινότητες, Αδελφότητες, Σωματεία και γιορτάζονταν οι νίκες αυτές με γλέντια και 
χορούς. 
Η ιδέα της Αθλητικής Ομοσπονδίας ρίχτηκε από τον «Άτλαντα» και πήρε σάρκα και οστά, όταν 
μέλη ενεργά του «Άτλαντα», σαν τον Κώστα Μουρνέχη, Τριαντάφυλλο Κουτσορνίθη, Κύπρο 
Ιορδάνου και άλλους αργότερα που διετέλεσαν μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια της Κοινότητας 
Σύδνεϋ και πέτυχαν το πλάτεμμα των Κοινοτήτων σε ορίζοντες εκπολιτιστικούς και αθλητικούς 
τους οποίους ο «Άτλας» από χρόνια είχε αγκαλιάσει με δημιουργική δράση. 
«Όμως, αυτά τα πανηγύρια τέλειωσαν με τον ερχομό του (Αρχιεπισκόπου) Ιεζεκιήλ και έπεσε 
διχόνοια και μαυρίλα μέσα στους ανθρώπους που, ενώ είχαν μεν διαφορετικές αντιλήψεις, 
αγωνίζονταν ευγενικά στον τομέα του Αθλητισμού και ένωναν τις Παροικίες της Αυστραλίας 
με δεσμούς φιλίας, έστω και μια φορά το χρόνο.» 
Μέσα, ακριβώς, σ’αυτήν την περίοδο της παρατηρούμενης ακμής του Αθλητισμού κατά την 
οποία ο «ΑΤΛΑΣ» διατηρούσε πρωταθλήτρια την ποδοσφαιρική του ομάδα στην  Ομοσπονδία 
(ASSOCIATION) και δεκάδες κύπελλα στολίζουν τις προθήκες του κτιρίου του Συνδέσμου και 
τις σελίδες της αθλητικής του Ιστορίας, σ’αυτήν την περίοδο(1969), βρέθηκαν οι 
αυτοαποκαλούμενοι «φίλαθλοι και διοργανωτές» της αθλητικής ομάδας «Ο Πανελλήνιος» να 
επιχειρούν να διαμελίσουν την ομάδα του «ΑΤΛΑΣ» και να οργανώσουν τη δική τους σε 
επαγγελματικές βάσεις, προκειμένου να την εισάγουν στο FEDERATION. 
Από το 1960 στεγαζόταν στο κτίριο της οδού CROWN, EAST SYDNEΥ, μία άλλη ποδοσφαιρική 
ομάδα με την ονομασία «ATLANTIC», η συντήρηση της οποίας, παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες του Συνδέσμου, ανέρχονταν σε 1000 λίρες το χρόνο. 



Το 1969, με τη συνδρομή της Δημοκρατικής Νεολαίας «ΛΑΜΠΡΑΚΗ» συνεχίζονται οι 
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργείται μία νέα ποδοσφαιρική ομάδα με 
την επωνυμία «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» που συμβάλει στη δημιουργία και οργάνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (HELLENIC SPORTS FEDERATION OF N.S.W.) η οποία 
στεγαζόταν, τότε, στο χωλλ της HOLY TRINITY CHURCH PRESBETERY, στη γωνία BOURKE 
& RIDGE STREETS, SURRY HILLS, N.S.W. και στο έμβλημά της έφερε δάφνινο στεφάνι το 
οποίο περικλείει ένα δρομέα στην εκκίνηση του δρόμου. 
 

ΝΕΟΛΑΙΑ «ΛΑΜΠΡΑΚΗ»- «LAMBRAKIS YOUTH LEAGUE» 
Οι Εργατικοί Σύνδεσμοι στην Αυστραλία μέχρι τις αρχές του 1965, παράλληλα με τα άλλα 
τμήματά τους είχαν και τμήματα νεολαίας. Κατά τις εργασίες του Δεύτερου Συνεδρίου όλων 
των Συνδέσμων, το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία του «ΑΤΛΑΣ», διεξήχθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του «ΑΤΛΑΣ», στο Σύδνεϋ, τον Απρίλιο του 1965 και που σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία, μεταξύ των άλλων σημαντικών για την πορεία και τη στόχευση των 
Συνδέσμων αποφάσεων, πάρθηκε η απόφαση της μετατροπής της ονομασίας της Νεολαίας των 
Συνδέσμων σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ», ως φόρος τιμής στο 
δολοφονημένο μαχητή της Ειρήνης και βουλευτή της Ε.Δ.Α., Γρηγόρη Λαμπράκη. 
Η νεολαία του Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», «LAMBRAKIS YOUTH LEAGUE», απετέλεσε 
το καμάρι και την ελπίδα συνέχειας των αγώνων και δράσεων του «ΑΤΛΑΣ». 
Όλοι ενθυμούνται τη Λαμπαδηφορία της «Νεολαίας Λαμπράκη», καθώς και την πρώτη 
Μαραθώνεια πορεία των Νέων και το από κοινού με τους Αυστραλούς και Ισπανούς νεολαίους 
διοργανωμένο συλλαλητήριο, που στόχευε στην προσφορά αλληλεγγύης στους 
καταπιεζόμενους Λαούς της υφηλίου και συμπαράσταση στον Πρόεδρο της Νεολαίας 
Λαμπράκη, στην Ελλάδα, δεσμώτη, τότε (1967-68), τον διάσημο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 
Ο εκδηλώσεις της Νεολαίας  και οι δραστηριότητΕς των νέων ξετυλίγονταν στο χώρο του 
κτιρίου του «ΑΤΛΑΝΤΑ» αλλά έδιναν και το «παρών» σε κάθε προοδευτική και αγωνιστική 
δράση για την προάσπιση των αυστραλιανών και των ελληνικών δικαίων. 
Συμμετείχαν σε πορείες Ειρήνης, στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, σε συλλαλητήρια 
διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, για τη Δικαίωση της Κύπρου, ακόμη δε σε 
καλλιτεχνικές και θεατρικές εκδηλώσεις, που οργανώνονταν με δική τους πρωτοβουλία και με 
έργα που γράφονταν από τα ίδια τα στελέχη της.  
Υπήρχε, μάλιστα, και μουσικό συγκρότημα, «Η Νέα Γενιά» που με την παρουσία του λάμπρυνε 
τις εκδηλώσεις και εκπροσωπούσε τη Νεολαία όπου κι αν το καλούσαν αντίστοιχες νεολαίες.  
Τελικά η «Νεολαία Λαμπράκη»αντικαταστάθηκε από την «Προοδευτική Νεολαία» και στη 
συνέχεια έπαυσε να υπάρχει. 

 
Άρθρο της «Αλληλεγγύης», φυλ.1ο, 26/07/1969 
Στήλη Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ, Άρθρο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
«Το Ελληνικό Τμήμα της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Αυστραλίας οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
χορό στην αίθουσα του Ελληνικού Συνδέσμου «Άτλας», που τα έσοδά του θα διατεθούν για τα 
έξοδα αποστολής αντιπροσώπου της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Αυστραλίας στο 3ο Φεστιβάλ 
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ. 
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε ο καλαίσθητος διάκοσμος της αίθουσας από τη νεολαία και τα 
υπέροχα τραγούδια του συγκροτήματος «Νέα Γενιά» που καταχειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό 
από όλους.»  
 
Εφημ. Δημοκρατική Φωνή σελ 4, Μάρτης 1972 
Άρθρο Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 29 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.Ν. 
Το περασμένο Σάββατο δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του Συνδέσμου ΑΤΛΑΣ ο 
χορός της Νεολαίας «Λαμπράκη» για τον εορτασμό των 29 χρόνων της Θρυλικής Ε.Π.Ο.Ν. 
Κατάμεστη από κόσμο ήταν η αίθουσα του Συνδέσμου, ιδίως από νεολαίους....έδειξαν ότι τους 
συγκινεί βαθύτατα η δράση και το έργο της ΕΠΟΝ.  



Η αίθουσα είχε διακοσμηθεί κατάλληλα από τους Λαμπράκηδες. Ένα τεράστιο πανώ με το 
σύνθημα «ΝΕΟΛΑΙΟΙ , ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», δέσποζε όλου του 
χώρου. ... 
Ο Πρόεδρος της Νεολαίας «Λαμπράκη», Γεράσιμος Λυμπεράτος, στη σύντομη ομιλία του 
ανέφερε (μεταξύ άλλων) ότι οι νέοι, πρώτοι δίνουν το  «παρών», πρώτοι αγωνίζονται, πρώτοι 
θυσιάζονται, πρώτοι νικούν. 
................................................................................................................................................................... 
Ακόμη, συνεχίζονται από την κυπριακή νεολαία, τη θρυλική ΕΔΟΝ που μάχεται να κρατήσει 
μακρυά από την Κύπρο το φονικό χέρι της χούντας που ραδιουργεί για την εγκαθίδρυση 
αντιλαϊκού καθεστώτος στη μεγαλόνησο.» 
«Εμπρός Επονίτες αδέλφια και πάλι, πάμε και γοργά προβάλει η αυγή. Να δείξουμε πρέπει 
μ΄ατέλειωτη πάλη πως θέλουμ΄εμείς ελεύθερη ζωή...» 
 
 
Προκήρυξη-Κάλεσμα(14/3/1973) 

GREEK ATLAS LEAGUE 
LAMBRAKIS YOUTH LEAGUE 

256 CROWN STREET, DARLINGHURST 
Dear Friend, 
The Committees of the Greek Atlas League and the Lambrakis Youth League invite you to take 
part in a demonstration outside the Greek Consulate-General, 250 Pitt Street, Sydney, on 
Wednesday 14/3/1973 at 5.00p.m., to protest against the brutal persecution of Greek university 
students in Athens and Salonica by the Greek authorities which has already resulted in the 
death of two students, the injuring of dozens of others and the arrest of scores of students at the 
country’s main centres of higher learning. 
The struggle of the Greek students for greater freedom, for the right to elect their own 
representatives to the students’ bodies and for basic human rights, is part of the general 
struggle of the Greek people for elementary civil rights suppressed by the fascist military junta 
now ruling the country. 
We count on your support to join in the demostration for the release of all political prisoners in 
Greece, the granting of general amnesty and the restoration of basic human rights to the Greek 
people. 

Thank you very much in anticipation for the support. 
                             Yours faithfully, 

                              The Committees,  
                                       GREEK ATLAS LEAGUE, 

                                                  LAMBRAKIS YOUTH LEAGUE 
 

***** 
 
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 
Ο «ΑΤΛΑΣ» είχε δημιουργήσει τμήματα τα οποία επιτελούσαν πολλές από τις λειτουργίες του,  
βασικότερη των οποίων ήταν η ιδεολογική και συνδικαλιστική ευαισθητοποίηση των Ελλήνων 
εργαζομένων της Παροικίας του Σύδνεϋ και η δημιουργία μιας ταξικής συνείδησης που θα 
οδηγούσε στην ανάπτυξη και έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 Έτσι η Επιτροπή Εργατικών προβλημάτων και Ειρήνης έχοντας  διάφορες διευθύνσεις και 
τηλέφωνα (Address: 252 Pitt St. Sydney, (2ον πάτωμα), τηλ: MA 2784 και αργότερα 256 Crown 
St., East Sydney, τηλ: 31-5855) εξέδιδε ενημερωτικά φυλλάδια, διά των οποίων διαφώτιζε και 
πληροφορούσε τα μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και τον Ελληνισμό.  
Κατά καιρούς εξεδόθηκαν υπό τη μορφή φυλλαδίου-μικρής εφημερίδας τα έντυπα: «Φλόγα» 
«Εργάτης», «Μετανάστης», στη δεκαετία 1969-1979 το μηνιαίο δελτίο με την ονομασία 
«Αλληλεγγύη» και «Δημοκρατική Φωνή» το οποίο έντυπο έφερε τον υπότιτλο Εβδομαδιαία 



Εφημερίδα του Απόδημου Ελληνισμού της Αυστραλίας, πωλούνταν για 10 σεντς το φύλλο και 
άρχισε να εκδίδεται στις αρχές του 1972.  
Στη δεκαετία του 1980-1990 κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Νέα Πορεία», ξέχωρα, βέβαια, και 
πόσα άλλα έντυπα διανέμονταν ως επετειακά δελτία ή ενημερωτικά.  
Στο 3ο φύλλο της «Αλληλεγγύης», Οκτώβρης του 1969, διαβάζουμε στην προμετωπίδα 
«Δημοκρατία στην Ελλάδα. Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους». Και στα κύρια άρθρα, 
στην πρώτη σελίδα, καταγράφεται διακήρυξη για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την 
ίδρυση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» η οποία καταλήγει: 
«Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που συνάντησε στην ανάπτυξή του ο «Άτλας» αποδείχθηκε από 
τα πρώτα του βήματα συνεπής δημοκρατική οργάνωση, ο Σύνδεσμος που εμπιστεύεται ο 
Έλληνας εργαζόμενος, ο οδηγός των αγώνων του. Σήμερα ο «ΑΤΛΑΣ» βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα για το γκρέμισμα της φασιστικής τυραννίας από την πατρίδα μας. 
Δημοκράτες και Δημοκράτισσες,  
Η Ελλάδα σήμερα περνά την πιο κρίσιμη καμπή της Ιστορίας της. Τα αδέλφια μας αγωνίζονται 
κάτω από αφάνταστα δύσκολες συνθήκες για να γκρεμίσουν τη φασιστική πανούκλα. 
Το Δ.Συμβούλιο του «Άτλαντα» με την ευκαιρία της 30ης Επετείου από της ιδρύσεως του 
Συνδέσμου, απευθύνεται σε όλους τους πατριώτες, τους νεολαίους, τις γυναίκες και τους 
άνδρες, όπως ενωθούν και βοηθήσουν τον αγώνα της Δημοκρατίας και αντισταθούν θαρραλέα 
στους εχθρούς του εργαζόμενου μετανάστη, στους πράχτορες της Χούντας και τους σκοταδιστές 
του Πατριαρχείου, που προσπαθούν με όλες τις ραδιουργίες να επιβάλλουν τα σκοτεινά τους 
σχέδια στην Ελληνική Παροικία. 
Εμπρός, λοιπόν, στον αγώνα για Δημοκρατία, Πρόοδο και Ελευθερία.» 
 
Το πρώτο φύλλο της «Νέας Πορείας» εξεδόθηκετην Τρίτη, 26 Ιουλίου 1977, ήταν 
δεκαπενθήμερη και ετιμάτο 20 σεντς. Είχε δε ως προμετωπίδα τη φράση «Παροικιακή Ενότητα- 
Αγωνιστική Πρωτοπορία» και στο «Συμβόλαιό μας», στην πρώτη σελίδα, μεταξύ άλλων 
αναφέρεται:  
«Η εφημερίδα φιλοδοξεί να αγωνισθεί για τα δικαιώματα του Έλληνα μετανάστη και θα 
συμπορεύεται χέρι-χέρι με τους απλούς ανθρώπους σε κάθε πατριωτική και ευγενική 
προσπάθεια του εδώ Ελληνισμού, για Δημοκρατία, ενότητα, συναδέλφωση με τον 
Αυστραλέζικο λαό, Ειρήνη και κοινωνική πρόοδο.» 
 Μερικά από τα θέματα του πρώτου αυτού φύλλου είναι: μαζικές απολύσεις (70 εργατών στην 
αυτοκινητοβιομηχανία Nissan Clayton, Melbourne), Περικόπτονται τα επιδόματα των 
Αμπορίτζιναλ, Αλλαγές στο Medibank, Πρόγραμμα και Ενότητα (Προσωπικότητες της 
Ελληνικής Παροικίας ενώνονται και συζητούν με βάση δημιουργίας ενός προγράμματος 
δημοκρατικών διεκδικήσεων για τη διατήρηση της εθνικής και κοινωνικής οντότητας στη 
μελλοντική πορεία του Ελληνισμού της Αυστραλίας, στο Paddington Town Hall, 17 July 1977, 
γεγονός που σήμανε την ίδρυση του Παροικιακού Συμβουλίου).  
Επίσης υπήρχαν και άλλα άρθρα με τίτλους: «Έρευνα για την κρίση στα Ναυπηγεία», 
«Προστατεύστε τη μόρφωση των παιδιών σας», «Συμπαράσταση στην Κύπρο» κ.α. 
Ο μετανάστης 
Αντιγράφουμε από το περιοδικό έντυπο «ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ», τεύχος 12ο, Χρόνος Α΄, Ιούνιος 
1961, το οποίο έχει πάνω από τον τίτλο το εξής μήνυμα «Το κεφάλι του Λαού! Να το ζήτημα! 
Φωτίστε το! Τότε δεν θα χρειαστεί ανάγκη να το κόψετε!», Βίκτωρ Ουγκώ.  
Μετά τον τίτλο αναγράφεται:  
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ». 
Στην πρώτη σελίδα γίνεται μνεία στο κύριο άρθρο με τίτλο «Η νίκη του Κουβανέζικου Λαού 
είναι νίκη ολόκληρης της προοδευτικής ανθρωπότητας» όπου γράφεται ότι οι λαοί του κόσμου 
δέχτηκαν με χαρά και ικανοποίηση την ήττα του ιμπεριαλισμού στην Κούβα. 
«Τα νέα που έφθασαν από το μικρό ηρωικό νησί της Καραϊβικής ήταν μηνύματα χαράς για 
όλους τους λαούς που θρήνησαν το θάνατο του Λουμπούμπα. Όχι άλλα κλάμματα. Τα πένθη τα 
σκέπασε ο ηρωισμός και η νίκη του κουβανέζικου Λαού που με αρχηγό τον Επαναστάτη, 



γενναίο Κάστρο, σάρωσε τα σχέδια του Κεννεντικού τεντυμποϋσμού, που εκπροσωπεί σήμερα 
τον ιμπεριαλισμό. 
«Βίβα Κάστρο». Αυτή η φωνή αντήχησε στους δρόμους της Μόσχας, του Πεκίνου, όλης της 
Αμερικής και στο Γουΐνιαρντ Πάρκ του Σύδνεϋ. Ο Κάστρο έπρεπε να νικήσει και νίκησε. 
Νίκησε γιατί δεν είναι πια η εποχή του «Γιουνάιτεντ Φρουτ». Δεν μπορούν τα μονοπώλεια της 
«μπανάνας» να επιβάλλουν στους λαούς καθεστώτα «Μπατίστα» και Τρουχίλο.» 
Σε άλλο άρθρο στη σελ.2 με γενικό τίτλο «Παροικιακά Φλέγοντα Ζητήματα, να οργανωθούν 
Επιτροπές Ανεργίας», γραμμένο από τη Λ.Χ. αντιγράφουμε: «Είναι φρικτό αυτό που μου 
διηγήθηκε μία φίλη μου προχθές. Δουλεύει σε εργοστάσιο που φτιάχνει μπαταρίες και άλλα 
ηλεκτρικά είδη. Κι αυτό το εργοστάσιο, όπως και τόσα άλλα, τα πήρε ο άνεμος της ανεργίας. 
Και φυσικά, πρώτα απ’όλα, έδιωξαν τις καινουργιοφερμένες μετανάστιδες, που ανάμεσά τους 
ήταν οι περισσότερες Ελληνίδες. 
Ελληνίδες ολομόναχες στην ξενητιά, απ’αυτές που ξεπληρώνουν τα ναύλα τους... 
Φανταστείτε το πώς άκουσαν την απόλυσή τους. Μια άλλη περίπτωση μου διηγιόταν μία 
κοπέλλα που είναι άνεργη δυο μήνες και δεν ξέρει πώς και πού να διεκδικήσει το ανεργιακό 
επίδομα.... 
....Σε συνεργασία πρέπει να δημιουργήσουμε Επιτροπές Ανέργων...» 
Σε άλλο σημείο του περιοδικού εντύπου «Μετανάστης»(σελ.6-7) γίνεται μία εκτενής επισκόπηση 
των εργασιακών και μισθολογικών δεδομένων των εργαζομένων σε ένα διάστημα πενταετίας. 
Αναφέρεται σχετικά σε άρθρο με τίτλο «Ο βασικός μισθός»: «Σχεδόν όλοι οι μισθοί στην 
Αυστραλία αποτελούνται από το βασικό μισθό και το επίδομα ειδίκευσης. 
Έτσι το 1958, ο μισθός του εφαρμοστή ήταν λίρες 17.30 που συμπεριλάμβανε 13.80 για το 
βασικό μισθό και 3.15 για ειδίκευση εφαρμοστή. 
Οι μισθοί χωρίζονται σε Κοινοπολιτειακούς (Federal)  και σε Πολιτειακούς (State), που 
διαφέρουν αναμεταξύ τους και από Πολιτεία σε Πολιτεία. 
Ο Βασικός Μισθός καθιερώθηκε το 1907 από το δικαστή Χίγκινς που διεξήγαγε μία έρευνα για 
να διαπιστώσει ποιος είναι ένας «δίκαιος και λογικός» μισθός.  
Βρήκε, λοιπόν, ο δικαστής πως από τον βδομαδιάτικον μισθό των λιρών 1.16.0, ο εργάτης 
ξόδευε 1.12.5 για φαΐ και νοίκι και του έμεναν 0.3.7 για φωτισμό, ρούχα, έπιπλα, ναύλα κ.λ.π.. 
Φυσικά ο δικαστής δεν προσπάθησε να διαπιστώσει ποιος θα έπρεπε να είναι ο βασικός μισθός. 
Περιορίστηκε μόνο στο βιοτικό επίπεδο που επικρατούσε την εποχή εκείνη και προσπάθησε να 
το διατηρήσει  προτείνοντας ορισμένες μικροαυξήσεις. 
Έτσι καθιέρωσε το σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο βασικός μισθός καθορίζεται σαν το ποσόν 
των χρημάτων που απαιτούνται για την διατροφή, στέγαση και ντύσιμο του εργάτη στο βιοτικό 
επίπεδο που βρίσκεται. 
Μ’άλλα λόγια, αν η παραγωγικότητα του εργάτη αυξηθεί και περισσότερα αγαθά παράγονται, 
αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει και την αύξηση των μισθών, έτσι που να μπορέσει και ο 
εργάτης να καρπωθεί τα ωφέλη αυτά, αλλά θα πρέπει να περιορισθεί στον κατώτερο μισθό που 
χρειάζεται για την συντήρησή του. 
Και ενώ πριν, τα Διαιτητικά δικαστήρια τουλάχιστον προσποιούνταν ότι ερευνούσαν να βρουν 
τον κατώτερο αυτό μισθό που θα είναι αρκετός για τη συντήρηση του εργάτη, σήμερα δεν 
ισχυρίζονται ούτε αυτό και εγκαθιδρύουν σαν κριτήριο «τη δυνατότητα της βιομηχανίας να 
πληρώσει». Μ’άλλα λόγια το πιο χαμηλό επίπεδο μισθού που μπορούν να πιέσουν ή να 
επιβάλλουν διά της βίας στους εργάτες να δεχθούν, έτσι που τα μονοπώλεια να αποκομίζουν 
ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. 
Γυναικεία αμοιβή Σχετικά με τις γυναίκες, ο βασικός μισθός καθορίζεται σ’όλη την Αυστραλία 
στα 75% του βασικού μισθού του ανδρός. Έτσι έχουμε μία πηγή φτηνής εργατικής δύναμης και 
σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους εργοδότες. Κι αν λάβουμε υπ’όψη πως το 1/3 της 
εργατικής δύναμης της Αυστραλίας είναι γυναίκες, θα καταλάβουμε γιατί η άρχουσα τάξη 
πολεμά σκυλίσια κάθε αίτημα των εργατών για ίσο μισθό ανδρών και γυναικών. 
Η αστική τάξη προσπαθεί να διατηρήσει τη γυναίκα στη μειονεκτική αυτή θέση, ισχυριζόμενη 
πως, αν οι γυναίκες πάρουν τον ίδιο μισθό με τους άνδρες, τότες θα χάσουν τις δουλειές τους οι 



άνδρες. Αλλά δεν είναι εύκολο στις σημερινές συνθήκες για την αστική τάξη να βγάλει από τις 
δουλειές το 1/3 των εργατών, χωρίς σοβαρά γι’αυτήν αποτελέσματα. 
Εκτός αυτού, όμως, η ύπαρξη φτηνής εργατικής δύναμης αποτελεί κίνδυνο για τους μισθούς και 
τις συνθήκες ζωής όλων των εργαζομέων, γι’αυτό και το ζήτημα του ίσου μισθού των ανδρών 
και των γυναικών, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες. Είναι ζήτημα όλου του 
Εργατικού Κινήματος. 
Όπως αναφέραμε και στην αρχή αυτού του σημειώματος, ο μισθός περιλαμβάνει μαζί με το 
βασικό μισθό και το επίδομα ειδίκευσης το οποίο διαφέρει από επάγγελμα σε επάγγελμα. Το 
επίδομα αυτό δεν αποτελεί ποσοστό του βασικού μισθού, αλλά μόνον ένα επιπρόσθετο ποσό το 
οποίο κατά συνέπεια ελατττούται με τον συνεχή πληθωρισμό του χρήματος.  
Έτσι, ενώ ο βασικός μισθός το 1947 ήταν 5.7.0 λίρες και το επίδομα εφαρμοστή 2.12 λίρες, 
δηλαδή 49% του βασικού μισθού, το 1958, ο βασικός μισθός έγινε 13.8.0 λίρες και το επίδομα 
3.15, δηλαδή μόνον το 28% του βασικού μισθού. 
Ενώ ο βασικός μισθός αυξήθηκε από το 1907 μέχρι το 1958 από 2.2.0 λίρες στις 13.8.0, αυτό δεν 
σήμανε πως η αγοραστική δύναμη του μισθού αυξήθηκε. Η φαινομενική αξία των μισθών 
βλέπουμε να αυξήθηκε περισσότερο από 50%, η πραγματική, όμως, αγοραστική τους δύναμη 
δεν αυξήθηκε κατά 50%. 
 Γι’αυτό και το Εργατικό Κίνημα απαιτεί όπως οι μισθοί τους οποίους παγίωσε η αντιλαϊκή 
Κυβέρνηση του Μέντζις να αναπροσαρμοστούν στο επίπεδο του 1947 και όπως 
αναπροσαρμόζονται κάθε τρεις μήνες, έτσι να ρυθμισθεί ώστε οποιαδήποτε αύξηση των τιμών 
να εξουδετερωθεί αμέσως με ανάλογη αύξηση των μισθών. 
Είναι ανάγκη στο σημείο αυτό να πούμε δυο λόγια για τον τρόπο με τον οποίον γίνονται οι 
αναπροσαρμογές των μισθών. Αυτός βασίζεται πάνω στο λεγόμενο «C», τον γνωστό «SERIES 
INDEX» κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
Τα χρειώδη για τη ζωή χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, π.χ. φαγώσιμα, ενδύματα, νοίκι και 
διάφορα. Έτσι οι τιμές ορισμένων αντικειμένων που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές 
συγκρίνονται από καιρό σε καιρό. 
Είναι ευνόητο πως η αστική τάξη συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο αυτών μόνο ορισμένα 
αγαθά και από αυτά μόνον εκείνα που δεν δείχνουν μεγάλη διαφορά στις τιμές από καιρό σε 
καιρό. Για παράδειγμα, το νοίκι που πληρώνει η πλειοψηφία των εργατών. Με το τέχνασμα 
αυτό η αστική τάξη κατορθώνει να αποκρύπτει την πραγματική αύξηση των τιμών και να 
κρατά κατά συνέπεια τους μισθούς σε χαμηλό επίπεδο. 
Η εργατική τάξη, όμως, έχει δει από καιρό το κόλπο και αγωνίζεται για να το καταργήσει, 
παρ’όλο που προτείνει και αγωνίζεται για την κατάχτηση ορισμένων δικαιωμάτων που θα 
ανακουφίσουν περισσότερο τους εργάτες, τα κύρια όπλα της στρέφονται ενάντια στο σύστημα 
που διαιωνίζει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και το σύνθημά της είναι: ΔΙΑΛΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. 
 
 Ο εργάτης, Ιούνιος 1969 
Στο έντυπο «ΕΡΓΑΤΗΣ» που πάνω από τον τίτλο φέρει το σύνθημα: 
Εργάτες ενωθήτε και αγωνισθήτε για τα συμφέροντά σας και την παγκόσμιον Ειρήνη, στο 
άρθρο «Union και Μετανάστης» αναφέρεται:  
«Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες είχαν πολύ λίγο ή καθόλου ιδέα στο τι 
είναι Union/Συνδικάτο/ και τι ακριβώς προσφέρει στους εργάτες, προτού έλθουν στην θετή 
μας πατρίδα. Ακόμη δεν είναι παράξενο ότι σήμερα πολλοί εργάτες μετανάστες βλέπουν την 
εισφορά τους στο Union σαν ένα χαράτσι και τον αντιπρόσωπο του Union σαν 
ένα...κομπιναδόρο που...τρώει και πίνει εις βάρος τους. 
Είναι αλήθεια ότι μερικά Unions ή μερικοί ηγέτες, γιατί το Union αποτελούν όλοι οι εργάτες- 
δεν στέκονται πάντα στο ύψος της αποστολής τους και – ευτυχώς λίγοι από αυτούς - καμιά 
φορά δεν διαφέρουν από τους εργοδότες. 
Η λέξις Union, από το Λατινικό UNUS= ΕΝΑΣ, σημαίνει Ένωσις και σαν τέτοια μαρτυράει ότι 
το Union δεν ανήκει στο Γραμματέα ή στον αντιπρόσωπο, αλλά στα μέλη που είναι και η 
περιουσία του. 



Πολλές φορές, όταν ένας ηγέτης δεν στέκει στο ύψος του, ακούμε να διατυπώνουνται γνώμες 
σαν: «Να φύγουμε από το Union, αφού δεν μας υποστηρίζουν».  
Τίποτε πιο ανόητο... 
Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι – και περισσότερο εμείς οι μετανάστες, που λόγω της 
γλώσσας  δεν τα καταλαβαίνουμε όλα καλά- ότι το Union είναι δικό μας. Σε μας ανήκει η 
εξουσία και αν για οποιοδήποτε λόγο είμαστε δυσαρεστημένοι, μπορούμε να αποδώσουμε την 
αγανάκτησή μας με τον πιο απλό και σίγουρο τρόπο «μαυρίζοντάς τους στις εκλογές» αυτούς 
που κάναν...νερά, και εκλέγοντας ηγεσία, που θα προστατεύσει και θα διεκδικήσει τα αιτήματά 
μας. 
Είναι αλήθεια ότι λίγοι μετανάστες ενδιαφέρονται για το Union παρ’ότι σε ορισμένα 
εργοστάσια αποτελούν την πλειοψηφία π.χ. στην βιομηχανία αυτοκινήτων. Πολλοί δε 
λιγότεροι παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις και ελάχιστοι έχουν το θάρρος να εκφέρουν τη 
γνώμη τους σ’αυτές. 
Ο «ΕΡΓΑΤΗΣ» (το έντυπο) σταθερός στην πορεία του για την προστασία των συμφερόντων του 
εργάτη καλεί όλους τους μετανάστες να γίνουν μέλη στα UNIONS τους και ακόμη, όπου είναι 
δυνατόν, να παίξουν ηγετικό ρόλο. Και να αγωνισθούν για τα συμφέροντα της Εργατικής 
Τάξης. 
Όσα σπαταλά ο κεφαλαιούχος είναι τα δύο μέρη στα οποία διαιρείται ο πλούτος τον οποίο 
παράγουμε εμείς. Εμείς θέλουμε όλο και μεγαλύτερο μερίδιο, 17 λίρες, όπως επίσης και ο 
κεφαλαιούχος θέλει περισσότερο μερτικό για τον εαυτό του από τον ιδρώτα των εργατών. Ένα 
πράγμα που ουδέποτε θα το διαιρέσουμε στα δύο μερίδια και θα αυξηθεί και το μερίδιο του 
ενός και το μερίδιο του άλλου. 
Αν υποθέσουμε ότι ο εργάτης παράγει έξη λίρες πλούτο κάθε μέρα. Ο κεφαλαιούχος θα του 
κρατήσει τις τρεις, τότε μένουν μόνο τρεις για τον εργάτη. Αν ο κεφαλαιούχος κρατήσει 4, 
μένουν 2 για τον εργάτη και αν τελικά ο κεφαλαιούχος καταφέρει και κρατήσεις 5 λίρες και 
δέκα σελλίνια, τότες για τον εργάτη θα μείνουν μόνο...10 σελλίνια (βέβαια, το επιχείρημά του 
είναι ότι διαθέτει τα μέσα παραγωγής, μηχανές κ.λ.π. που για όλα αυτά ξόδεψε το δικό του 
κεφάλαιο και θα φροντίσει να διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα που οι εργάτες παρήγαγαν). 
Αντίθετα, αν ο εργάτης υψώσει τις αποδοχές του από τα δέκα σελλίνια στις δύο λίρες για τον 
κεφαλαιούχο θα μείνουν 4 λίρες και αν ο εργάτης ξαναϋψώσει τις αποδοχές του στις τρεις λίρες, 
τότε μένουν τρεις. Και αν ο εργάτης προχωρήσει ακόμη περισσότερο και πάρει πέντε, ο 
κεφαλαιούχος θα αναγκασθεί να περάσει με την μία. Και αν ο εργάτης αποφασίσει να πάρει 
όλον τον πλούτο της δουλειάς του και κρατήσει και τις έξη λίρες, τότες ο κεφαλαιούχος θα 
αναγκασθεί να πάει να δουλέψει. 
Αυτό μας δείχνει ότι, όσο πιο πολυτελή και επιβλητικά γίνονται τα μέγαρα του κεφαλαιούχου, 
τόσο πιο φτωχά και ταπεινά γίνονται τα σπίτια μας. Ότι, όσο πιο πολλλές ευκαιρίες για 
διασκέδαση και μόρφωση έχουν τα παιδιά του κεφαλαιούχου, τόσο αμόρφωτα μένουν και 
στερούνται της παιδικής διασκέδασης τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά των εργατών. 
Πρέπει και είναι επιτακτική η ανάγκη να καταλάβουμε επιτέλους ότι για να κερδίσουμε κάτι, 
πρέπει ν’αγωνισθούμε. Ο κεφαλαιούχος ουδέποτε μας έδωσε αύξηση ή ενδιαφέρθηκε για το πώς 
περνάμε. Μόνο με τους εντατικούς αγώνες μας και κάτω από την προστασία των Εργατικών 
Ενώσεων θα μπορέσουμε να καλυτερέψουμε τη θέση μας και τη θέση των παιδιών μας. 
Ακριβώς τώρα γίνεται ένας αγώνας στον οποίο πρώτη φορά όλοι οι Αυστραλοί εργάτες και 
υπάλληλοι αγωνίζονται ενωμένοι. Όλοι άρχισαν να καταλαβαίνουν την πλάνη. Και όλοι μαζί 
σηκώνουμε τις γροθιές μας εναντίον των κεφαλαιούχων, μέσω της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών ACTU για 52 σελλίνια αύξηση την εβδομάδα.  
Την αύξηση αυτή τη δικαιούμαστε, σύμφωνα με τους μισθούς και τον τιμάριθμο ή το κόστος 
ζωής που είχε το 1953. 
Και όμως οι κεφαλαιούχοι δεν θέλουν να δώσουν την κανονική αύξηση που με το νόμο θα 
πάρουμε, παρά θέλουν να δώσουν 5-8 σελλίνια την εβδομάδα. Ασχέτως αν τα καθαρά κέρδη 
της B.H.P. το 1953 ήταν 2.927.000 λίρες και σήμερα έχουν ανέλθει στα 16.347.000 λίρες. 
Πόσα εκατομμύρια κέρδος καθαρό και όμως για τον εργάτη έχουν μόνο...5-8 σελλίνια την 
βδομάδα... 



Όχι, θα αγωνισθούμε όλοι μέχρι, αν είναι δυνατόν, να πάρουμε όλον τον πλούτο της δουλειάς 
μας. Βέβαια, με τα 52 σελλίνια αύξηση που ζητάμε τώρα, δεν παίρνουμε όλον τον πλούτο που 
παράγουμε, παρά μόνο αυτό που δικαιούμαστε εν συγκρίσει με ό,τι παίρναμε το 1953. Αλλά ο 
χρόνος δεν σβήνει τους εργατικούς αγώνες, αλλά τους δυναμώνει. Πάντα θα αγωνιζόμαστε 
μέχρι που η Εργατική Τάξη θα νικήσει. Και θα νικήσει!...» 
 
Στο έντυπο «Μετανάστης», στο φύλλο του Ιουνίου του 1961, τεύχος 12ο, αναφέρεται, σελ. 10 και 
στη στήλη Τοπική και παγκόσμια πολιτική ανασκόπησις «Παρά το γεγονός ότι η 
Αμερικανόδουλος Κυβέρνηση του Μέντζις δεν αναγνωρίζει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Κίνας, 
κάτω από την πίεση της οικονομικής κρίσης, αναγκάστηκε να ιδεί τη στυγνή πραγματικότητα.  
Έτσι πραγματοποίησε φέτος πώληση 2 εκατ. τόννων σιταριού και επιπροσθέτως αλευριού και 
κριθαριού, συνολικής αξίας από 40 εκατομ. λίρες. 
Βάσει της πολιτικής της σημερινής Κυβερνήσεως Μέντζις, η εργατική τάξη καλείται να σηκώσει 
το βάρος της κρίσεως. Σε χειρότερη μοίρα συγκαταλέγονται οι μετανάστες εργάτες οι οποίοι 
απασχολούνται στην βιομηχανία αυτοκινήτου, σιδήρου, οικοδομών κ.λ.π., ενώ τα μονοπώλια 
αυξάνουν συνεχώς τα κέρδη τους. 
Εν τω μεταξύ οι μετανάστες συσπειρώνονται στα εργατικά συνδικάτα των οποίων η αγωνιστική 
δύναμις αυξάνεται συνεχώς και το απεργιακό κύμα εξαπλώνεται σε κλάδους που δεν 
κατέβηκαν σε απεργία τα τελευταία πενήντα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 
σιδηροδρομικοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Ακόμη και οι 
Κυβερνητικοί υπάλληλοι απειλούν να λάβουν μέτρα. 
Ο Σύνδεσμός μας καλεί κάθε Έλληνα μετανάστη να γίνει μέλος στο συνδικάτο του κλάδου που 
ανήκει. 
Δεν φτάνει να βλέπουμε από μακριά τις επιτυχίες των άλλων προοδευτικών, ενώ εμείς να 
παραμένουμε θεατές. Με τη δράση μας μέσα στα συνδικάτα, μέσα στο κίνημα της Ειρήνης και 
μέσα στον «Άτλαντα» συμβάλλουμε στις επιτυχίες αυτές.» 
Ακόμη αναφέρεται στη σοβαρή οικονομική κρίση που περνά αυτήν την εποχή η Αυστραλία. 
Μία κρίση που ακολούθησε μία τριετία ανθηρότητας (1958-1961) και που παρόμοιές της έχουν 
σημειωθεί κατά τις τετραετίες (1948-1951) και (1953-1956). «Η οικονομική κρίση που μαστίζει 
σήμερα την Αυστραλία είναι στενά συνδεδεμένη με το υπόλοιπο καπιταλιστικό σύστημα που 
συνεχώς μεγαλώνει.  
Αντίθετα οι προοδευτικοί άνθρωποι χαίρονται και γιορτάζουν από την συντριπτική ήττα των 
δυνάμεων του σκότους στην Κούβα, την μεγαλειώδη επιτυχία του Σοβιετικού αστροναύτη 
Γκαγκάριν, την άτακτη οπισθοχώρηση των αντιδραστικών Αμερικανόδουλων στο Λάος, το 
σάρωμα των φασιστών στασιαστών στην Αλγερία, την εξέγερση κατά των Πορτογάλων 
αποικιστών στην Αγκόλα. Η θέση του Σ.Ε.Α.Τ.Ο στο Νότιο Βιετ Ναμ κινδυνεύει και η Περσία 
αντιμετωπίζει γενική κρίση με κίνδυνο τη διάλυση του Σ.Ε.Ν.Τ.Ο., παραφυάδα του Συμφώνου 
της Βαγδάτης, με την αποχώρηση του Ιράκ. 
Η Παναφρικανική Διάσκεψη ανεπιφύλαχτα καταδίκασε τον Αμερικανόδουλο αποικισμό ο 
οποίος σαν μέσο διείσδυσής του στην Αφρική χρησιμοποιεί τον Ο.Η.Ε. 
Η Αυστραλία αντιμετωπίζει μία διαρκή αύξηση των ανέργων, ο αριθμός των οποίων έφθασε 
στις εκατό χιλιάδες και σύντομα θα ξεπεράσει αυτόν του 1952. Η βιομηχανία αυτοκινήτων δεν 
μπόρεσε να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες εργάτες, παρά την κατάργηση της επιπρόσθετης 
φορολογίας πωλήσεως. 
Νέο κύμα απολύσεων εργατών ξέσπασε στη βαρειά βιομηχανία του σιδήρου. Η εξέλιξη αυτή 
είναι επακόλουθο της στασιμότητας στις οικοδομές, απ’όπου, επίσης, πολλοί εργάτες 
απολύονται. 
Προς κάλυψη, δε, του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών, η Κυβέρνηση Μέντζις πήρε δάνειο 
εκατό δολλαρίων από τη Διεθνή Τράπεζα. 
 
 
 
 



Συμμετοχή «Άτλαντα» σε πολυεθνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
Κυριακή 27 Αυγούστου 1978, 4.00μ.μ., στο Marrickville Town Hall. 
Διοργανώνεται επίσης και από πολλές οργανώσεις μεταναστών όπως (Έλληνες, Ιταλοί, 
Γιουγκοσλάβοι, Τούρκοι, Άραβες).  
Από την Ελληνική Παροικία συμμετέχουν η Ελληνική Κοινότητα Σύδνεϋ, Παροικιακό 
Συμβούλιο, Πασόκ, οι Σύλλογοι «Άτλας», «Μακρυγιάννης», «Ρήγας Φερραίος», η «Παροικιακή 
Ένωση Νέων» κ.α. 
«Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν πολιτικοί ηγέτες και οι ομιλητές θα αναλύσουν τον 
αντιλαϊκό χαρακτήρα του προϋπολογισμού και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και το 
βιοτικό επίπεδο του λαού. 
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, είναι χρέος της Ελληνικής Παροικίας να παρευρεθεί 
σύσσωμη στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που αφορά την υπεράσπιση βασικών 
δικαιωμάτων και να εκφράσει την καταδίκη της πολιτικής της Κυβέρνησης.» 
 
Ενημέρωση των εργαζομέων για το σύστημα μισθοδοσίας που επιμένουν να εφαρμόζουν οι 
εργοδότες(«Νέα Πορεία», φυλ. Μάρτη 1988, στήλη «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα» 
αναφέρεται: 
«Η υποκρισία των εργοδοτών δεν έχει ούτε τέλος, ούτε αρχή. Στις προηγούμενες διαδικασίες 
της διαιτητικής υπηρεσίας στις οποίες υποδείχθηκε το παρόν σύστημα διακανονισμού μισθών 
από την Κυβέρνηση και υποστηρίχθηκε από το Συνδικαλιστικό Κίνημα, οι εργοδότες 
αντιστάθηκαν με λύσσα. 
Από το Φλεβάρη του 1987 μέχρι σήμερα ακόμα οι αντιπρόσωποί τους προβάλλουν συνεχώς 
εμπόδια για να μην εφαρμοσθούν οι αποφάσεις της διαιτησίας.  
Τον Οκτώβρη του 1987 επενέβησαν και πάλι στις τότε διαδικασίες για το 1 και 1/2% του 
πρώτου μέρους της προηγούμενης απόφασης και με τη δικαιολογία πως οι εργοδότες δεν ήταν 
προετοιμασμένοι για την αύξηση αυτή η οποία έπρεπε να είναι αυτόματη, κατόρθωσαν να την 
αναβάλλουν μέχρι τις 5 του Φλεβάρη. Δηλαδή 12 μήνες μετά την πρώτη αύξηση του πρώτου 
σκέλους (tier) της απόφασης. 
Τώρα που κατάλαβαν οι εργοδότες ότι η Κυβέρνηση θα υποστηρίξει τις θέσεις του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος, τώρα ζητάνε από τη διαιτησία να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα και 
για το 1988-1989! 
Γιατί όμως; Πρώτα γιατί δεν θέλουν να επαναφέρουν την επαναφορά του «Κεντρικού 
Αναπροσαρμοστικού Συστήματος» που θα συνδέει τους μισθούς με τις αλλαγές που επέρχονται 
στο κόστος ζωής.  
Οι σωστές αναπροσαρμογές των μισθών με βάση τις πληθωρισμικές διακυμάνσεις, εάν γίνονται 
προκαταβολικά, όπως ζητάνε τώρα οι εργαζόμενοι, θα διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη 
των μισθών όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων. 
Αυτό, βέβαια, δεν το επιθυμούν οι εργοδότες γιατί με τα άλλα συστήματα κατόρθωσαν να 
μειώσουν σταδιακά, αλλά και σημαντικά, τα εργατικά εισοδήματα. 
Και τίθεται το ερώτημα «Γιατί οι εργοδότες δεν επιθυμούν αλλαγές;» 
Γιατί οι εργάτες που δεν είναι καλά οργανωμένοι, δεν έχουν ακόμη και τώρα αποσπάσει  ούτε 
την εξασφάλιση συνταξιοδότησης και εφ’άπαξ (3% σουπερανουέσιον) ούτε την αύξηση του 4%. 
Γιατί και αυτοί που κατόρθωσαν να αποσπάσουν τα 4%, υποχρεώθηκαν σε παράλογες 
παραχωρήσεις, ακόμη και κεκτημένων δικαιωμάτων τους. 
Γιατί η υιοθέτηση μιας τέτοιας αρχής από τη διαιτησία, δηλαδή της αρχής του «δόσμου να σου 
δώσω», είναι μια τεράστια νίκη για τους εργοδότες. 
Οι εργάτες δεν έχουν τίποτε να δώσουν. Αυτά τα λίγα που έχουν, τα έχουν κερδίσει με αγώνες 
και  υπεράνθρωπες θυσίες. 
Ο τρόπος με τον οποίον γίνονταν τώρα οι αυξήσεις, ευνοεί σημαντικά τους εργοδότες, γιατί 
καθορίστηκαν με βάση το μέσο όρο των μισθών που πληρώνονται στους εργάτες από τους 
οποίους αφαιρείται ο φόρος και το σύνολο το διαιρεί με τον αριθμό αυτών που παίρνουν αυτόν 
το μισθό. 



Εάν π.χ. ο μέσος όρος των μισθών της Αυστραλίας είναι, ας πούμε, $400 δολλάρια την 
εβδομάδα και η αύξηση που πρέπει να δοθεί είναι 3%, σύμφωνα με το παρόν σύστημα, όλοι 
ανεξαιρέτως θα πάρουν $12 δολλάρια την εβδομάδα. 
Το αβαντάζ για τους εργοδότες είναι ότι κρατούν με το σύστημα αυτού του υπολογισμού της 
αύξησης τον μέσο όρο στο ίδιο, σχεδόν, επίπεδο. 
Ας υποθέσουμε πως το εισόδημα των επτά εκατομμυρίων εργαζομένων είναι χωρισμένο σε 3 
ισάριθμες κατηγορίες. Σ’αυτούς, δηλαδή που παίρνουν από $100-$250 την εβδομάδα, αυτούς 
που παίρνουν από $250-$550 και τους άλλους που αρχίζουν από $550-$2000, ας υποθέσουμε. 
Όταν η αύξηση γίνεται με το μέσο όρο, δηλαδή περίπου $410 και όλοι παίρνουν αύξηση $12. 
Και ενώ φαίνεται ότι οι χαμηλόμισθοι ευνοούνται, αν υπολογισθεί ότι η πρώτη κατηγορία αντί 
για $23.000 θα έπαιρνε $8.625., η δεύτερη αντί $23.000 θα έπαιρνε $27.600 ετησίως και η τρίτη 
αντί για $23.000. θα έπαιρνε $86.250. Δηλαδή θα έπαιρνε αρκετά για να βελτιώσει το βιοτικό της 
επίπεδο.  
Αντιθέτως τα χρήματα αυτά δεν δίδονται στους εργαζόμενους και τα κερδίζουν οι εργοδότες 
και το Δημόσιο. 
 
Το 4% στα Ραφτάδικα... 10 
Σε άλλο άρθρο της «Νέας Πορείας», Απρίλης 1988, με τίτλο «Το 4% στα Ραφτάδικα», 
αναφέρεται ότι «Ρωτάνε τι θα γίνει με μας; Παντού μιλάνε για διαπραγματεύσεις που γίνονται 
για την αύξηση 4%, αλλά εμείς δεν ακούμε τίποτε...» 
Η απάντηση είναι σχετικά πολύπλοκη, αλλά θα προσπαθήσουμε να την απλοποιήσουμε όσο 
είναι δυνατόν πιο πολύ. 
Περίπου ένα χρόνο πριν την τελευταία απόφαση της διαιτησίας για τους μισθούς, το Συνδικάτο 
των Ραφτεργατών ζήτησε από τη Γενική Συνδικαλιστική Ένωση Αυστραλίας να το βοηθήσει 
προκειμένου να ξεπεράσει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει η διαιτησία με την 
προηγούνενή της απόφαση. 
Όπως είναι σε όλους γνωστό τα μεροκάματα των ραφτεργατών είναι «μεροκάματα πείνας» και 
οι σχετικές συμβάσεις προβλέπουν μόνον το ελάχιστο ποσό μισθοδότησης, χωρίς 
επαγγελματικές επιχορηγήσεις και υποχρεωτικές υπερπληρωμές για τους εργοδότες. 
Γι’αυτό πολλοί εργάτες και εργάτριες αναγκάζονται να δουλεύουν με το απάνθρωπο σύστημα 
πληρωμής « με το κομμάτι» για να μπορέσουν να βγάλουν κάτι παραπάνω από το ελάχιστο 
που είναι το προβλεπόμενο. 
Η απληστία, όμως, των εργοδοτών εξανάγκασε ένα μεγάλο ποσοστό  εργαζομένων να 
παρατήσουν αυτό το είδος του υπολογισμού της αποζημείωσης-πληρωμής. Και τούτο γιατί οι 
εργοδότες, αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα της αμοιβής «με το κομμάτι» ως δόλωμα για να 
εξακριβώσουν το ανώτατο όριο της αποδοτικότητας των εργατών, στη συνέχεια κατήργησαν 
αυτό το σύστημα πληρωμής, αλλά, όμως, απαίτησαν την ίδια παραγωγή στο οχτάωρο. Το όλο 
θέμα βρίσκεται στην επιδιαιτησία.» 
Σε άλλο άρθρο με τίτλο «Οι συντάξεις στα Ραφτάδικα», γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης των 
εργαζομένων του κλάδου για την επιτευχθείσα την 29/10/1987 συμφωνία μεταξύ εργοδοτών-
εργαζομένων υπό την επιδιαιτησία του δικαστή Ριόρνταν, αρμόδιου για τη Βιομηχανία 
Ετοίμων Ενδυμάτων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εφαρμόσουν την προηγούμενη 
απόφαση για τη δημιουργία του Ταμείου Συνταξιοδότησης και Ασφάλισης. 
Εφιστάται δε από τον συντάχτη του άρθρου η προσοχή στους εργαζόμενους ότι « εάν δεν τους 
έχουν δοθεί οι απαιτούμενες αιτήσεις ή εάν προσπαθούν να σας εγγράψουν σε άλλο ταμείο, θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν, αμέσως, με το Σωματείο τους και οι Έλληνες Γιώργος Φιλόπουλος, η 
Κατερίνα Στρίνης, η Λίλη Δημοπούλου,  και η Ιφιγένεια Παπαδοπούλου θα σας 
εξυπηρετήσουν.» 
 
***** 

                                                 
10 Αποτελούν το χώρο απασχόλησης των περισσοτέρων γυναικών και ασφαλώς και των Ελληνίδων 
εργατριών. 



Σε άρθρο της «Νέας Πορείας» (Ιούνης1988) γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις απολαυές, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα όλων όσων εργάζονται στο σπίτι. 
Έτσι αναφέρεται: 
Κανονική δουλειά-Κανονικός μισθός 
Μία(ένας) εξωτερική/ός εργάτρια/της που δουλεύουν full time πρέπει να πληρωθεί για 38 ώρες 
τη βδομάδα, άσχετα αν υπάρχει δουλειά ή όχι. 
Μία εξωτερική εργάτρια που δουλεύει part-time, πρέπει να πληρωθεί για τις ώρες που έχει 
προσληθεί, 
άσχετα αν κάνει αυτές τις ώρες δουλειάς ή όχι. 
Η μόνη εξαίρεση είναι ότι μέχρι τις 30 Ιούνη 1988 ένας εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει μέχρι 
δύο μέρες δουλειάς, μέχρι το πολύ δέκα μέρες, σε περίπτωση που δεν έχει δουλειά να 
προσφέρει, εξ αιτίας λόγων που είναι έξω από την ευθύνη του. 
Όταν σου δίνουν δουλειά 
Δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν να δουλέψεις περισσότερο από 7,5 ώρες την ημέρα. Γι’αυτό, 
όταν το ποσό της δουλειάς που σου δώσανε είναι για 38 ώρες, ο εργοδότης δεν μπορεί να 
περιμένει ότι θα παραδώσετε τη δουλειά, πριν περάσουν πέντε εργάσιμες μέρες.  
Αν ένα Σάββατο, Κυριακή ή Δημόσια αργία πέφτει μέσα σ’αυτήν την περίοδο των ημερών, 
αυτές οι μέρες πρέπει να προστεθούν στη διωρία που έχετε για να τελειώσετε τη δουλειά.  
Αν έχετε συμφωνήσει να κάνετε υπερωρία το Σάββατο, Κυριακή ή Δημόσια Αργία, τότε πρέπει 
να καταχωρηθεί ώστε η σωστή πληρωμή για την υπερωρία να μπορεί να υπολογισθεί. Αυτό 
πρέπει να το γράψετε στο «Record of work», που σας δίνουν, όταν σας δίνουν τη δουλειά. 
Πριν ο εργοδότης σας δώσει τη δουλειά, πρέπει να υπολογίσει για πόσες ώρες είναι. Ο 
υπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει ώρα για πακετάρισμα, ξεπακετάρισμα, διαλογή και 
πρέπει να βγαίνει περισσότερη ώρα από ό,τι ήταν η δουλειά να γίνει στο εργοστάσιο. 
Αναδρομικοί μισθοί και δικαιώματα 
Αν είσθε μέλη του Συνδικάτου, τότε οι αλλαγές στη σύμβαση εργασίας σημαίνουν ότι είναι 
ευκολότερο να εξασφαλίσετε αναδρομική πληρωμή απλήρωτων μισθών και δικαιωμάτων. Αν 
δώσετε μία υπεύθυνη δήλωση στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από τότε που τελειώσατε τη 
δουλειά για την οποία δεν έχετε πληρωθεί κανονικά, τότε ο εργοδότης πρέπει να σας πληρώσει, 
εκτός και αν έγινε, ή η πληρωμή που ζητάτε δεν είναι σωστή. Το Συνδικάτο θα σας δώσει την 
υπεύθυνη δήλωση και θα σας βοηθήσει να την συμπληρώσετε. 
Αν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από τότε που τελειώσατε τη δουλειά σας, τότε το 
Συνδικάτο θα κάνει ενέργειες με τον εργοδότη για να πάρετε τη σωστή πληρωμή, αλλά θα 
πρέπει να αποδείξουμε ότι η αίτησή σας είναι σωστή. 
Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κερδίσετε τους μισθούς σας και τα δικαιώματά σας, αν 
ειδοποιήσετε το Συνδικάτο αμέσως και επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας μέσα σε 6 μήνες. 
Έτσι είναι πιο εύκολο να βρούμε τον εργοδότη σας! 
Νέοι κανόνες για τους Εργοδότες 
Εγγραφή 
Αν ένας εργοδότης θέλει να κάνει όποιο από τα ακόλουθα τρία πράγματα, τότε θα πρέπει να 
κάνει αίτηση κάθε 12 μήνες στο Board of Reference για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής: 

1. Να προσλάβει εξωτερικούς εργάτες που θα ράβουν έξω από το εργοστάσιο. 
2. Να προσλάβει κάποιον με συμβόλαιο που θα ράβει έξω από το εργοστάσιο. 
3. Να προσλάβει κάποιον με συμβόλαιο (π.χ. έναν maker-up, έναν μεσάζοντα), που θα 

προσλάβει εργάτη εξωτερικό που θα ράβει έξω από το εργοστάσιο. 
Η εγγραφή πρέπει να ζητηθεί με το να συμπληρώσουν τη φόρμα D  που υπάρχει στο 
αγγλόγλωσσο άρθρο αυτού του τεύχους του RAGMAG και να την καταθέσουν στον Industrial 
Registar του Australian Conciliation and Arbitration Commission στην Πολιτεία τους. Οι 
φόρμες βρίσκονται στον Industrial Registar, στο Συνδικάτο ή σε εργοδοτικές οργανώσεις. 
Αριθμός εξωτερικών εργατών που μπορούν να προσληφθούν 
Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει μέχρι 10 εξωτερικούς εργάτες, αφού δηλωθεί με εγγραφή. 
Αν ο εργοδότης θέλει να προσλάβει περισσότερους από 10 εξωτερικούς εργάτες, πρώτα, πρέπει 
να ζητήσει εξαίρεση από το Συνδικάτο. Αν δεν τη δώσουν, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει 



εξαίρεση από το Board of Reference  με σχετική φόρμα E, ή την F, αυτή που αναφέρεται στο 
αγγλόφωνο RAGMAG. 
Όταν ο εργοδότης εγγραφεί, είναι απαραίτητο να βάλει μία αγγελία σε μία αστική εφημερίδα 
που πουλιέται σε όλη την Πολιτεία, όπου η δουλειά γίνεται και να αναγγέλνεται η εγγραφή.  
Εξαίρεση από αυτήν την υποχρέωση μπορεί να δοθεί από το Συνδικάτο ή από το Board of 
Reference, αν συμπληρωθούν οι ίδιες φόρμες. 
Δήλωση συμβολαίων 
Όταν ένας εργοδότης προσλαμβάνει κάποιον με συμβόλαιο (π.χ. έναν maker-up, έναν 
μεσάζοντα), που θα προσλάβει εργάτη εξωτερικό που θα ράβει έξω από το εργοστάσιο, τότε 
κάθε 3 μήνες ( μέσα σε 7 μέρες από την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φλεβάρη, Μάη, 
Αυγούστου και Νοέμβρη κάθε χρόνου) πρέπει να καταθέτει την πιο πάνω αναφερθείσα φόρμα. 
Αυτά είναι τα νέα δικαιώματα των εργατών που ράβουν ρούχα έξω από το εργοστάσιο και οι 
νέοι κανονισμοί για εργοδότες εξωτερικών εργατών. 
Αυτά τα νέα δικαιώματα και κανονισμοί εξαρτώνται από τον έλεγχο του Συνδικάτου και του 
Υπουργείου Εργασιακών Σχέσεων, ώστε να βρουν πότε κάποιος κάνει παράβαση. 
Οποιοσδήποτε εξωτερικός εργάτης-εργάτρια ή εργαζόμενος σε εργοστάσιο, εργοδότης ή μέλος 
του κοινού μπορεί να μας ειδοποιήσει, όταν παρατηρεί ότι κάποιος κάνει παράβαση. 
***** 
 
Τα μέλη του Εργατικού Συνδέσμου«ΑΤΛΑΣ» αποτελούσαν πάντοτε το πλέον πολιτικά και 
συνδικαλιστικά συνειδητοποιημένο τμήμα των Ελλήνων της Παροικίας του Σύδνεϋ και ήταν 
θερμότατοι υποστηρικτές του Εργατικού Κινήματος. 
Η ηθική και υλική συμπαράστασή τους στα UNIONS ήταν άμεση και πρόθυμη. 

Κάθε φορά που θα υπήρχε η ανάγκη για μεταφράσεις ή ανάγκη έκφρασης κάποιας γνώμης για 
την  πορεία και την εξέλιξη κάποιας προσπάθειας, ο «ΑΤΛΑΣ» ήταν παρών. Μορφωμένα μέλη 
του παρείχαν εξυπηρέτηση μεταφράζοντας  κείμενα, ενημερώνοντας και κατευθύνοντας 
εργαζομένους που δεν είχαν γνώσεις της Αγγλικής και ικανότητες επαφής με δημόσιες 
υπηρεσίες ή την εργοδοσία τους. 

Τη χρονιά 1969, με την καθοδήγησή του, μέλη του A.W.U. κατάφεραν να αποτινάξουν την 
αυταρχική και για είκοσι ολόκληρα χρόνια αντιδραστική ηγεσία του. 
Ακόμη οι απεργοί της SWEPPES, κατέφυγαν για υλική και ηθική συμπαράσταση στον 
«ΑΤΛΑΝΤΑ»  που, με όλο το Διοικητικό του Συμβούλιο στο πλευρό τους, κατόρθωσαν να 
δικαιωθεί ο απεργιακός τους αγώνας. 

***** 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 Η καταπάτηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της Αυστραλίας ενάντια στα  
συμφέροντα των μεταναστών είναι στο στόχαστρο της διαμαρτυρίας και της σχετικής 
αντίδρασης του  
«ΑΤΛΑΝΤΑ».  
Ο ρατσισμός, η διάκριση και η επίτευξη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στην οποία όλοι οι 
μετανάστες θα έχουν θέση και δικαιώματα, μέσα σε μία ευνομούμενη και ελεύθερη 
μεταναστευτική χώρα όπως είναι η Αυστραλία, με τη δυνατότητα να ομιλούν και να διδάσκουν 
στα παιδιά τους τη μητρική τους γλώσσα, τα έθιμα, τις συνήθειες της γενέθλιας γης τους και να 
απολαμβάνουν τα αγαθά της δουλειάς τους, αποτελούσαν βασικές αρχές και επιδιώξεις του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ». 
Όπως ήταν φυσικό, θέσεις όπως αυτές που διατυπώθηκαν κατά καιρούς και που αναφέρονται 
και στην πιο κάτω έκθεση των αυστραλιανών μεταναστευτικών αρχών, τέθηκαν στο στόχαστρο 
της απεμπόλησής τους και καταδίκης τους από τα μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ». 
«Η περίφημη έκθεση Φιτζέραλντ τελικά δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα φιάσκο και 
προσπάθεια να πάρει ο ρατσισμός στην Αυστραλία κάποια «επιστημονικά επίσημη» βάση... 



Δημοσιεύουμε, όμως, τα παρακάτω αποσπάσματα που θεωρούμε ενδεικτικά της 
Μεταναστευτικής πολιτικής της Αυστραλίας. Διαβάστε για... να αηδιάσετε: 
«Οι τρόποι επιλογής (μεταναστών) έχουν ανάγκη από μία μεγαλύτερη οικονομική έμφαση, έτσι 
για να πεισθεί το κοινό ότι το πρόγραμμα (αποδοχής μεταναστών) είναι για το συμφέρον της 
Αυστραλίας. Δίχως αυτό απειλούνται οι ουσιαστικές αρχές της τωρινής μεταναστευτικής 
πολιτικής, δηλαδή η μη διάκριση και η οικογενειακή μετανάστευση μαζί με την ανάγκη 
ευκαιριών για τους μη αγγλόφωνους. 
Η έρευνα που εντάλθηκε από τη σχετική Επιτροπή δείχνει ότι το επίπεδο προσόντων μερικών 
ομάδων μεταναστών έχει πέσει. Η βελτίωση του επιπέδου προσόντων των μεταναστών είναι 
απαραίτητη, έτσι για να συνεισφέρει η μετανάστευση στην οικονομική επιτυχία και τη βελτίωση 
των μακροπρόθεσμων βιωτικών επιπέδων. 
Πολλοί Αυστραλοί δεν έχουν πεισθεί ότι οι μετανάστες δεν έχουν πίστη στη νέα τους χώρα. Οι 
αναπόφευχτες αλλαγές στην κοινωνία τους εξ αιτίας της μετανάστευσης, τους ανησυχεί. Τα 
μικρά ποσοστά πολιτογράφησης μεταναστών, επίσης, τους ενοχλούν 
Η πολιτογράφηση είναι σοβαρά υποτιμημένη. Ένα εκατομμύριο μεταναστών έχουν αρνηθεί να 
πάρουν την υπηκοότητα. Η πολιτογράφηση θα πρέπει να αντανακλά μια πίστη στην 
Αυστραλία, στους θεσμούς και στις αρχές της. 
Η μετανάστευση θα πρέπει να είναι μία αλληλοπιστία μεταξύ του μετανάστη και της 
αυστραλιανής κοινωνίας. Οι κυριότερες αυστραλιανές αρχές και τα ιδρύματα θα πρέπει 
νά’χουν την υποστήριξη του μετανάστη και η πολιτογράφηση θα πρέπει να γίνεται το 
αποκορύφωμα της μεταναστευτικής εμπειρίας. 
Η Αγγλική γλώσσα φανερώθηκε σαν ένα άλλο κύριο ζήτημα ανησυχίας. Πολλοί άνθρωποι 
τόνισαν πειστικά την ανάγκη να συμπεριληφθεί στα κριτήρια επιλογής μεταναστών και μερικοί 
άλλοι, να μην συμπεριληφθεί, αλλά να είναι η πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα 
εγκατάστασης μεταναστών, μετά την άφιξή τους. 
Για την προτεινόμενη νέα τρίτη κατηγορία της ελεύθερης μετανάστευσης, θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ένα καινούριο σύστημα επιλογής που θα βασίζεται σε επτά κριτήρια επιλογής με 
τους εξής βαθμούς αξιολόγησης:  
προσόντα για την αγορά εργασίας, επιχειρηματικότητα και ειδικά ταλέντα, γλωσσική 
ικανότητα, συμπεριλαμβάνοντας και την Αγγλική γλώσσα ως παράγοντα για την πιθανότητα 
εξεύρεσης εργασίας, συγγενικό δεσμό με την Αυστραλία, άλλοι δεσμοί με την Αυστραλία και τα 
γενικά προσόντα του/της συζύγου. 
Το νέο σύστημα θα πρέπει να υιοθετεί μία παγκόσμια αξιολόγηση όλων των υποψηφίων και να 
επιλέγει μόνον τους καλύτερους, εγκαταλείποντας δε το τωρινό σύστημα με το οποίο όλοι όσοι 
πετυχαίνουν τον απαιτούμενο βαθμό να εγκρίνονται για μετανάστευση, άσχετα από τους 
αριθμούς. 
 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τωρινή υπέρβαση των αριθμών και τη δημιουργία ουράς 
αναμονής στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, η εκτεταμένη οικογένεια υπολογιζόμενη στον 
παράγοντα συγγενικού δεσμού θα εξακολουθήσει να μετράει, αλλά μόνον ως δευτερεύοντας 
παράγοντας, μετά τα προσόντα, την επιχειρηματικότητα, την ηλικία, τη γνώση της γλώσσας και 
μόνον όταν ο συγγενικός δεσμός είναι με Αυστραλό πολίτη. 
Το χωριστό πρόγραμμα Χορήγησης Ιδιότητας Μόνιμης Παραμονής, θα πρέπει να καταργηθεί.»  
Αυτά αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που διένειμε στις εφημερίδες το Υπουργείο Μετανάστευσης 
(Ιούλιος 1988) και που φέρει σε γνώση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού η εφημερίδα«Νέα 
Πορεία». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» από το 1949 και μετέπειτα συμμετείχε σε όλα τα Συνέδρια 
Ειρήνης,  αγωνιζόμενος για την Ειρήνη και τον αφοπλισμό λαβαίνοντας επίσης μέρος και στις 
σχετικές πορείες Ειρήνης. 
Έτσι από το φυλλάδιο για τα σαράντα χρόνια του «ΑΤΛΑΣ» δανειζόμαστε την είδηση για τη 
συμμετοχή στελεχών του, στο Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης στο Σύδνεϋ, στο οποίο συμμετείχε και ο 
διεθνούς φήμης φυσικός επιστήμονας, Αμερικανός Λάινους Πώλιγκ. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Έλληνες εργαζόμενοι, 
Η Πρωτομαγιά είναι στενά δεμένη με αιματηρούς ηρωικούς αγώνες για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων για τη λευτεριά, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία των καταπιεζόμενων λαών, 
για παγκόσμια ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. 
Για 101 χρόνια τώρα η Πρωτομαγιά είναι ένας σταθμός και μια έπαλξη. Ποτισμένη με το αίμα 
των αγωνιστών που πέσανε στο μεγάλο αγώνα για μια ζωή ανθρώπινη στο Σικάγο της 
Αμερικής. Αμέσως, όμως, έγινε κίνημα παγκόσμιο γιατί οι σκοποί και οι πόθοι των 
εργαζομένων είναι παντού ίδιοι.  
Γι’αυτό σε όλα τα μέρη του κόσμου θα κυματίσουν περήφανες οι κόκκινες σημαίες και θα 
σηκωθούν ψηλά τα αμέτρητα τιμημένα λάβαρα των ανθρώπων της δουλειάς που θα τιμούν τη 
μνήμη των πρωτοπόρων και ηρωικών αγωνιστών, θα ξεφυλλίζουν το βιβλίο των καταχτήσεών 
τους και θα χαράζουνε νέους αγώνες  για την υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης, για 
καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς, για λευτεριά και ανεξαρτησία των λαών.» 
Η Πρωτομαγιά του 1987 βρίσκει το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα της Αυστραλίας σε 
αγώνα για την απόκρουση της επίθεσης που έχουν εξαπολύσει τα μονοπώλια και οι πολιτικές 
αντιδραστικές δυνάμεις ενάντια στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων και των μη προνομιούχων στρωμμάτων του πληθυσμού. 
Τα μονοπώλια και όλες οι αντιδρασικές δυνάμεις προσπαθούν να ρίξουν όλα τα βάρη της 
οικονομικής κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων, που δεν έχουν καμία ευθύνη για τα 
οικονομικά προβλήματα. Οι νεοδεξιές, νεοφασιστικές δυνάμεις απειλούν να καταπατήσουν 
όλες τις καταχτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν κερδηθεί με σκληρούς 
αγώνες. 
Η εργατική κυβέρνηση Χωκ-Κήτιγκ, αντί να εφαρμόσει την παραδοσιακή πολιτική του 
Εργατικού Κόμματος και να υπερασπισθεί τα συμφέροντα των εργαζομένων που είναι τα 
εκλογικά της στηρίγματα, εφαρμόζει οικονομική πολιτική μονόπλευρης λιτότητας για τους 
εργαζόμενους, ενώ τα μονοπώλια βγάζουνε ρεκόρ κερδών. 
Σε παγκόσμια κλίμακα οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις του ιμπεριαλισμού εντείνουν τους 
εξοπλισμούς, συνεχίζουν τις προετοιμασίες για τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, 
απειλούν την ανθρωπότητα με ατομικό αφανισμό. Προβάλλουν κάθε είδους εμπόδια για 
συμφωνία πάνω στις προτάσεις που υπέβαλε η Σοβ. Ένωση για πλήρη ατομικό αφοπλισμό, 
μέχρι το έτος 2000 και στις τελευταίες συγκεκριμένες και θαρραλέες προτάσεις για την 
απομάκρυνση των πυραύλων μέσου βεληνεκούς από την Ευρώπη.  
Οι ηγετικοί κύκλοι των ΗΠΑ βλέπουν με εχθρικό μάτι και τις ειρηνιστικές πρωτοβουλίες της 
ομάδας των έξη κρατών, όπου συμμετέχει και η Ελληνική Κυβέρνηση και που διαδραματίζουν 
σπουδαίο ρόλο για την υπεράσπιση της ειρήνης. 
Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, με τις ραδιουργίες και παρεμβάσεις του, προσπαθεί να 
εμποδίσει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, το λαό της Κύπρου και 
τους άλλους λαούς να αποχτήσουν την ανεξαρτησία τους. 
Έτσι η Πρωτομαγιά αποχτά νόημα και περιεχόμενο γενικότερο, απαιτεί αγώνα μαχητικό, 
συνεχή και συνεπή ενάντια στα μονοπώλια, τον ιμπεριαλισμό, το ρατσισμό, το νεοαποικισμό. 



Για να πετύχει, όμως, ο αγώνας των εργαζομένων, πρέπει να ενωθούν σε εθνική και παγκόσμια 
κλίμακα. Τα διεθνή μονοπώλια απλώνουν τα θανατηφόρα πλοκάμια τους σε όλη την 
οικουμένη. Η ενότητα είναι και ένα από τα κύρια διδάγματα της Πρωτομαγιάς. 
Η Ελληνική Επιτροπή Πρωτομαγιάς καλεί όλους τους Έλληνες εργαζόμενους, όλους όσους 
αγαπάνε την ειρήνη και την πρόοδο, να πάρουν μέρος ενωμένοι στη μεγάλη φετεινή παρέλαση 
και μαζί με τον Αυστραλέζικο Λαό να παλαίψουμε: 

• Για την υπεράσπιση των καταχτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
• Για την αποτροπή θερμοπυρηνικού πολέμου. 
• Για δίκαιη λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων του ΟΗΕ. 
• Για τη διεθνιστική εργατική και δημοκρατική αλληλεγγύη. 
Ύστερα από την παρέλαση η Ελληνική Επιτροπή Πρωτομαγιάς θα οργανώσει το 
καθιερωμένο πρωτομαγιάτικο πάρτυ στην αίθουσα του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Η συμμετοχή στα κινήματα για τη διεθνή ύφεση και ειρήνη αποτελεί για τον Εργατικό 
Σύνδεσμο ΑΤΛΑΣ μία από τις πρωταρχικές του επιδιώξεις. Στελέχη, επιτροπές, κινήματα, 
διαδηλώσεις, διακηρύξεις για την απαίτηση της επίτευξης της παγκόσμιας ειρήνης ενισχύθηκαν, 
στηρίχθηκαν, προβλήθηκαν, ακολουθήθηκαν με συνέχεια και συνέπεια σε όλα τα χρόνια της 
ύπαρξης και δραστηριοποίησης του Συνδέσμου. 
Θέσεις και διακηρύξεις, όπως δειγματικά παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούσαν διαρκές 
μέλημα των μελών του ΑΤΛΑΝΤΑ: 
«Στις 5 Απριλίου, όπως κάθε χρόνο, από τότε που δημιουργήθηκε έντονα η ανάγκη της 
διαμαρτυρίας κατά των πυρηνικών δοκιμών, θα γίνει «η πορεία της Ειρήνης». 
Είναι καθήκον όλων μας να δώσουμε το παρόν. Ίσως μερικοί να αναρωτηθούν: «Τι μπορούμε 
να κάνουμε εμείς, μια μικρή ομάδα ανθρώπων στα πολιτικά συμφέροντα των Κυβερνήσεων;» 
Η απάντηση είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσιμες, όπως και πάντοτε: ο Λαός είναι εκείνος 
που πρέπει να κρατήσει τις τύχες του στα χέρια του, γιατί το ζήτημα δεν είναι πολιτικό, αλλά 
είναι ζήτημα της ύπαρξης της ανθρώπινης γενιάς πάνω στον πλανήτη μας. 
Και είναι τόσο έντονη η ανάγκη για την Ειρήνη, που ξεσήκωσε όλη την ανθρωπότητα, από τον 
απλό εργάτη, μέχρι τον επιστήμονα και που στη μακρινή Πατρίδα μας κόστισε το αίμα του 
ήρωα της ειρήνης ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ. 
Αυτό το παγκόσμιο ξεσήκωμα στάθηκε ένας από τους βασικούς παράγοντες που ανάγκασε τους 
αρχηγούς κρατών να υπογράψουν τη συμφωνία για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, 
τον περασμένο χρόνο, στη Μόσχα. 
Αλλά από τη συμφωνία μία υπογραφή έλειψε για να σταματήσουν οι δοκιμές με τα γνωστά 
καταστρεπτικά αποτελέσματα από τα κράτη που έχουν τέτοια όπλα: η υπογραφή της Γαλλίας η 
οποία θέλει να προβεί στη δοκιμή της πυρηνικής βόμβας της στον-σύμπτωση ή ειρωνία;- 
Ειρηνικό Ωκεανό, μερικές εκατοντάδες μίλια από τις ακτές της Αυστραλίας, αγνοώντας τη 
γενική κατακραυγή. 
Και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να γίνουν γνωστά, μετά τις τελευταίες δοκιμές. Οι μετρητές 
της Ραδιενέργειας άρχισαν να δείχνουν ότι το ποσοστό ανέβηκε επικίνδυνα και απειλεί τη ζωή 
των ανθρώπων και περισσότερο των μικρών παιδιών. 
Εσύ, λοιπόν, τι θα κάνεις; Είναι στο χέρι σου να αντιδράσεις και να σταματήσεις το δρεπάνι του 
Χάρου που πάει να θερίσει τη ζωούλα και να σβήσει το χαμόγελο του αθώου παιδιού σου. 
Είναι στο χέρι σου, φίλε Συμπατριώτη, να προστατεύσεις αυτό το αθώο φυντανάκι.  
Και προπάντων είναι καθήκον σου. 
Γι ‘αυτό, έλα μαζί μας στην πορεία για την Ειρήνη, στις 5 του Απρίλη. 
Έλα να διαδηλώσεις ειρηνικά μαζί μας ότι δεν εγκρίνεις την πολιτική των όπλων, αλλά την 
πολιτική της ΕΙΡΗΝΗΣ, που είναι η πολιτική της ανθρώπινης ύπαρξης όλων των ανθρώπων 
σ’αυτόν τον πλανήτη. 



« Ο Ειρηνικός» 
Σημείωσις: Η πορεία της Ειρήνης θα ξεκινήσει από το HYDE PARK, στις 2μ.μ. και θα 
κατευθυνθεί στο PADDINGTON TOWN HALL, όπου θα μιλήσουν διαπρεπείς ομιληταί για την 
ΕΙΡΗΝΗ. 
(Φύλλο «Εργάτης» Απρίλης 1969) 

 
 

GREEK ATLAS LEAGUE 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ¨ΑΤΛΑΣ» 

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΧΙΡΟΣΙΜΑ 
ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Σάββατο, 4 Αυγούστου, 1984, ώρα 10π.μ. 
Συγκέντρωση στο BELMORE PARK 

(Κοντά στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Σύδνεϋ,Central) 
ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 1945 

 
Τον Αύγουστο 1945 οι Αμερικάνοι έριξαν τις δύο πρώτες ατομικές βόμβες στις πόλεις της 
Ιαπωνίας Χιροσίμα και Ναγκασάκι, σκοτώνοντας 400 χιλιάδες άτομα περίπου. 
Σήμερα στις πολεμικές αποθήκες υπάρχουν 50 χιλιάδες θερμοπυρηνικές βόμβες διαφόρων 
τύπων και μεγεθών με συνολική καταστρεπτική ισχύ ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από 
τη βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα. 
Αυτό σημαίνει ότι με θερμοπυρηνικό πόλεμο μπορεί να καταστραφεί ολοκληρωτικά η 
ανθρωπότητα. 
Σήμερα η απειλή να ξεσπάσει ένας θερμοπυρηνικός πόλεμος είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη 
φορά, εξ αιτίας του κυνηγητού των εξοπλισμών και της επιθετικής πολιτικής που ακολουθούν οι 
διεθνείς αντιδραστικές δυνάμεις και ειδικότερα ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. 
Οι αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται στην Αυστραλία, Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα, χρησιμοποιούνται σαν γρανάζια στον τροχό προπαρασκευής ενός θερμοπυρηνικού 
πολέμου. 
Οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και των άλλων χωρών δεν έχουν τον έλεγχο πάνω στις βάσεις 
αυτές. Έτσι οι βάσεις αυτές γίνονται στόχοι θερμοπυρηνικών αντιποίνων. 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ 
Σήμερα σ’όλον τον κόσμο ξοδεύονται για εξοπλισμούς κολοσσιαία ποσά. Αν μερικά από τα 
ποσά αυτά πηγαίνανε για ειρηνικά έργα, θα μπορούσανε να λυθούνε τα πιο άμεσα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουνε οι λαοί του κόσμου, όπως ανεργεία, στερήσεις, 
αγραμματοσύνη, στέγη, πείνα και πολλές άλλες ελλείψεις που έχουνε οι λαϊκές μάζες. 
Στην Αυστραλία τα νοσοκομεία περιορίζονται. Τα δημόσια σχολεία δεν λειτουργούν κανονικά. 
Η ανεργεία μεγαλώνει, ενώ τα πολεμικά κονδύλια αυξάνουν. 
Μόνο με έργα για ειρηνικούς σκοπούς μπορεί να εξαλειφθούν η ανεργεία, η φτώχεια και άλλες 
ελλείψεις. 

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 
Οι διαφορές μεταξύ κρατών πρέπει να λύνονται με διαπραγματεύσεις και όχι με την 
υποδαύλιση και την απειλή πολέμου. 
Η ειρηνική συνύπαρξη κρατών με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα είναι η μόνη διέξοδος 
σήμερα από την ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας. 
Κανένας εργαζόμενος, κανένας φιλειρηνικός άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει αδρανής. 

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΧΙΡΟΣΙΜΑ 
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο θα διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο την επέτειο της 
μέρας της Χιροσίμα. 



Ο Ελληνικός Σύνδεσμος «Άτλας» καλεί όλους τους φιλειρηνικούς ανθρώπους, όλους τους 
Έλληνες του Σύδνεϋ να πάρουν μέρος στην αντιπολεμική πορεία,  στις 4 Αυγούστου 1984, 
συμβάλλοντας έτσι στην πάλη για την υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας, Σάββατο, 4 Αυγούστου 1984 και ώρα 7.30μ.μ. διοργανώνεται χορός 
για την ενίσχυση του Κινήματος Ειρήνης στην αίθουσα του Συνδέσμου «Άτλας», στο 256 
Crown St., Darlinghurst. 
Στο χορό θα παρευρεθούν αντιπρόσωποι της Επιτροπής Ειρήνης της Σοβιετικής Ένωσης που 
έρχονται στην Αυστραλία για τις αντιπολεμικές εκδηλώσεις που γίνονται για τη μέρα της 
Χιροσίμα. Επίσης στο χορό θα παρευρεθούν πολλοί εκπρόσωποι του Κινήματος Ειρήνης της 
Αυστραλίας, πρόξενοι σοσιαλιστικών χωρών, καθώς και ηγέτες του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος. 
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ. 

Authorised by M.Tsilimos, 256 Crown Street, Darlinghurst 
 
Από την εφημερίδα «Tribune» της Τετάρτης 3/3/1966, αριθμός φύλλου 1396, Address: 168-174 
DAY ST., SYDNEY: Australian miners say:”Stop raids!” 
Sydney: The Central Council of the Miners Federation has called for the ending of continued 
foreign invention in Vietnam and for the ending of American bombings of North Vietnam. 
Council which met last week in Sydney demanded that the 1954 Geneva Agreements be carried 
out. 
“False propaganda is being used to conceal the truth about events in Vietnam and Malaysia”, 
Council said. 
“British, French, US and Dutch rubber, oil, tin and shipping monopolies have for centuries 
suppressed and exploited the people of Vietnam, Malaysia and Indonesia- and the workers can 
have nothing in common with such exploitation,” Council said. 
“Demostration against U.S.A.  Some of the 200 Sydney waterside workers (G.Gotsis among 
them), who demostrated outside the United States consulate, in the centre of Sydney, against 
recent US bombing on North Vietnam towns. The demostration followed a decision by a 
stopwork meeting which sent a deputation on the consulate to protest against the raids and 
demanding that the USA abide by the principles of the Geneva Agreement on Vietnam.” 

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ε.Α.Μ. 
(Οκτώβρης 1979) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΑΜ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ 
Για τα 36 χρόνια από την ίδρυση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»Ε.Α.Μ.», 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΧΤΩΒΡΗ, ΩΡΑ 5Μ.Μ. Στην αίθουσα του Συνδέσμου 256 Crown St. SYDNEY 

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ 

Φέτος συμπληρώνονται 36 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 
Ε.ΑΜ. που καθοδήγησε τον Ελληνικό Λαό και δημιούργησε το αθάνατο έπος της Εθνικής 
Αντίστασης 1941-1945. 

Η ίδρυση του Ε.Α.Μ. που γιορτάζουμε τα 36 χρόνια φέτος και ο εθνικοαπελευθερωτικός 
πόλεμος του 1941-1945, που πρωτεργάτης οργανωτής και κύριος αιματοδότης του στάθηκε το 
Κ.Κ.Ε., αποτελούν το μεγαλύτερο γεγονός της νεότερης Ιστορίας της Ελλάδας. 

Μέσα στη φωτιά της πάλης το ΕΑΜ σφυρηλάτησε την πιο πλατειά εθνική ενότητα.  

Με τις μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις που οργάνωσε και καθοδήγησε, έσωσε το λαό από 
την πείνα και τον εξανδραποδισμό και ματαίωσε την πολιτική επιστράτευση. 

Με τον ένοπλο αγώνα που έκανε ο οργανωμένος από το ΕΑΜ ένδοξος Ελληνικός Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός «Ε.Λ.Α.Σ.» κατάφερε ισχυρά χτυπήματα στους καταχτητές και, όταν 
δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες από την προέλαση του Κόκκινου Στρατού στα Βαλκάνια, 
απελευθέρωσε την πατρίδα μας. 



Λαμπρό επίτευγμα του ΕΑΜ ήταν η δημιουργία, για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ελλάδας, 
μιας πραγματικά λαϊκής εξουσίας με επικεφαλής την  Π.Ε.Ε.Α. 

Όμως, ενώ ο λαός νοιώθει περηφάνεια για το έργο που αυτός έφτιαξε, οι άνθρωποι της 
εθνικοφροσύνης, αυτοί που ακολούθησαν το δρόμο του ραγιαδισμού και της προδοσίας, αυτοί 
που απουσίασαν από το εθνικό προσκλητήριο και ακολούθησαν το δρόμο της ντροπής και της 
καταισχύνης, ανέβηκαν στην εξουσία με τα όπλα του Ιμπεριαλισμού και μετέτρεψαν την 
Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι για τα ξένα μονοπώλια και τους Βορειοαμερικάνους Ιμπεριαλιστές. 

Προσπάθησαν με όλα τα μέσα να σβήσουν από τη συνείδηση του λαού την Εθνική Αντίσταση. 
Καταδίωξαν άγρια τους αγωνιστές της. Συκοφάντησαν την Ιστορία και λέρωσαν τα ιδανικά 
της. 

Όμως, η Αντίσταση είναι έργο λαϊκό, έχει ριζώσει στη συνείδηση του λαού σαν τίτλος τιμής και 
δόξας. 

Όσο θα υπάρχει λαός και θα μάχεται για τη ζωή του, θά’χει την πείρα της αντίστασης 
καθοδηγητικό φάρο στον αγώνα που δεν μπορεί παρά να είναι νικηφόρος. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Α.Μ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

ΟΜΙΛΙΑ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ»ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»-ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΖΗΤΩ ΤΟ Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.Ν. 

Authorised by G.Gotsis, 256 CROWN ST., SYDNEY. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
 
Πολλές είναι οι πράξεις συμπαράστασης, ταξικής και συναδελφικής αλληλεγγύης στις οποίες 
καθ’όλην τη διάρκεια της πορείας του στο κοινωνικοπολιτικό  στάδιο αγώνων του επέδειξε ο 
Σύνδεσμος. Οργάνωσε πορείες, διαδηλώσεις, οικονομικές εκστρατείες, χορευτικές, αθλητικές και 
πολιτιστικές ημερίδες, προκειμένου να ενισχύσει ηθικά και οικονομικά κόμματα και φορείς που 
εμφορούνταν και αγωνίζονταν για τα εργατικά και ανθρώπινα δίκαια. 
 
 
Ενδεικτικά αντιγράφουμε μία πρόσκληση: 

 
GREEK ATLAS LEAGUE 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΤΛΑΣ» 
256 CROWN STREET, EAST SYDNEY 

Sydney 17/3/1975  
 
Dear Friend,  
On behalf of the Greek ATLAS League, I like to invite you in our dance which will take place at 
our premises, 256 CROW ST. CITY, on Saturday 29th of March 1975, at 7.30p.m. 
This dance organized by communists and supporters of the Greek Communist Party (K.K.E.) 
and Workers Party of Cyprus (AKEL), in Sydney. 
 All incomes will be sent to the Communist parties of Greece and Cyprus to assist them in the 
hard struggle for freedom,  independence and Socialism. 

Looking forward to seeing you on this occasion. 
Yours faithfully 

T.Sarelas 
Secretary 



ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ«ΑΤΛΑΣ» 
ΣΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

H παρέμβαση, η συμβολή, το μπόλιασμα με προοδευτικές ιδέες της Ελληνικής Παροικίας στην 
περιοχή της Νέας Νοτίου Ουαλίας από μέρους του Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» ήταν 
μεγάλη και το μέγεθος της προσπάθειας του Συνδέσμου στον τομέα εκδημοκρατισμού της 
Ελληνικής Παροικίας τιτάνειο, εάν λάβουμε υπ΄όψιν μας τις δυσκολίες και τις μεθόδους που 
χρειάστηκαν να υιοθετηθούν και να εφαρμοσθούν ώστε αυτός να γίνει κατορθωτός, λόγω των 
συνθηκών οι οποίες επικρατούσαν, πολιτικών, κυρίως, προερχόμενων από τα συντηρητικά 
καθεστώτα που κυβερνούσαν σε Αυστραλία και Ελλάδα και από την εκροσώπησή τους μέσω 
του Ελληνικού Προξενείου και της Εκκλησιαστικής Αρχής.  

Επίσης, και λόγω των αυστραλιανών μεθόδων αναφορικά με το πόσο επιθυμούσαν την 
δραστηριοποίηση εκ μέρους  των διαφόρων μειονοτήτων σε εργασιακά και διεκδικητικά θέματα 
ή ακόμη και θέματα αποδοχής κάθε κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς που έθετε σε 
κίνδυνο την καθεστικυία τάξη και την παγιωμένη φιλελεύθερη και φιλοαμερικανική πολιτική 
της επίσημης Αυστραλίας. 

«Η παρουσία του Συνδέσμου στην Παροικιακή ζωή συνδέθηκε με την αδιάλλακτη 
καταπολέμηση κάθε σκοταδιστικού σχεδίου της αντίδρασης και του Πατριαρχείου. 11 

Τα πρώτα χρόνια στους Κοινοτικούς Οργανισμούς κυριαρχούσε η ολιγαρχία της Παροικίας 
που χρησιμοποιούσε τους άμβωνες για να επιτύχει την αντιδημοκρατική της προπαγάνδα.  
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1950-1960 τα μέλη του Συνδέσμου δεν γίνονταν δεκτά στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητας Ν.Ν.Ο. ή διαγράφονταν. 

Με το μαζικό, όμως, ερχομό των μεταναστών και τη μαζικοποίηση των οργανώσεων, 
δημιουργήθηκε διαφορετική κατάσταση στην Παροικία η οποία είχε  επίδραση και στη 
διαφοροποίηση των Κοινοτικών Οργανισμών. 

Το 1956 συμμετέχουν στο Δ.Σ της Κοινότητας του Σύδνεϋ για πρώτη φορά και μέλη του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ». Τα νέα μέλη μαζί με τα παλαιότερα ζύμωσαν τις ιδέες τους και ανέπτυξαν 
κοινωνική και πολιτιστική δράση σε τομείς, όπως είναι αυτή της διοργάνωσης Πανελλήνιων 
Αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων που κατέληξαν στην εδραίωση του 
Ελληνικού Φεστιβάλ της Κοινότητας.  

Έτσι οι Κοινότητες αναδείχθηκαν σε κέντρα του Ελληνισμού της Αυστραλίας, γεγονός που δεν 
καλοείδαν τα Προξενεία που ακολουθούσαν απαρέγγλιτα τις οδηγίες των συντηρητικών, 
δεξιών κυβερνήσεων ή αργότερα της Χούντας στην Ελλάδα. 

Ακόμη το Πατριαρχείο που έβλεπε να ξεφεύγει από τα χέρια του ο έλεγχος των Κοινοτήτων και 
συγχρόνως η οικονομική ευπραγία από τις περιουσίες των Κοινοτήτων, άρχισαν έναν καλά 
ενορχηστρωμένο ανελέητο πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται με αμείωτη την ένταση ακόμη και στις 
μέρες μας. 

 Και παρ’όλον που το ιδρυτικό καταστατικό της Κοινότητας (Νόμος του 1961 περί Εταιρειών) 
στο άρθρο 2f αναφέρει «ότι Μητροπολίτης σημαίνει άτομο αναγνωρισμένο από την Κοινότητα 
σαν Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο οποίος διορίζεται με ειδική 
απόφαση της Κοινότητας» και στο άρθρο 3a και 3b  και 6 και 7 αναφέρεται ότι « η Κοινότητα 
θα προσφεύγει για όλα τα θρησκευτικά ή πνευματικά της θέματα ή υποθέσεις στον 
Μητροπολίτη, ο οποίος διορίζεται με ειδική απόφαση από την Κοινότητα, η Κοινότητα μπορεί, 
επίσης, κατά καιρούς να δηλώνει με ειδική απόφαση ότι δεν υπάγεται στην πνευματική 
δικαιοδοσία Μητροπολίτη που είχε διορισθεί με αυτόν τον τρόπο - ή οποιουδήποτε 
Μητροπολίτη διορισμένου από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, πριν την ψήφιση 

                                                 
11 Επετειακό φυλλάδιο του «ΑΤΛΑΣ» για τα τριαντάχρονα από την ίδρυσή του.  
 



τέτοιων τροποποιήσεων - και στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει με ειδική απόφαση στο 
διορισμό νέου Μητροπολίτη...». 

 Και σε άλλο σημείο του άρθρου 7 αναφέρεται ότι «σε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ 
Συμβουλίου και Εκκλησιαστικής Αρχής, υπερισχύει η απόφαση του Συμβουλίου.», όμως, με την 
άφιξη του Μητροπολίτη κ.Ιεζεκιήλ και στη συνέχεια του κ.Στυλιανού, η σύρραξη γενικεύθηκε 
και δημιούργησε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.  

Το αντικείμενο αντιπαράθεσης ήταν ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να έχει τη γενική 
εκπροσώπηση, όχι στη συνείδηση του Απόδημου Έλληνα, αλλά στην πολιτική και κοινωνική 
παλαίστρα. 

Η Εκκλησία ανέπτυξε με τη συμπαράσταση της Ελλάδας και του Φαναρίου τους ίδιους τομείς 
δραστηριοτήτων και έχτισε ναούς, δίπλα στους ναούς της Κοινότητας. Όπου υπήρχε η Κοίμηση 
της Θεοτόκου, έχτισε τον Ευαγγελισμό. Όπου υπήρχε ο Καθεδικός ναός της Αγίας του Θεού 
Σοφίας, έχτισε την Αγία Σοφία και τρεις θυγατέρες. Όπου υπήρχε δυνατότητα να αναπτύξει 
Ελληνόγλωσσα Κολλέγια στο προάστειο Lakemba, όπου και η σημερινή έδρα της Κοινότητας, 
τριγύρω δημιουργήθηκαν και λειτουργούν κολλέγια και γηροκομείο. 

Η αδελφική αγάπη έγινε μόνο κήρυγμα από άμβωνος  και έχει ξεσπάσει ένας τέτοιος πόλεμος 
συμφερόντων, κύρους και Εθναρχίας που έχει κηρυχθεί από μισό αιώνα τώρα με αποτέλεσμα 
να γιορτάζουν οι Έλληνες του Σύδνεϋ δυο εορτές την 25η Μαρτίου και βάζουν σε δίλλημα 
πολιτικούς από την Αυστραλία για το πώς και πότε θα μπορέσουν να βρίσκονται ταυτόχρονα 
στις δύο παράλληλες αυτές ελληνικές εκδηλώσεις. Και ακόμη τον απλό Έλληνα πατριώτη τον 
θλίβει αυτή η διχαστική συμπεριφορά, γιατί εδώ στην ξενιτειά, δεν θα πρέπει υποβάλλεται στη 
δοκιμασία να επιλέξει αν είναι μόνον Έλληνας ή μόνον χριστιανός. 

Έτσι, λοιπόν, στον αγώνα για την τιμή και την υπόσταση των Κοινοτήτων, τα μέλη του 
Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», συνέβαλαν στην ενίσχυση των προσπαθειών των Κοινοτήτων και με την 
ιδεολογική και πολιτική τους στήριξη κατάφεραν να τις διατηρήσουν ανυπόταχτες, 
ανεξάρτητες και ακμαίες στην προσπάθειά τους για πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική 
ενημέρωση του Έλληνα μετανάστη, των παιδιών και των απογόνων τους, ενάντια στην ολοένα 
επεκτεινόμενη αφομοίωση και τη συσκότιση της εθνικής συνείδησης που πάει να γίνει,  πλέον, 
όχι Έλληνα, αλλά Αυστραλού αυστραλογενημμένου. 

Η στήριξη του «ΑΤΛΑΣ» και των άλλων εργατικών Συνδέσμων στις Κοινότητες και τον 
Κοινοτικό Θεσμό άρχισε από το 1960 και κορυφώθηκε στα 1974. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 
Ανάγλυφη φαίνεται η εκτίμηση της προσφοράς του Συνδέσμου από μέρους της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο μέσα από το σύντομο χαιρετισμό του Δ.Σ. της που απέστειλε για 
την επέτειο εορτασμού των σαράντα χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου. 
Αντιγράφουμε: 
 
Προς τον Ελληνικό Σύνδεσμο «Άτλας» 
256 Crown Street, 
Darlinghurst, 2010 

5 Σεπτέμβρη 1979 
Αγαπητοί Φίλοι, 
Με την ευκαιρία του γιορτασμού των 40 χρόνων του Συνδέσμου «Άτλας», το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας διαβιβάζει προς όλα τα μέλη και τους οπαδούς του 
Συνδέσμου εγκάρδιους χαιρετισμούς και θερμές ευχές για μελλοντική δημιουργική 
δραστηριότητα για το καλό της Παροικίας. 
Χαιρετίζοντας την τεσσαρακοστή επέτειο του Συνδέσμου, η Ελληνική Κοινότητα-εκφράζοντας 
και τα αισθήματα της δημοκρατικής Παροικίας- θεωρεί τους αγώνες και την δράση του 
Συνδέσμου στον παροικιακό χώρο, σαν παράγοντα προόδου και απαραίτητο στοιχείο της 
προσπάθειας για εκδημοκρατικοποίηση της Παροικίας. 



Οι αγώνες σας για τα δικαιώματα των Ελλήνων μεταναστών και η εκπολιτιστική σας προσφορά 
στην παροικία είναι αναμφισβήτητα σημαντικά επιτεύγματα. 
Ιδιαίτερα τονίζουμε την προσφορά του Συνδέσμου στον δύσκολο αγώνα για την διατήρηση της 
Ανεξαρτησίας και δημοκρατικής φύσης της Κοινότητας ενάντια στις επιβουλές των δυνάμεων 
της Αρχιεπισκοπής και της πισωδρόμησης. 
Οι κοινοί μας αγώνες για Δημοκρατία, ιδιαίτερα στην περίοδο της στρατιωτικής διχτατορίας 
στην Ελλάδα και οι κινητοποιήσεις για μια ελεύθερη και ειρηνική Κύπρο, θα εκτιμούνται για 
πάντα απ’την Ελληνική Παροικία. 
Στους δημοκρατικούς αγώνες η προσφορά του Συνδέσμου υπήρξε από κάθε άποψη σημαντική 
και εξακολουθεί να παραμένει αξιοσημείωτη η συμβολή σας στη δημοκρατική λύση των πολλών 
προβλημάτων της Παροικίας.» 
 
Η σχέση, λοιπόν,  του Εργατικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» και Κοινότητας Ν.Ν.Ο. πέρασε και από 
άλλους σταθμούς, και όπου έβλεπε παρασπονδίες ή αποκλίσεις, στεκόταν έντονα κριτικά σε 
πρόσωπα και πράξεις και δεν χαριζόταν σε κανέναν και πάντα ο «ΑΤΛΑΣ» προσπαθεί να 
στηρίζει κάθε δημοκρατική δράση και, κυρίως, να ενισχύσει την αυτοτέλεια και την 
ανεξαρτησία μαζικών φορέων, όπως είναι αυτός της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ 
και Ν.Ν.Ο. 
Πρέπει, επίσης, να υπενθυμήσουμε ότι η Κοινότητα του Σύδνεϋ είναι η μόνη Ελληνική 
Κοινότητα της Αυστραλίας που σε Γενική της Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα κατά της 
δικτατορίας και για την επαναφορά της  Δημοκρατίας στην Ελλάδα, με την ενίσχυση των 
μελών του «ΑΤΛΑΣ». 
«Ο Εργατικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» δεν συνήθισε σε ακροβατισμούς και δεν ζήτησε ούτε θα 
ζητήσει ποτέ συγχωροχάρτι για τους αγώνες και τις ιδέες των μελών του και  εξακολουθεί να 
αγωνίζεται με συνέπεια για τα δίκαια των Κοινοτήτων και τα δημοκρατικά ιδεώδη.»12 
 
Αναφέρουμε ένα σημαντικό γεγονός υποστήριξης της Κοινότητας του Σύδνεϋ από τα μέλη του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ». Σημειώνουμε ότι το 1967, όταν ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας του Σύδνεϋ ο 
κ.Δημ.Τσιγκρής,  έχασε τη θέση του στο Συμβούλιο και ανέλαβαν οι κ.κ.Γεροντάκος και 
Αναστασίου.  
Το 1973, πάλι με στήριξη του «ΑΤΛΑΣ» έχασαν τις εκλογές οι Γεροντάκος–Αναστασίου και 
προβλήθηκαν οι κ.κ.Στ.Βλάχος-Δ.Τσιγκρής, υπέρμαχοι του Κοινοτικού θεσμού, αλλά προέκυψε 
διαφωνία σχετικά με την παραμονή ή μη στη Συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή και έτσι ο 
κ.Στ.Βλάχος, έχοντας διαφορετική εκτίμηση περί του πρακτέου, αποχώρησε. 
Ανέλαβε ο κ.Δημ.Τσιγκρής και τη Μ.Εβδομάδα του 1974, κατά τις ακολουθίες στον Καθεδρικό 
Ναό της Αγίας Σοφίας, στο Paddigton, ο ναός πολιορκούνταν από πιστούς που έφεραν στα 
χέρια εικόνες. Υπήρχε σχέδιο να καταλάβουν το ναό οι Αρχιεπισκοπικοί. Η αστυνομία 
προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιβάλει την τάξη, έβρεχε διαρκώς και επήλθε ηρεμία, ως δια 
μαγείας, μετά από δικαστική απόφαση που δικαίωσε τους Κοινοτικούς, κατά τη Μ.Πέμπτη. 
Ο «ΑΤΛΑΣ» στήριξε κάθε ενέργεια της Κοινότητας για ανεξαρτησία από κάθε παρέμβαση. Το 
1983 ακούστηκε μία φήμη ότι «έκλεψε» η Εφορευτική Επιτροπή και έμειναν έξω στελέχη του 
Συνδέσμου, ενώ οι παλιοί κομμουνιστές του προεδρείου ενώθηκαν με το ανατέλλον άστρο του 
κόμματος του ΠΑΣΟΚ. 13 
Το 1992 υπογράφηκε με παρακίνηση της Ελλάδας η Συμφωνία των Αθηνών, που οδηγούσε 
στην ουσία στην υποδούλωση της Κοινότητας στη δύναμη και θέληση της Αρχιεπισκοπής, 
μετατρέποντάς την σε Ενορεία-Κοινότητα. Βέβαια, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε και στις 
επόμενες εκλογές, κατόπιν συμφωνιών πάνω σε αρχές, ο «ΑΤΛΑΣ» στήριξε στελέχη του και 
ψηφοδέλτια.  

                                                 
12 Επετειακό φυλλάδιο των 40 χρόνων του «ΑΤΛΑΣ» 
13 Προφορική συνέντευξη με Γ.Γκότση 



Σήμερα υπάρχει πολύς σκεπτικισμός και αμφιβολία στις τάξεις του Συνδέσμου, σύμφωνα με 
την άποψη του κ.Γ.Γκότση, προέδρου του «ΑΤΛΑΣ», για το ποια πορεία ακολουθεί η 
Κοινότητα και ποιος είναι ο προσανατολισμός της. 
 

***** 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η προσπάθεια του Συνδέσμου  στη στήριξη των Κυπρίων αδελφών, κατά τη δύσκολη περίοδο 
του απελευθερωτικού τους αγώνα 1955-1960, ενάντια στην αποικιοκρατία των Βρεττανών είχε 
πολλά μέτωπα. 

Συμμετείχε στην οργάνωση Π.Ε.Α.Κ. που το πρόγραμμά της αποσκοπούσε στην ενότητα όλων 
των δυνάμεων που επιζητούσαν την από κοινού ηθική, υλική και κοινωνικοπολιτική 
υποστήριξη του αγωνιζόμενου για αυτοδιάθεση Κυπριακού λαού. 

Βασικές κατευθύνσεις είχε ο αγώνας αυτός του «ΑΤΛΑΣ» τη διαφώτιση του Αυστραλιανού 
λαού και κυρίως των διάσημων προσωπικοτήτων του, ώστε να ταχθούν στο πλευρό του και να 
εγείρουν φωνή διαμαρτυρίας κατά της Βρεττανικής αποικιοκρατίας και καταπίεσης. 

Και οι καρποί αυτής της προσπάθειας ήταν η αποστολή Αυστραλιανής αντιπροσωπίας στην 
Κύπρο, το Φεβρουάριο του 1957, αποτελούμενης από το νεαρό τότε βουλευτή του Εργατικού 
Κόμματος και μετέπειτα πρωθυπουργό της Νοτίου Αυστραλίας, κ.Don Duncan, καθώς και τον 
υφηγητή του Πανεπιστημίου Αδελαΐδας, κ.Buckley. 

Όταν αυτοί επέστρεψαν από την Κύπρο, η αναφορά με τις διαπιστώσεις τους, καθώς και οι 
δηλώσεις τους περί άμεσης λήξης της βρεττανικής κυριαρχίας επί της Κύπρου που περισσότερο 
εντροπιάζει, παρά εξυπηρετεί το καλό βρεττανικό όνομα, πήραν παγκόσμια δημοσιότητα και 
χρησιμοποιήθηκαν από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών σε ομιλία του στον Ο.Η.Ε., την ίδια 
χρονιά. 

Επίσης, στο Παναυστραλιανό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Brisbane, το 1957, 
εξεδόθηκε ψήφισμα υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και ο αρχηγός του Εργατικού 
Κόμματος και πρώτος Πρόεδρος του Ο.Η.Ε., επισκέφθηκε την Κύπρο, συνομίλησε με τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και  με την επιστροφή του στην Αυστραλία, ζήτησε από τη διεθνή 
κοινωνία να δοθεί στον Κυπριακό λαό το δικαίωμα αυτοδιάθεσής του. 

Καθ’όλη αυτήν την προσπάθεια, ο «ΑΤΛΑΣ» και όλοι οι άλλοι αδελφοί Σύνδεσμοι 
κινητοποίησαν το συνδικαλιστικό κίνημα και τα μέλη τους και συγκέντρωσαν χρήματα για την 
κάλυψη των τεράστιων εξόδων για ενημέρωση, διαφώτιση και αποστολές. 

Και φθάνουμε στο 1959, όταν υπογράφονται στη Ζυρρίχη και το Λονδίνο, οι αντίστοιχες 
συμφωνίες με τις απαράδεκτες για τις προσδοκίες του Κυπριακού λαού διατάξεις τους, τότε 
πάλι ο Σύνδεσμος βρέθηκε στο πλευρό των Κυπρίων. 

Και στα 1964, όταν οι βόμβες ναπάλμ έπλητταν τη μεγαλόνησο, ο «ΑΤΛΑΣ» πρωτοστάτησε με 
συλλαλητήρια, πορείες και οικονομικές εξορμήσεις, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση 
στο DOMAIN.14 

Και ενώ αυτά γίνονται από πλευράς των προοδευτικών δυνάμεων της Ελληνικής Παροικίας 
στην Αυστραλία, υπήρχαν, κυρίως κατά την πρώτη φάση του Κυπριακού Αγώνα, άτομα που 
ισχυρίζονταν ότι «εμείς είμαστε Αυστραλοί (Έλληνες της Αυστραλίας) και δεν ενδιαφερόμαστε 
για την Κύπρο», ή άλλοι, όπως ο Πρεσβευτής της Ελλάδας, κ.Χριστοδούλου, που αντέδρασε 
στην αποστολή του Dr.Evatt και τη διοργάνωση συγκέντρωσης για ενημέρωση κατά την 

                                                 
14 Μεγάλο κεντρικό πάρκο του Σύδνεϋ. 



επιστροφή του. Όπως και η Αρχιεπισκοπή που αρνήθηκε την τέλεση μνημοσύνου για τους 
ήρωες του Κυπριακού Αγώνα, Καραολή και Δημητρίου.15 

Αλλά και κατά τα χρόνια της Αμερικανοκίνητης Χούντας στην Ελλάδα και το προδοτικό 
πραξικόπημα της Κύπρου και καθ’όλη τη διάρκεια της επί τριάντα πέντε χρόνια προσπάθειας 
για επανένωση της Κύπρου, για απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής της και 
δικαίωση των αγώνων της, με κάθε μέσο, σε κάθε μετερίζι, πλάι-πλάι και με τους συντρόφους 
του Α.Κ.Ε.Λ. (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), ο Εργατικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» 
έδωσε και δίνει ουσιαστικό «παρών». 

***** 
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

Στο φύλλο 52, στις σελίδες 12-13 της Εφημερίδας που εξέδιδε ο ΑΤΛΑΣ, «Νέα Πορεία» 
δημοσιεύεται ανακοίνωση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» σχετική με το θέμα της διάσπασης του Συνδέσμου, 
την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια για το γνήσιο των θέσεων της μίας πλευράς: 

«Η ομάδα που αποσπάστηκε συνομωτικά από τον Σύνδεσμο στις 6 Φλεβάρη 1983 και ίδρυσε 
τον «Αρχικό ΑΤΛΑ» κυκλοφόρησε μακροσκελή επιστολή που τη δημοσίευσε στον «Πανελλήνιο 
Κήρυκα», στις 6 Ιούλη, και αφού διαστρεβλώνει όλη την πραγματικότητα γύρω από την νομική 
διαδικασία και τις συζητήσεις για συνεργασία, τελειώνει με τα συνθήματα: «όχι στα δικαστήρια, 
ναι στην ενότητα.». 

Το Δ.Συμβούλιο του «ΑΤΛΑΣ» ύστερα από απαίτηση μελών κάνει αυτή την ανακοίνωση για 
την ενημέρωση των φίλων και υποστηρικτών του Συνδέσμου και γενικά της δημοκρατικής 
Παροικίας. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφόρησαν τέτοιες επιστολές που διαστρεβλώνουν την αλήθεια 
γύρω από την υπόθεση. Τέτοιες διαστρεβλώσεις κυκλοφορούσαν συνέχεια μέχρι το Φλεβάρη 
1987.  

»Στην έκδοση της «ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» του Μάρτη 1987, το Δ.Συμβούλιο του «ΑΤΛΑ» είχε κάνει 
ανακοίνωση δίνοντας την πραγματική εικόνα της κατάστασης. 

Ύστερα από την ανακοίνωση αυτή του Συνδέσμου, η επιστολή που δημοσίευσε στον 
«Πανελλήνιο Κήρυκα» στις 6 Ιούλη, η ομάδα του «Αρχικού» και περιέχει διαστρεβλώσεις είναι 
η πρώτη. 

Φαίνεται η ηγεσία του αρχικού υποτιμάει τη νοημοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων. Θα 
νομίζουν πως τους εγκατέλειψε η μνήμη. 

Τα συνθήματα «όχι στα δικαστήρια, ναι στην ενότητα» έχουν θετικό αποτέλεσμα, όταν 
συνδέονται με την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Όταν όμως μπαίνουν κάτω από κείμενο με 
αναλήθειες και διεστραβλώσεις, όπως συμβαίνει με την παραπάνω επιστολή, έχουν στόχο την 
παραπλάνηση των προοδευτικών ανθρώπων και όχι την ενότητα.  

Εδώ συμβαίνει αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο 
νοικοκύρης». 

Η πραγματικότητα γύρω από την διάσπαση και την νομική διαδικασία έχει ως εξής: 

1) Η διάσπαση έγινε όταν μια ομάδα μελών που ήταν μειοψηφία έφερε τη διάσπαση που έγινε 
στο αριστερό κίνημα μέσα στο Σύνδεσμο. Συγκεκριμένα η ομάδα αυτή προσπάθησε να επιβάλει 
δυναμικά τη λαθεμένη πολιτική του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αυστραλίας μέσα στο Σύνδεσμο. 

2) Σύμφωνα με το καταστατικό και τις αρχές του Συνδέσμου το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να 
έχει τις ιδέες του, να προσπαθεί να πείσει την πλειοψηφία για την ορθότητα της γνώμης του ή 
των προτάσεών του.  
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Αυτά πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών λειτουργίας της οργάνωσης στις 
Γενικές Συνελεύσεις των μελών, στις συγκεντρώσεις, στα Διοικητικά Συμβούλια, όπως γινόταν 
όλα τα χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και αναφέρονται στο καταστατικό του. 

3) Η μειοψηφία αυτή των μελών, αντί ν’ακολουθήσει τη σωστή πολιτική και τακτική που πρέπει 
να εφαρμόζεται σ’ένα μαζικό φορέα, σύλλογο, συνδικάτο, όμιλο κ.α., δηλαδή να προσπαθεί να 
πείσει την πλειοψηφία, όχι βέβαια με τα λόγια, αλλά με τα έργα και το παράδειγμα, 
προχώρησαν στην ανοιχτή διάσπαση. 

4) Είναι γεγονός ότι οι διασπάσεις μέσα στο δημοκρατικό και προοδευτικό κίνημα 
δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες και έχουν αρνητικό αντίχτυπο. Δυστυχώς όμως δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο. Στην πορεία της πάλης δημιουργούνται πολλές φορές προϋποθέσεις που οι 
προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις βρίσκουν πάλι το δρόμο της ενότητας, όταν 
τηρούνται ορισμένες ηθικές αρχές και δεν γίνονται ανέντιμες πράξεις. 

Στην προκειμένη περίπτωση η αλήθεια είναι η εξής:  

Μία μειοψηφία μελών, με κύριο γνώρισμα την αγωνιστική τους νωθρότητα και τη συστηματική 
αποφυγή κάθε μορφής δράσης για τους σκοπούς της οργάνωσης, επιστρατεύοντας τρεις από 
τους τραστήδες, κατέφυγε σε νομική διαδικασία με σκοπό να σφετερισθεί το δικαίωμα της 
πλειοψηφίας των μελών πάνω στην περιουσία του Συνδέσμου που είναι κατοχυρωμένο από το 
καταστατικό. 

5) Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τραστείς (trustees), ο όρος στα Ελληνικά μεταφράζεται 
κηδεμόνες, δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τα απλά μέλη. Οι τραστήδες 
δημιουργήθηκαν για το λόγο ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος «Άτλας» δεν είναι register, δηλαδή 
εγγεγραμμένος στο νομικό σύστημα της χώρας. Εάν ήταν εγγεγραμμένος δεν χρειάζονταν 
τραστείς. 

 Έτσι, όταν το 1960 ο Σύνδεσμος αποφάσισε να αγοράσει κτίριο, έπρεπε να υπάρχει νομικό 
πρόσωπο για παροχή δανείου και κατοχύρωση του κτιρίου σε νομικό πρόσωπο. Τα 
προηγούμενα χρόνια που ο Σύνδεσμος δεν είχε δικό του οίκημα, δεν υπήρχαν τραστήδες, 
γι’αυτό το παλιό καταστατικό δεν αναφέρει τίποτε περί τραστήδων.  

Οι τραστήδες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη εξουσία, εκτός από το τυπικό μέρος να φαίνονται σαν 
νομικό πρόσωπο απέναντι στο νομικό σύστημα της Πολιτείας. Τραστής μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, παλιό ή καινούργιο, όταν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση 
των μελών ή το Δ.Συμβούλιο των μελών προ του 1977, που πέρασε το καινούργιο καταστατικό. 
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ή ικανότητες, γιατί οποιεσδήποτε αποφάσεις θα χρειαστεί 
να εφαρμόσουν οι τραστείς, θα παρθούν από τη Γενική Συνέλευση των μελών ή το 
Δ.Συμβούλιο. 

6) Για να μην γίνεται σύγχυση από τις διαστρεβλώσεις που κυκλοφοράνε πρέπει να τονίσουμε 
ότι η νομική διαδικασία γίνεται μεταξύ των μελών του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» και 
των τριών τραστήδων του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» και όχι μεταξύ  του Ελληνικού 
Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» και των μελών που αποσπάστηκαν και ίδρυσαν τον «Αρχικό Άτλα». 

7) Η νομική διαδικασία άρχισε στις 6 Φλεβάρη 1983, όταν οι τρεις τραστήδες παίζοντας τον 
άχαρο ρόλο του σφετεριστή, με διακήρυξη που κυκλοφόρησαν καλούσαν συνομωτική 
συγκέντρωση έξω από το Σύνδεσμο «ΑΤΛΑ». Στη συγκέντρωση γίνονταν δεκτά ορισμένα 
«εκλεχτά» μέλη του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» και ανεξέλεχτα οποιοδήποτε μη μέλος.  

 8) Η συγκέντρωση καλέστηκε για δήθεν αναδιοργάνωση της οργάνωσης, όμως ο πραγματικός 
στόχος ήταν η απόσπαση του κτιρίου από εκεί που ανήκει, όπως αναφέρεται στην προτελευταία 
παράγραφο της προκήρυξης που κυκλοφόρησαν.  

Πρέπει να είναι πολύ αφελής κανένας για να πιστέψει ότι θα γινόταν αναδιοργάνωση σε 
συνομωτική συγκέντρωση, έξω από το Σύνδεσμο, με απόντες τη συντριπτική πλειοψηφία των 



δραστηρίων μελών του Συνδέσμου. Στη συγκέντρωση αυτή παρευρέθηκε και δικηγόρος. Τα 
λόγια, λοιπόν, περιττεύουν για το ποιος άρχισε τη νομική διαδικασία.  

Η διακήρυξη που κυκλοφόρησαν και τη δημοσιεύουμε παρακάτω και η παρουσία δικηγόρου, 
μιλάνε από μόνα τους. Οι βαρύγδουμποι τίτλοι διευθυντών, πρωτοστατών και οι 
τυμπανοκρουσίες για τις δήθεν μεγάλες εξουσίες των τραστήδων που αναφέρονται στη 
διακήρυξη που κυκλοφόρησαν, σκοπό είχαν να δημιουργήσουν «μπούγιο» για να καλύψουν 
τις ανήθικες και ανέντιμες πράξεις τους. Στο παρελθόν οι τραστήδες είχαν αντικατασταθεί, 
μειωθεί, αυξηθεί, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και του Δ.Συμβουλίου. 

9) Έτσι, ύστερα από την ύπουλη αυτή ενέργεια των τραστήδων που ο Ελληνικός Σύνδεσμος 
«ΑΤΛΑΣ» δεν είχε καμία γνώση, το Διοικ.Συμβούλιο κάλεσε, σύμφωνα με το καταστατικό, 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, σαν το μόνο αρμόδιο σώμα ν’αποφασίσει για τις 
ενέργειες των τραστήδων που απειλούσαν να αποσπάσουν το κτίριο από το Σύνδεσμο.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλέστηκε στις 27 Φλεβάρη 1983. Για να εμποδιστούνε τα σχέδια 
των τραστήδων, το Διοικητικό Συμβούλιο τους έστειλε κοινοποίηση να σταματήσουν κάθε 
ενέργεια σχετικά με το χτίριο, μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών της, στις 27 
Φλεβάρη 1983. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έστειλε γράμμα σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου που υπήρχαν στους 
καταλόγους την περίοδο εκείνη για να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση και να εκφράσουν τη 
γνώμη τους. 

Αυτή η διαδικασία να καλεί τα μέλη της να αποφασίσουν για ένα πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε είναι η μόνη δημοκρατική διαδικασία που μπορεί να εφαρμόσει μία οργάνωση.  

10) Σε απάντηση οι Τραστείς έκαναν ένσταση για να ματαιωθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μελών.  

Η ένσταση εκδικάστηκε στις 25 Φλεβάρη 1983, δύο μέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Στο Δικαστήριο που εκδίκαζε την ένσταση ενάντια στη Συνέλευση των μελών, παρευρέθησαν 
δικηγόροι και μπάριστερς και από τις δυο πλευρές. Το Δικαστήριο απόρριψε την ένσταση των 
τραστήδων και η Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα, έτσι όπως είχε ορισθεί από το Δ.Συμβούλιο, 
στις 27 Φλεβάρη, 1983. 

11) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών όπου παρευρέθησαν περί τα 200 μέλη, αριθμός 
ρεκόρ στην Ιστορία του Συνδέσμου, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πρακτικά των μέχρι τώρα 
Συνελεύσεων, κατεδίκασε την ενέργεια των τραστήδων και αποφάσισε την αντικατάστασή τους.  

Το Δ.Συμβούλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Συνέλευσης κοινοποίησε τις αποφάσεις στους 
τραστήδες.  

Σε απάντηση οι τραστήδες έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τις αποφάσεις των μελών και 
συνέχισαν τη νομική διαδικασία για απόσπαση του κτιρίου. 

 12) Με την κατάσταση που δημιουργήθηκε, με την αγορά του κτιρίου το 1960 και τη 
δημιουργία εταιρείας με τραστήδες σαν νομικό πρόσωπο, ο ρόλος των τραστήδων καθορίζετο 
από έγγραφο που υπογραφόταν από το Δ.Συμβούλιο και τους τραστήδες. 

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, δικαίωμα διορισμού, αντικατάσταση, μείωση, αύξηση των 
τραστήδων έχει το Δ.Συμβούλιο.  

Επίσης οι τραστήδες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν, όταν γίνεται νομική ενέργεια, τις 
αποφάσεις του Δ.Συμβουλίου. Το έγγραφο αυτό έγινε για το λόγο ότι το παλιό καταστατικό του 
Συνδέσμου δεν αναφέρει τίποτε για τραστήδες. 

13) Στις 10 Ιούλη 1977 ψηφίστηκε καινούργιο καταστατικό που προσδιορίζει το ρόλο των 
τραστήδων. Έτσι από το 1977 και ύστερα, οι τραστήδες ορίζονται, αντικαταστώνται, 



μειώνονται, αυξάνονται και υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων των μελών.  

Για να μπορέσουν οι τραστήδες να πετύχουν τους σκοπούς τους, την απόσπαση του κτιρίου, 
έπρεπε να ξεπεράσουν τα εμπόδια του καταστατικού του 1977 και του εγγράφου που έχει τις 
υπογραφές του Συμβουλίου και των τραστήδων. Χρησιμοποίησαν οποιαδήποτε αναλήθεια και 
ανειλικρίνεια. Για τους τραστήδες ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

14) Έτσι έκαναν αγωγή: α) ότι το καταστατικό του 1977 δεν έχει ψηφισθεί από τη Γενική 
Συνέλευση και δεν ισχύει, β) ότι το Δ.Συμβούλιο δεν είναι έγκυρο, γ) ότι οι μετοχές δηλ. το 
κτίριο είναι για τους σκοπούς του Συνδέσμου και όχι για τα μέλη του.  

Κι επειδή οι σκοποί του Συνδέσμου ήτανε φιλανθρωπικοί και από το 1970 και μετά έχει 
πολιτικοποιηθεί, δεν μπορεί να ανήκει στα σημερινά μέλη. 

 Όταν ψηφίστηκε το καταστατικό, στις 10 Ιούλη 1977, ήτανε παρόντες και οι τρεις τραστήδες και 
το καταστατικό πέρασε ομόφωνα. 

Εκμεταλλεύτηκαν, όμως, ορισμένα λάθη που κάνουνε τα Δ.Συμβούλια από αμέλεια και 
αμφισβητήσανε το καταστατικό ύστερα από 6 χρόνια.  

Το Δ.Συμβούλιο της χρονιάς αυτής έκανε ό,τι είχε γίνει με το παλιό καταστατικό. Δηλαδή 
έγραψε στο τελευταίο φύλλο του καταστατικού την απόφαση εγκρίσεως και τα ονόματα του 
Συμβουλίου, όπως ήτανε στο παλιό καταστατικό. Ενώ κανονικά έπρεπε να γραφεί στο βιβλίο 
των πραχτικών. 

 Όμως η Χρονιάτικη Γενική Συνέλευση, που είχε γίνει στις 31 Ιούλη 1977, δηλαδή τρεις(3) 
βδομάδες ύστερα από την Καταστατική Συνέλευση, έχει στοιχεία στα πρακτικά που αφήνουν 
να εννοηθεί ότι έχει περάσει καινούργιο καταστατικό. 

15) Το κύριο εμπόδιο στα σχέδιά τους ήτανε το Δ.Συμβούλιο. Γι’αυτό και η αγωγή ενάντια στο 
καταστατικό, δεν είχε στόχο αυτό καθ’εαυτό το καταστατικό. Γιατί οι τραστήδες, αν δεν 
κατευθύνονται από τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει το καταστατικό, θα κατευθύνονται 
από το Δ.Συμβούλιο, όπως προβλέπει το έγγραφο. 

Στην αγωγή τους, για την εγκυρότητα του Δ.Συμβουλίου, στηριχθήκανε στους αριθμούς. 

Το παλιό καταστατικό που η τελευταία τροποποίησή του είχε γίνει το 1955 προβλέπει 9 μέλη 
στο Δ.Συμβούλιο. Το καταστατικό του 1977, όμως, προβλέπει 11 μέλη. 

Συνεπώς το σκεπτικό τους ήταν: αφού δεν έχει ψηφιστεί το καταστατικό του 1977 ισχύει το 
καταστατικό το παλιό. Και αφού το παλιό καταστατικό προβλέπει 9 μέλη για το Δ.Συμβούλιο, 
άρα όλα τα Δ.Συμβούλια που εκλέγονται με το αμφισβητούμενο καταστατικό του 1977 και 
έχουν 11 μέλη είναι άκυρα και όλες τους οι αποφάσεις από το 1977 και μετά άκυρες. 

Και εφ’όσον θα έβγαινε άκυρο το Δ.Συμβούλιο, τότε οι τραστήδες θα παραχωρούσαν το κτίριο 
σ’αυτούς που ακολουθούν τους αρχικούς σκοπούς του Συνδέσμου που ήταν «φιλανθρωπικοί». 
Κι αυτοί θα ήταν οι Αρχικοί, που δεν έβγαλαν τυχαία το όνομα. Έχει το σκοπό του. Πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους αρχικούς σκοπούς. 

Όμως, όταν απουσιάζεις από τη δράση για αρκετό διάστημα, τα ξεχνάς όλα και καταφεύγεις σε 
ανέντιμες πράξεις. Ο αριθμός του Συμβουλίου δεν άλλαξε το 1977 με το καταστατικό, αλλά από 
το 1964 με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων. Από το 1964 μέχρι το 1967 ήτανε 13 μέλη. Και από 
το 1967 μέχρι σήμερα 11 μέλη. Και οι τρεις τραστήδες έχουνε υπηρετήσει στο παρελθόν σε 
Συμβούλια με 13 και 11 μέλη. Ενώ σήμερα αμφισβητούν την εγκυρότητα του Συμβουλίου 
επειδή έχει 11 μέλη. 

Στη δίκη που έγινε σχετικά με το θέμα αυτό, τον Ιούλη του 1984, το Δικαστήριο απόρριψε την 
καταγγελία των τραστήδων και αποφάσισε ότι το Δ.Συμβούλιο είναι έγκυρο. 



Ένα άλλο γεγονός που είναι αξιοσημείωτο και δείχνει την ανειλικρίνεια των ανθρώπων που 
δημοσιεύουν διαστρεβλωμένα κείμενα για να παραπλανήσουν τους προοδευτικούς ανθρώπους 
είναι το εξής: 

Κατά την πρώτη μέρα της δίκης τον Ιούλη 1984, ο δικηγόρος του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» εκάλεσε 
τους υπεύθυνους του Συμβουλίου και τους ανέφερε ότι ο δικηγόρος των τραστήδων έκανε 
πρόταση να μοιραστεί το κτίριο σε δύο κομμάτια και η κάθε μερίδα να πάρει από μισό. Τέτοια 
πρόταση έκανε και μετά στο δικαστήριο ο δικηγόρος των τραστήδων. Φυσικά το Δ.Συμβούλιο 
του Συνδέσμου ΑΤΛΑΣ δεν μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια ασυνείδητη πράξη πίσω από τις 
πλάτες των μελών, που προωθούσε ακόμη περισσότερο τη διάσπαση. 

Το Συμβούλιο του «ΑΤΛΑΣ» αντιπρότεινε μέσω του δικηγόρου το συμβιβασμό με βάση τις 
αποφάσεις που πάρθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών στις 27/2/1983, που 
προβλέπουν την μεταφορά των μετοχών στους καινούργιους τραστήδες που έκλεξαν τα μέλη 
και ότι κανένα μέλος που ήτανε στα βιβλία το 1982-1983 δεν διαγράφεται. 

Οι τραστήδες και η ομάδα που τους καθοδηγούν, αντί να δεχτούν τις λογικές αποφάσεις των 
μελών και να δεχτούν το συμβιβασμό και την ενότητα, συνέχισαν την καμπάνια για δικαστική 
νίκη. 

Διαδίδανε ψεύτικες ειδήσεις ότι κέρδισαν την ένσταση ενάντια στις Συνελεύσεις που 
εκδικάστηκαν στις 25/2/1983 και το δικαστήριο για την εγκυρότητα του Συμβουλίου, τον 
Ιούλη του 1984. Μέχρι που ορισμένοι που έχουν γίνει ηγέτες του «Αρχικού» τώρα με φανατισμό 
διάδιδαν ότι από ώρα σε ώρα θα πάρουν το χτίριο και θα πετάξουν τους αναθεωρητές έξω, 
όπως αποκαλούσαν το Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ». 

Αυτά δείχνουν ξεκάθαρα πώς άρχισε η διάσπαση και ποιος την προωθεί. 

Παρ’όλες, όμως, αυτές τις διαστρεβλώσεις και τις συνεχείς κακοήθειες και επιθέσεις περί 
αναθεωρητικών και αντισοβιετικών και βάλε, που έκαναν οι καθοδηγητές του «Αρχικού» μέσω 
της εφημερίδας «Σοσιαλιστής», το Δ.Συμβούλιο για τον Σύνδεσμο «ΑΤΛΑΣ» στηριζόμενο στην 
αρχή της συνεργασίας και της ενότητας στη δράση για το καλό της Παροικίας, το δυνάμωμα 
του κινήματος Ειρήνης και γενικά για το καλό του προοδευτικού κινήματος, συνέχισε τις 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μια πρώτη συνεργασία έγινε την Πρωτομαγιά του 1986. Ορισμένα μέλη του «Αρχικού» 
παρέλασαν μαζί με τις δυνάμεις του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ». 

Όμως στην καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται μετά την παρέλαση, στην αίθουσα «ΑΤΛΑΣ», 
αρνήθηκαν να πάρουν μέρος. Επίσης, ορισμένες συζητήσεις με τους τραστήδες γίνονταν έξω 
από το χώρο του Συνδέσμου. Οι τραστήδες δεν δέχονταν μέχρι τότε να ανέβουν στο χώρο του 
Συνδέσμου. Ο λόγος είναι φανερός. Νόμιζαν ότι με την παρουσία τους στο χώρο του 
Συνδέσμου, θα έδιναν εγκυρότητα στο Δ.Συμβούλιο και δεν θα μπορούσαν να πάρουν το 
χτίριο που περίμεναν. 

Το Συμβούλιο του «ΑΤΛΑΣ» προσπαθώντας με ειλικρίνεια να βρει τρόπους συνεργασίας και 
ενότητας, δεν έφερνε αντίρρηση να γίνονται συζητήσεις σε οποιονδήποτε χώρο. Ύστερα από 
την απόφαση του Δικαστηρίου, το 1984, σιγά-σιγά διαλύθηκαν τα όνειρα που είχαν μερικοί που 
περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να πετάξουν τους «αναθεωρητές αντισοβιετικούς» έξω από το 
κτίριο και να το καταλάβουν. 

Έτσι, το 1987, οι συζητήσεις έγιναν πάνω στο χώρο του «ΑΤΛΑΣ» και σε καλύτερο κλίμα. Έγινε 
κοινή παρέλαση την Πρωτομαγιά του 1987 και ενωμένη εκδήλωση στην αίθουσα «ΑΤΛΑΣ» 
μετά την παρέλαση. Στη συνέχεια έγιναν συζητήσεις σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος έγιναν 
συζητήσεις με τους τραστήδες για εξωδικαστική λύση του νομικού θέματος της μεταφοράς των 
μετοχών. Στο άλλο έγιναν συζητήσεις με εκπροσώπους του «Αρχικού» για συνεργασία σε 
σημεία που συμφωνούμε στην Παροικία και αλλού. Όπως π.χ. στο θέμα Ε.Α.Μ., Εθνικής 



Αντίστασης, Πολυτεχνείου, δυνάμωμα της Κοινότητας, κίνημα Ειρήνης, Πρωτομαγιά κ.α. Στο 
θέμα της συνεργασίας έπαιρναν μέρος και άλλες Παροικιακές οργανώσεις. 

Τον Ιούνη 1987 έγινε συμφωνία με τους τραστήδες να μεταφέρουν τις μετοχές σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Έκτακτης Συνέλευσης των μελών και ότι τα μέλη που ήταν μέλη στα βιβλία το 
1983, εξακολουθούν να είναι μέλη. 

Οι τραστήδες στις συζητήσεις που έγιναν δέχτηκαν ότι ήταν λάθος που αποχώρησαν και 
δέχτηκαν τις πιέσεις των άλλων. 

Η συμφωνία ήταν ότι σε μια βδομάδα οι τραστήδες να πάνε στο δικηγόρο τους, ο οποίος θα 
τηλεφωνούσε στο δικηγόρο του Συνδέσμου για να επεξεργαστούν τη διαδικασία μεταφοράς 
των μετοχών τους επ’ονόματι των μελών του Συνδέσμου. 

Η συμφωνία τότε προέβλεπε ότι το κάθε μέρος θα πληρώσει τα δικά του έξοδα που είχαν γίνει 
μέχρι τότε. Μετά τη συμφωνία αυτή, όλοι στο Σύνδεσμο μείνανε ευχαριστημένοι που βρέθηκε 
εξωδικαστική λύση και άνοιξε το δρόμο για παραπέρα ενότητα και συνεργασία με όλες τις 
προοδευτικές δυνάμεις. 

Αντί όμως να υλοποιηθεί η συμφωνία, όπως είχε συμφωνηθεί, οι τραστήδες ύστερα από πίεση 
της ομάδας που τους καθοδηγεί, άλλαξαν γνώμη και συνεχίζουν το δικαστήριο. Στον τομέα της 
συνεργασίας και ενότητας στη δράση, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι το Σεπτέβρη 1987 και 
διακόπηκαν από τους εκπροσώπους του «Αρχικού». 

Η καταγγελία που έχουν κάνει τελευταία οι τραστήδες και εκκρεμεί να εκδικαστεί στις 18 Ιούλη 
είναι ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» ήτανε φιλανθρωπικός οργανισμός μέχρι το 1970 
και ότι ο Γκότσης και η «ομάδα» του, όπως αναφέρουν, τον γύρισε σε πολιτικό οργανισμό. Και 
ότι οι μετοχές που κρατούνε είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς και πρέπει να δοθούνε στον 
«Αρχικό Άτλα» που έχει φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Σε ένα σημείο του κειμένου η καθοδηγητική ομάδα του «Αρχικού» αναφέρει ότι για να 
διευκολύνει τη διαδικασία για συμφωνία εγκατέλειψε όλα τα αιτήματα εκτός από δύο: α) την 
δικαστική κατοχύρωση των μελών τους και β) την νομική κατοχύρωση της περιουσίας πάνω 
σ’όλα τα μέλη. 

Αυτά είναι απατηλά και προσφέρονται για παραπλάνηση του κόσμου. Εδώ συμβαίνει όπως ο 
κλέφτης που πιάστηκε να κλέβει στο σπίτι σου και βάζει όρους. 

Πρώτα ζητάει το μισό σπίτι. Μετά ζητάει να διευθύνει αυτός το σπίτι και τελικά ζητάει να 
κατοχυρωθεί δικαστικά ο κλέφτης γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο νοικοκύρη. 

Η ουσία είναι ότι η διάσπαση έγινε όταν μια ομάδα με τους τρεις τραστείς που κρατάνε μετοχές 
επ’ονόματι των μελών του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» προσπάθησαν συνομωτικά να 
αποσπάσουν το κτίριο από την κατοχή των μελών του, όπως αναφέρεται παραπάνω. Είναι 
φανερό ότι αυτό είναι μια άδικη, ανέντιμη, ανήθικη πράξη. Συνεπώς, αν ειλικρινά υπάρχει 
επιθυμία για ενότητα και εξωδικαστική λύση, πρέπει να διορθωθεί πρώτα από όλα η ανέντιμη 
αυτή πράξη. 

Όταν χρησιμοποιείς την ανήθικη πράξη για να ασκήσεις εκβιασμούς, σημαίνει ότι δεν 
ενδιαφέρεσαι για την λύση των προβλημάτων, γι’αυτό και χρησιμοποιείς απατηλά 
συναισθήματα για παραπλάνηση. 

Το να ζητάει κάποιος δικαστική κατοχύρωση μιας ομάδας μελών μέσα σε μια δημοκρατική 
οργάνωση, είναι σαν να τορπιλίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, την ενότητα και τα ίδια τα 
θεμέλια της οργάνωσης. 

Στο θέμα που αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο του Συνδέσμου δεν πήρε νομική συμβουλή για τον 
τρόπο κατοχύρωσης της περιουσίας, όπως είχε συμφωνηθεί, είναι ψέμμα. Το Συμβούλιο αμέσως 
ερώτησε δικηγόρο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι και με τον τρόπο των τραστείς 



κατοχυρώνεται επ’ονόματι των μελών. Μάλιστα είχε συμφωνηθεί με τους τραστείς ότι, όταν θα 
μετέφεραν τις μετοχές, θα εξασφαλίζετο αυτό εγγράφως από τους δικηγόρους. 

Τρόποι νομικής κατοχύρωσης της περιουσίας επ’ονόματι των μελών είναι διάφοροι. Αν τα μέλη 
θέλουν να αλλάξουν τον έναν ή τον άλλον, είναι δικαίωμά τους και μπορεί να γίνει με τις 
δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας της οργάνωσης. 

Η αμφισβήτηση του τρόπου νομικής κατοχύρωσης από τους 3 τραστείς σήμερα είναι λίγο 
ύποπτη. Οι δύο από αυτούς είναι τραστείς πάνω από 20 χρόνια και ο τρίτος περίπου 13. Όμως 
ποτέ δεν αμφισβητήσανε αυτήν τη διαδικασία. 

Όσο για το παράδειγμα του «ΑΤΛΑ» που φέρνει ο δικηγόρος τους για να αμφισβητήσει τη 
σιγουριά του τρόπου αυτού, δεν στέκει. Αυτό έγινε για το λόγο ότι το Συμβούλο το 1977 που 
πέρασε το καινούργιο καταστατικό που περιλαμβάνει τα άρθρα για το ρόλο των τραστείς δεν 
το είχε περάσει στα πρακτικά, πράγμα που είναι μεγάλο λάθος. Αν το καταστατικό είχε περάσει 
στα πρακτικά, δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί και συνεπώς οι τραστείς δεν μπορούσανε να 
κάνουν καμμία κίνηση. 

Και πάλι, παρ’όλο αυτό το κενό του καταστατικού και πάλι είναι αδύνατο να κερδίσουν.  

Παρ’όλα αυτά όμως το Δ.Συμβούλιο δεν στέκεται σε αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Όπως 
αναφέρουμε και παραπάνω τα μέλη με τις δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να εγκρίνουν 
όποιον τρόπο νομίζουν καλύτερο. 

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανένας προοδευτικός και δημοκρατικός άνθρωπος στην Παροικία 
του και γενικά στο Εργατικό κίνημα της Αυστραλίας που πιστεύει ότι ο «ΑΤΛΑΣ» ήτανε 
φιλανθρωπικός οργανισμός. 

Συνεπώς, όσο ειλικρινείς είναι σε αυτό το σημείο η ομάδα του «Αρχικού», άλλο τόσο αληθινά 
είναι αυτά που γράφουν στην επιστολή τους που δημοσίευσαν στις 6 Ιούλη στον «Πανελλήνιο 
Κήρυκα». 

Το Δ.Συμβούλιο του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» δεν υπαναχώρησε από καμμιά συμφωνία και 
συζήτηση. Στέκεται στις ίδιες θέσεις. Και παρ’όλες τις λασπολογίες, συκοφαντίες και 
διαστρεβλώσεις, είναι έτοιμο για εξωδικαστική λύση, με βάση τις αποφάσεις της  Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μελών της 12 Ιουλίου 1988». 

Αντίθετα οι τραστήδες καλούσαν σε συγκέντρωση: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΤΛΑΣ» ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATLAS HALL PTY. LTD» 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗΣ 43 χρόνια μέλος του «Άτλας» και ιδρυτικό μέλος της 
Εταιρείας (22 χρόνια διευθυντής της Εταιρείας). 

ΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 32 χρόνια μέλος του «Άτλας» και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας (22 
χρόνια διευθυντής της Εταιρείας). 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ 24 χρόνια μέλος του «Άτλας» (12 χρόνια διευθυντής της Εταιρείας). 

«Εμείς μαζί με άλλους παίξαμε ηγετικό ρόλο στην εδραίωση του Συνδέσμου Άτλας και στην 
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής, μορφωτικής και πολιτιστικής κίνησης και διαφόρων 
προοδευτικών εκδηλώσεων προς όφελος της Ελληνικής προοδευτικής Παροικίας. Πριν 22 
χρόνια πρωτοστατήσαμε στην ίδρυση της Εταιρείας Atlas Hall Pty Ltd που προέβη στην αγορά 
του κτιρίου. 

Πιστεύουμε πως τα τελευταία χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου 
«Άτλας» δεν εκπληρώνει σωστά τις ευθύνες σύμφωνα με τις αρχές του Συνδέσμου, όπως ήταν η 



αρχική πρόθεση, όταν πρωτοϊδρύθηκε. Πολλά μέλη του Συνδέσμου για πολύ καιρό τώρα είναι 
δυσαρεστημένα με τον τρόπον με τον οποίο οι υποθέσεις του Συνδέσμου χειρίζονται. 

Το θεωρούμε καθήκον μας να ειδοποιήσουμε τώρα ότι μια πρόσφατη απόφαση του παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ζητά την παραίτηση του δικηγόρου κ.S.Conway ο 
οποίος αναλάμβανε ανέκαθεν τις υποθέσεις του Συνδέσμου και της εταιρείας, από τον καιρό 
της ίδρυσής της, πριν 22 χρόνια μέχρι σήμερα, και την ανάθεσή της σε κάποιον άλλον. 

Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή είναι αδικαιολόγητη και λαθεμένη. Επίσης νομίζουμε ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τέτοια απόφαση, αλλά μόνο οι μέτοχοι 
και διευθυντές της εταιρείας, οι οποίοι φέρουν όλη την ευθύνη για τις νομικές υποθέσεις της 
εταιρείας ATLAS HALL PTY LTD. 

Διαταχθήκαμε επίσης να απολύσουμε τον Δημόσιο Ελεγκτή της Εταιρείας κ.J.English και να 
αναθέσουμε τη δουλειά του στον κ.Δημήτρη Γκότση. Νομίζουμε ότι και αυτή η απόφαση είναι 
αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι ο κ.J.English σχετίζεται για χρόνια με την Εταιρεία και 
διεκπεραιώνει ικανοποιητικά τα καθήκοντά του. 

Σαν μέτοχοι και διευθυντές της Εταιρείας νομίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο υπερβαίνει 
τις δικαιοδοσίες του και παραβιάζει τους σκπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος. 

Μας έχει, επίσης, γνωστοποιηθεί ότι κι εμείς οι παρόντες μέτοχοι και διεθυντές θα εκδιωχθούμε 
και αντικατασταθούμε. Οι δυο από εμάς είμαστε από τα παλιότερα μέλη του Συνδέσμου και 
ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας. Νομίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να 
κάνει κάτι τέτοιο και πως μία τέτοια πράξη θα ήταν ηθικά ανάρμοστη. 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι από τον καιρό που ανέλαβε το παρόν Διοικητικό 
Συμβούλιο, ένας αριθμός κανονικών αιτήσεων εγγραφής νέων μελών έχει απορριφθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες αυτές οι αποφάσεις και πράξεις, καθώς και άλλες που έχουν 
αναφερθεί, αποδεικνύουν ότι μια μικρή ομάδα προσπαθεί να καταλάβει το Σύνδεσμο και το 
κτίριο και να το μεταχειριστεί για σκοπούς που δεν διαλαμβάνονται από τις αρχές πάνω στις 
οποίες ιδρύθηκε η οργάνωση. 

Λόγω αυτών των σοβαρών, χωρίς αρχές και σωρεία ανεύθυνων αποφάσεων, νομίζουμε ότι ήρθε 
ο καιρός να αναδιοργανωθεί ο Σύνδεσμος και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις αρχές και το 
καταστατικό του. 

Γι’αυτό και καλέσαμε συγκέντρωση για την αναδιοργάνωση της οργάνωσης σύμφωνα με τις 
αρχικές προθέσεις των ιδρυτών της και πάνω σε μεθοδική βάση. 

Εμείς που  έχουμε την ευθύνη για τη χρησιμοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας ATLAS 
HALL PTY LTD, σύμφωνα με τις προθέσεις των ιδρυτών της οργάνωσης, σας καλούμε να 
γραφτείτε μέλη σ’ένα Ελληνικό Σύνδεσμο «Άτλας» στον οποίο θα δοθεί η συγκατάθεσή μας να 
χρησιμοποιηθεί το κτίριο, όπως αρχικά προβλέπεται. 

Σας καλούμε σε συγκέντρωση όπου θα αναφερθούν περισσότερα πάνω στα θέματα που 
αναπτύξαμε και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αναδιοργάνωση του Ελληνικού 
Συνδέσμου «Άτλας» πάνω στη βάση των αρχικών προθέσεών του και το σταμάτημα της 
παρούσας λαθεμένης χρησιμοποίησής του. 

Η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στο 38-40 Station ST. Newtown, την Κυριακή 6 Φλεβάρη 1983 
και ώρα 3.00 μ.μ. 

 

 

 
 
 



 
Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ 
 
Η αντικειμενική παρουσίαση ενός ιστορικού γεγονότος απαιτεί την ισορροπημένη και δίκαια 
παρουσίαση των υπαρχόντων στη διάθεσή μας στοιχείων, γιατί δεν κατέστη εύκολα δυνατή η 
εξεύρεσή τους. 
Με επιφύλαξη καταγράφουμε τη διακήρυξη του «Αρχικού Άτλα», την οποία αντιγράψαμε από 
έγγραφο ευρισκόμενο στο αρχείο του Ιστορικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ουαλίας. 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΤΛΑΣ»-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
«Σεπτέβρης 1986, Σύδνεϋ, 
Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι η οργάνωσή μας δεν πάει όπως έπρεπε και όπως έχει 
δυνατότητες να προχωρήσει. Στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλές γνώμες για τον απλούστατο λόγο 
ότι πράγματι υπάρχουν πολλές αιτίες που αιτιολογούν τους λόγους της πτώσης της οργάνωσης. 
Για να κάνουμε μια αντικειμενική ανάλυση των πραγμάτων της οργάνωσης, πρέπει να δούμε 
λεπτομερώς μερικά ζητήματα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το σημερινό τέλμα και αυτά 
είναι:  
Α) η ιστορία του «ΑΤΛΑ»,  
Β) το ρόλο που έπαιξε, στις δραστηριότητες του παρελθόντος,  
Γ) την πτώση της οργάνωσης,  
Δ) οι σημερινές συνθήκες και ποιο είναι το πλαίσιο δράσης που πρέπει να αναπτύξη η 
οργάνωση. 
Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ «ΑΤΛΑ» 
Ο «ΑΤΛΑΣ» έχει μια λαμπρή Ιστορία και μια δράση στο παρελθόν που έβαζε την σφραγίδα του 
στα παροικιακά ζητήματα. Αυτή η άνθιση της οργάνωσης που μπορούμε να την καθορίσουμε 
στον ανώτερο βαθμό πριν 25-30 χρόνια. Δυο είναι οι κυριότεροι λόγοι της μεγάλης αυτής 
ανάπτυξης: Α) Οι αντικειμενικές συνθήκες και Β) Οι υποκειμενικές, η ίδια δηλαδή η οργάνωση 
με την δράση της και τα ενδιαφέροντά της. 
Τα πρώτα χρόνια του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος οι Έλληνες μετανάστες ζούσαν 
συγκεντρωμένοι σε μια μικρή ακτίνα Πάντινγκτον, Σάρρυ Χιλλ, Ρέντφερν, Νιουτάουν16, σε 
συνθήκες δύσκολες, 3-4 οικογένειες γενικά μαζί, όλοι τους δουλεύανε βιομηχανικοί εργάτες στα 
εργοστάσια του Ρέντφερν, Αλεξάντρια και Μάσκοτ17.  
Ο «ΑΤΛΑΣ» είτανε στην καρδιά αυτών των ανθρώπων και βρίσκανε αποκούμπι στις δύσκολες 
στιγμές τους. Είτανε μαζί με την Ελληνική Λέσχη οι μόνες οργανώσεις που είχανε δικά τους 
κτίρια. Δεκάδες μέλη της οργάνωσης δουλεύανε, επίσης, στο λιμάνι ή ήταν ναυτεργάτες και 
είχανε την οργάνωση σαν στέκι τους. Έκφραζε μια υγιή γραμμή δράσης μέσα στην Παροικία. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η οργάνωση είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης. 
 
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΛΑΣ» 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο χαρακτήρας του «ΑΤΛΑ» αντικαθρέπτιζε τις εκάστοτε 
υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης. Και αυτά είναι ότι ο «ΑΤΛΑΣ» 
είτανε μια ΠΛΑΤΕΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ οργάνωση που είχε δικιά της γνώμη και ενδιαφέρετο 
για διάφορα ζητήματα παροικιακού, πολιτιστικού, εθνικού, πολιτικού, μορφωτικού 
χαρακτήρα. Η θέση της στα διάφορα θέματα που αναφέραμε καθορίζετο μόνο από τα μέλη της, 
που αποφάσιζαν αβίαστα στη βάση  της οργάνωσης, σε κάθε συγκεκριμένο θέμα. 
 

                                                 
16 Κεντρικές συνοικίες Σύδνεϋ 
17 Βιομηχαντικές συνοικίες του Σύδνεϋ 



ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΟ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Η θέση της οργάνωσης πάνω σε οποιαδήποτε παροικιακό, εθνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και 
μορφωτικό θέμα καθορίζετο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών ή από έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις, ή αχτιφ που καλούνταν για το σκοπό αυτό, ή από ειδικές επιτροπές ή 
υποεπιτροπές που συστείνονταν για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, ή από το Δ.Συμβούλιο. 
Οι θέσεις και οι αποφάσεις των διαφόρων επιτροπών, υποεπιτροπών, αχτίφ ή Δ.Συμβουλίου, 
εγκρίνονταν και υιοθετούνταν σαν γραμμή και θέσεις της οργάνωσης από τη χρονιάτικη Γενική 
Συνέλευση ή από έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που καλούνταν ειδικά για το σκοπό αυτό. 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΑΝ Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Το Δ.Σ. είχε δημιουργήσει 3 βασικές επιτροπές. Την Γυναικεία, Την Αθλητική, και την 
Μορφωτική. 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Γυναικεία επιτροπή αναλάμβανε τη διακόσμηση και καλλωπισμό της αίθουσας, τα φαγητά 
στους χορούς και εκδηλώσεις, τη διδασκαλία εθνικών χορών στη νεολαία, τη διοργάνωση 
πάρτυ και συγκεντρώσεων(συνεστιάσεων) σε σπίτια, για την προώθηση συγκεκριμένων σκοπών, 
το Χριστουγεννιάτικο πάρτυ και τις επαφές με άλλους γυναικείους οργανισμούς ή επιτροπές. 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η αθλητική επιτροπή αναλάμβανε τις αθλητικές εκδηλώσεις της οργάνωσης, διατηρούσε 
ποδοσφαιρική ομάδα που προπονιόταν τακτικά και λάμβανε μέρος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 
κυπέλλου, αντιπροσώπευε την οργάνωση στους ανάλογους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και 
ομοσπονδίες. 
Διοργάνωνε ομάδες βόλλεϋ-μπωλ και πρωταθλήματα σκακιού, TABLE-TENNIS και 
μπιλιάρδου, στο Σύνδεσμο. 
 
 ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η μορφωτική επιτροπή ήταν υπεύθυνη για όλη τη μορφωτική, πολιτιστική και καλλιτεχνική 
κίνηση πάνω στον «Άτλαντα». Αποτελούνταν από διάφορες υποεπιτροπές, οι κυριότερες από 
τις οποίες ήταν οι πιο κάτω: 
Υποεπιτροπή Δελτίου 
Η υποεπιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του μηνιάτικου εσωτερικού δελτίου της 
οργάνωσης, που ταχυδρομείτο δωρεάν σ’όλα τα μέλη της οργάνωσης και σε όλες τις Ελληνικές 
οργανώσεις και Αδελφότητες της Πόλης μας. Το δελτίο είχε τυπωμένο εξώφυλλο και ή ύλη του 
που έφθανε τις 30 δακτυλογραφημένες σελίδες καταπιανότανε όχι μόνο με Ελληνικά, 
Κυπριακά, Διεθνή και Αυστραλιανά θέματα, αλλά και με Παροικιακά ζητήματα και με τη 
λογοτεχνία και ποίηση. 
Περισσότερη από μισή ύλη γραφότανε από μη μέλη της επιτροπής και υπήρχαν επιτελεία 
συγκέντρωσης, ελέγχου, διόρθωσης, δακτυλογράφησης, πολυγράφησης και αποστολής του 
δελτίου με ταχτά χρονικά όρια το καθένα. 
Η υποεπιτροπή δελτίου είχε ειδικό παράρτημα για την έκδοση δεκαπενθήμερου τετρασέλιδου 
εργατικού δελτίου με τον τίτλο «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ». Η περισσότερη ύλη του οποίου γραφότανε 
από εργάτες, μη μέλη της επιτροπής. Η υποεπιτροπή δελτίου ήταν υπέυθυνη για την 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ, όπου το κάθε μέλος της οργάνωσης είχε το δικαίωμα(και έγραφε) ό,τι 
παράπονο ή προτάσεις για καλλιτέρευση της δουλειάς ήθελε. 
 Υποεπιτροπή θεάτρου. 
Η υποεπιτροπή θεάτρου αναλάμβανε όλη τη διαδικασία για τη θεατρική κίνηση του 
«Άτλαντα», διάλεγε τα έργα, καθόριζε το σκηνοθέτη, τον βοηθό του, το διευθυντή σκηνής, 
εύρισκε τους ηθοποιούς, την αίθουσα, τα κουστούμια και σκηνικά, αναλάμβανε την εκτύπωση 
και διάθεση των εισιτηρίων και των διαφημίσεων, τη συνεργασία και βοήθεια άλλων θεατρικών 
και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και γενικά την όλη διεκπεραίωση της δουλειάς για το 
ανέβασμα θεατρικού έργου και την προετοιμασία του επόμενου.  
Έτσι κατόρθωσε να ανεβάζει 2 θεατρικά έργα κάθε χρόνο. 



Υποεπιτροπή Ταινιών και Διαλέξεων.  
Η υποεπιτροπή αυτή αναλάμβανε την προβολή ταινιών μέσα στην αίθουσα. Φρόντιζε για την 
εξεύρεση μηχανής προβολής, καθώς και ταινιών από διάφορες πηγές, π.χ. συντεχνίες, 
πρεσβείες, κρατικούς οργανισμούς.  
Διοργάνωνε διαλέξεις με ομιλητές μέλη της οργάνωσης, διακεκριμένα πρόσωπα της Ελληνικής 
και Αυστραλιανής κοινωνίας, πολιτικούς, συνδικαλιστές, επιστήμονες..... 
Υποεπιτροπή Χορών 
Η υποεπιτροπή αυτή διοργάνωνε τους μηνιάτικους και ειδικούς χορούς της οργάνωσης. 
Αναλάμβανε όχι μόνον να στρώσει τα τραπέζια και να ετοιμάσει τα φαγητά και τη διακόσμηση 
της αίθουσας, μαζύ με τη γυναικεία επιτροπή, αλλά και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της 
βραδιάς, που περιείχε χορευτικά νούμερα, συγκροτήματα, διαγωνισμούς κλπ. Έστελνε τις 
προσκλήσεις στις διάφορες Ελληνικές και Αυστραλιανές οργανώσεις, διοργάνωνε το τραπέζι 
των επισήμων και αντιπροσώπευε την οργάνωση σε χορούς άλλων οργανισμών. 
Όλες οι επιτροπές είχαν δικό τους πρόεδρο, γραμματέα και ταμία και η γυναικεία και η 
αθλητική επιτροπή δικό τους λογαριασμό στην τράπεζα. 
Παράλληλα μ’αυτά ο «Άτλας» δημιουργούσε ή βοηθούσε στη δημιουργία ή υποστήριζε 
διάφορες επιτροπές που δημιουργούνταν για ειδικούς σκοπούς, όπως π.χ. Επιτροπή για τη 
Δημοκρατία στην Ελλάδα με συμμετοχή συνδικαλιστών και ακαδημαϊκών για την υποστήριξη 
του Ελληνικού Λαού. Την επιτροπή αυτοδιάθεσης Κύπρου με τη συμμετοχή πάλι 
συνδικαλιστών, ακαδημαϊκών και πολιτικών παραγόντων της χώρας. Οι επιτροπές αυτές ήταν 
ανεξάρτητες και πλατιές. 
Ο «Άτλας» ήταν που έριξε την ιδέα και πρωτοστάτησε στην ίδρυση από την Ελληνική 
Κοινότητα Σύδνεϋ και την Ομοσπονδία Κοινοτήτων, των Πανελλήνιων Αγώνων. 
Οι αγώνες αυτοί γινόντουσαν κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη (Σύδνεϋ, Μελβούρνη, 
Αδελαΐδα) και περιείχαν αθλητικό, θεατρικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με διαγωνισμούς και 
έπαθλα και αποστολή αντιπροσωπευτικών ομάδων στις άλλες πολιτείες. 
Όλα αυτά δείχνουν ότι η οργάνωση ακολουθούσε τη «μαζική γραμμή» δουλειάς, δηλαδή την 
αποκέντρωση της δουλειάς από το Δ.Σ. και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της πρωτοβουλίας 
και δραστηριότητας των επιτροπών και των μελών. 
Αυτά που αναφέρθηκαν δεν θα ήσαν ποτέ κατορθωτά αν περιοριζόταν μόνο στο Δ.Σ. ή σε μια 
χούφτα «συνειδητών». Γίνηκαν ακριβώς και μόνο γιατί επιτεύχθηκε η συμμετοχή των μελών 
στη μελέτη και στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και στην εφαρμογή και πραγματοποίηση των 
αποφάσεων. 
Παράλληλα η πολιτική της οργάνωσης επεδίωκε συνειδητά τη συνεργασία και τις επαφές με τις 
άλλες Ελληνικές οργανώσεις, οδήγησε στην αποδοχή της οργάνωσης σαν πρωτοπόρα στην 
Παροικία, μιας οργάνωσης που η γνώμη της βάρυνε στα διάφορα θέματα της Παροικίας. 
 
ΠΩΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 
Τα τελευταία 15 χρόνια μεγάλες ανακατατάξεις έγιναν στην Ελληνική Παροικία του Σύδνεϋ. 
Αλλαγές έγιναν και στις εργασίες των Ελλήνων που από ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες το 
μεγαλύτερο κομμάτι, ασχολούνται τώρα με άλλες εργασίες, μικροεπαγγελματίες, ιδιοκτήτες 
ταξί ή άλλα επαγγέλματα. 
Αλλαγές έγιναν και στον τόπο κατοικίας που από μια μικρή ακτίνα του Σύδνεϋ που ζούσαν οι 
Έλληνες, τώρα μένουν σε όλα τα προάστεια και ένα μεγάλο μέρος σε ιδιόκτητα σπίτια σε 
μικροαστικές συνοικίες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων μεταναστών έχει και δεύτερη 
κατοικία. 
Οι μεγάλες αλλαγές έγιναν και στη δεύτερη γενιά των μεταναστών. Η τεράστια πλειοψηφία των 
παιδιών μας είναι ή επιστήμονες ή φοιτούν σε πανεπιστήμια ή ανώτερες τεχνικές σχολές. 
Στα χρόνια αυτά έχουμε και τη νίκη των Εργατικών που κάνουν μια σειρά ρεφορμιστικές 
αλλαγές που όμως ήτανε στο πρόγραμμα διεκδικήσεων του Ελληνικού Συνδέσμου «ΑΤΛΑ», 
όπως π.χ. υπηκοότητα, αγώνας ενάντια στην αφομοίωση, ραδιόφωνο-TV SBS18, υπηρεσίες 

                                                 
18 Πολυπολιτισμικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που παρέχουν προγράμματα στις εθνικές γλώσσες 



εξυπηρέτησης των μεταναστών και άλλα προγράμματα που είναι κατακτήσεις του 
μεταναστευτικού προοδευτικού κινήματος. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι εκατοντάδες 
Έλληνες δουλεύουν σε τέτοιες υπηρεσίες. 
Στα χρόνια αυτά έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον 
αντιδημοκρατικό αγώνα και η συνεισφορά του σπουδαία στον αγώνα του Ελληνικού Λαού, 
όλα αυτά τα χρόνια. Το τέλος της δικτατορίας βρήκε το Σύνδεσμο με ανεβασμένο το κύρος του, 
αλλά ταυτόχρονα με κρίση ταυτότητας και να μην μπορεί να προτείνει λύσεις στα καινούρια 
προβλήματα των μεταναστών. 
Η ίδια η οργάνωση περνά μία διαρκή κρίση με κύριο φορέα της διάσπασης την ομάδα Γκότση 
(που όταν λέμε Γκότση εννοούμε τις ιδέες και τις αρχές που έφεραν την οργάνωση στην πλήρη 
απομόνωση), σαν τέτοια ζητήματα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η οργάνωση έγινε κόμμα, 
καταπατήθηκαν όλες οι δημοκρατικές αρχές της οργάνωσης, νεκρώθηκαν οι επιτροπές, δεν 
είχαμε καμία σύνδεση με τις άλλες οργανώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είτανε η 
δημιουργία του «ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΤΛΑ» από τα υγιή μέλη του Συνδέσμου. 
 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. 
Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μπορεί η οργάνωση να παίξει το ρόλο της στην Παροικία, με το 
να αποφύγουμε τα λάθη Γκότση. Για τον απλούστατο λόγο που αναλύσαμε προηγούμενα, διότι 
έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής, εργασίας, κατοικίας και ενδιαφερόντων των Ελλήνων 
μεταναστών. 
Χρειάζεται ένα ποιοτικό άλμα της οργάνωσης, που να εναρμονίζεται σε αυτές τις συνθήκες. Και 
για να γίνει αυτό, χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξουμε και την ταχτική μας στη δουλειά και 
νέο πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης που στηριγμένοι στις μεγάλες παραδόσεις να 
δουλέψουμε και να αναπτύξουμε το ΝΕΟ. 
 
ΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ. 
Πρώτα πρέπει να δούμε τι οργάνωση θέλουμε. Πρέπει να χτίσουμε έναν ΑΤΛΑ μαζικό που 
θέση θα έχουν όχι μόνο οι προοδευτικοί, αλλά  και κάθε άτομο που οι δραστηριότητες της 
οργάνωσης τον εκφράζουν και που πιθανό να μην είναι αριστερός, αλλά μετανάστης που 
εκφράζεται γιατί η οργάνωση δίνει τη λύση στα προβλήματά του. 

Όλα τα μέλη της οργάνωσης είναι ίσα, δεν υπάρχουν ευνοούμενα μέλη ή ομάδες. Όλοι πρέπει 
να σέβονται το πρόγραμμα και το καταστατικό της οργάνωσης και ενωμένα να εργαζόμαστε 
για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. Χρειάζεται μια εντονότερη παρουσία και 
δραστηριοποίηση της οργάνωσης γύρω από τους αγώνες για την υπεράσπιση των κατακτήσεων 
των Ελλήνων μεταναστών. 

Η οργάνωση θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να παρακολουθεί και να αναλύει 
καταλληλότερα τις διάφορες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. 

Οι βασικότεροι χώροι που θα πρέπει να αναπτύξουμε δραστηριότητα πρέπει να είναι: 

1)Εκπαίδευση, 2)Συνδικαλιστικό, 3)Υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης των μεταναστών, 
4) Εκπολιτιστικές εκδηλώσεις, 5) Γυναίκες, 6) Νεολαία.  

Εκπαιδευτικό: περιλαμβάνει τους αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν για το δικαίωμα και 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μόρφωσης στα παιδιά των μεταναστών και η θέση της οργάνωσης 
για τις ιδιαίτερες ανάγκες στην εκμάθηση και διατήρηση της γλώσσας μας και του πολιτισμού. 

Ο αγώνας που πρέπει να γίνει για να μπουν τα Ελληνικά σε περισσότερα σχολεία, Δημοτικά 
και Γυμνάσια. 

Η οργάνωση πρέπει να πρωτοστατήσει στους αγώνες για συμμετοχή των οργανώσεων 
μεταναστών στα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών μας. 

Στο συνδικαλιστικό χρειάζεται να καλλιεργηθούν, αναπτυχθούν και διατηρηθούν καλύτερες 
σχέσεις και επαφές με το συνδικαλιστικό κίνημα. 



Υπεράσπιση των μεταναστών. 

Η όξυνση της οικονομικής κατάστασης θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των μεταναστών. 
Με τις περικοπές και τα κτυπήματα στην ιδέα της πολυεθνικής πολυκουλτουρίστικης 
Αυστραλίας, καθώς και η αύξηση των ρατσιστικών προκλήσεων, ο Σύνδεσμος πρέπει να παίξει 
ένα αποφασιστικό ρόλο στον αγώνα για τα συμφέροντα των Ελλήνων μεταναστών. 

Ο Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα και το καθήκον να εκπληρώσει την αποστολή του μέσα στην 
Ελληνική Παροικία, πρέπει ξεκάθαρα και θαρραλέα να καταγγέλλει αυτά που βλάπτουν τους 
Έλληνες, να εκδίδει ανακοινώσεις Τύπου, να κάνει έρευνες για τα προβλήματα των 
μεταναστών μαζί με άλλες οργανώσεις Ελληνικές, καθώς επίσης να βρει τρόπους σύνδεσης και 
με οργανώσεις άλλων μειονοτήτων. 

Γυναίκες. 

Οι γυναίκες με τα ιδιαίτερα προβλήματά τους και ενδιαφέροντα είναι ένα ζωντανό κομμάτι της 
οργάνωσής μας. 

Να βρούμε τρόπους να τις δραστηριοποιήσουμε γιατί μπορούν να προσφέρουν στο Σύνδεσμο. 
Σε θέματα, όπως το θέμα της Ειρήνης οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σαν μάνες και 
πρέπει να βρεθούν τρόποι και συσπείρωσης των γυναικών, αλλά και η οργάνωσή μας να παίξει 
πρωτοπορειακό ρόλο με τις άλλες δυνάμεις που αγωνίζονται για την επικράτηση της 
παγκόσμιας Ειρήνης. 

Θέματα όπως τα παιδιά, η ακρίβεια, ανεργία, η δουλειά με το κομμάτι κ.τ.λ. μπορούν μπορούν 
να ενώσουν τις γυναίκες μας σε κοινές διεκδικήσεις, σε κοινά ενδιαφέροντα. 

Νεολαία—Εκπολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Στον τομέα των εκπολιτιστικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από 
δραστηριότητες, διαλέξεις, ομιλίες, θέατρο, χορός κ.τ.λ. 

Μια γενική διαπίστωση που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στον εκπολιτιστικό τομέα που είναι 
από τους σπουδαιότερους τομείς δουλειάς, η Ελληνική Παροικία είναι πολύ πίσω, σε σύγκριση 
με την οικονομική άνοδο που παρουσιάζει. Το προοδευτικό κίνημα που κομμάτι του είναι ο 
«ΑΤΛΑΣ» έχει τη δική του ευθύνη. Γιατί στο ερώτημα της ταυτότητάς μας που είναι απάντηση, 
κυρίως, εκπολιτιστική ο «ΑΤΛΑΣ» δεν έχει μια πρόταση, έστω στα εκπολιτιστικά μας 
πράγματα. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» στη μακροχρόνια Ιστορία του έχει να δείξει σπουδαία δείγματα εκπολιτιστικής 
δουλειάς. Πρέπει προσεχτικά να δούμε τη θετική πείρα της οργάνωσης, πώς αναπτύχθηκε, πώς 
στελεχώθηκε και γιατί σταμάτησε.  

Αυτά που αναφέρθηκαν λεπτομερώς στην Ιστορία του ΑΤΛΑ έχουν και σήμερα την ίδια αξία, 
οπότε δεν τα αναφέρουμε λεπτομερώς. Η οργάνωση να έχει τη δυνατότητα να κινητοποιεί τα 
μέλη της στην κατάλληλη στιγμή και οι εκδηλώσεις να οργανώνονται σωστά. Λ.χ. αυτοί που θα 
κάνουν τις διαλέξεις να έχουν άμεση γνώση του αντικειμένου που γίνεται η συζήτηση και αν 
είναι δυνατόν να παίρνουν μέρος πάνω από ένας ομιλητής. Η δε οργάνωση να κάνει την 
παρουσίαση πάνω στις διαλέξεις, δηλαδή να κάνει την παρουσίαση του ομιλητή. 

Η οργάνωση πρέπει να έρθει σε επαφή και να συνεργασθεί και με το Πανεπιστήμιο την έδρα 
των Νεοελληνικών και με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο και τους Έλληνες επιστήμονες. 

Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους και μεθόδους πλησιάσματος της Παροικίας. Σαν τέτοια λ.χ. 
μπορούμε να αναπτύξουμε τις καλλιτεχνικές βραδιές που μπορούν να είναι συζητήσεις για το 
Ελληνικό τραγούδι ή έναν Έλληνα ποιητή που θα μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία της 
Γυναικείας Επιτροπής και της Επιτροπής εκδηλώσεων ή ακόμη και βραδιές με απαγγελίες και 
μουσική κ.α.  



Μια νέα μορφή που δοκιμάστηκε και είχε επιτυχία, ήταν η εκδήλωση για τον Γ.Ρίτσο. Να 
κοιτάξουμε τις δυνατότητες για τη δημιουργία χορωδίας. (Στο παρελθόν η χορωδία στο 
Σύνδεσμο ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό και ήταν μόνο ο Σύνδεσμος που είχε ποτέ στην 
Παροικία του Σύδνεϋ χορωδία 25-30 μελών). 

Το μεγαλύτερο βάρος στον εκπολιτιστικό τομέα της οργάνωσης θα πέσει στους ώμους της 
Νεολαίας. Γι’αυτό το λόγο πρέπει να γίνει μια μελέτη σε βάθος για τις εκπολιτιστικές ανάγκες 
των νέων, τι λένε οι ίδιοι οι νέοι και νέες, τι είδος εκδηλώσεων πρέπει να προγραμματίσουμε, 
πώς να τις προβάλλουμε στην Ελληνική Παροικία. Με τέτοιο τρόπο που να φανεί ότι κάτι 
καινούργιο γεννιέται. 

Να μπορούμε να πούμε ότι η οργάνωσή μας δεν είναι μία σαν τις εκατοντάδες άλλες 
αδελφότητες, αλλά έχει μια προσωπικότητα, δημιουργεί και διαπαιδαγωγεί ανθρώπους σε 
ανώτερα ιδανικά, είναι πραγματικά μια όαση στην εκπολιτιστική ερημιά της Παροικίας. 

Και έτσι πιο εύκολα θα μπορούμε να λέμε σε κάποιον ότι, «έλα κοντά μας, έχει δουλειά για σένα 
που θα γεμίζεις τις κενές ώρες σου και θα σου προσφέρει την ευχαρίστηση ότι δημιουργείς». 

Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να αναπτύξει η οργάνωση στον εκπολιτιστικό τομέα σαν 
σύλλογος. Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκινήσει έναν αγώνα στην Παροικία για την ανάπτυξη ενός 
εκπολιτιστικού ρεύματος. Τομέας αυτής της δουλειάς πρέπει να είναι ο αγώνας να αποκτήσει η 
Παροικία του Σύδνεϋ Εκπολιτιστικό μέγαρο με τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης 
και της Αυστραλιανής. Πρέπει να μην ξεχνάμε τον αγώνα για μια πολυεθνική, 
πολυκουλτουρίστικη κοινωνία που μπορεί πολλοί να ζητούν, αλλά για να πάρει σάρκα και 
οστά, θέλει συντονισμένη δουλειά και με άλλες Ελληνικές οργανώσεις και συντονισμός με τις 
άλλες εθνικές μειονότητες της Αυστραλίας. 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ «ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ» 

Ο Αρχικός «Άτλας» έχοντας τη γνώση και την εμπειρία από την πολύχρονη δραστηριοποίηση 
των μελών του, κατά τα προηγούμενα χρόνια στον Εργατικό Σύνδεσμο «ΑΤΛΑΣ», ανέπτυξε 
δράση σε τομείς που θεωρούσε ότι μπορεί να είχε απήχηση και παρέμβαση και σύμφωνα πάντα 
με τις καταστατικές του διατάξεις. 

Για την επίτευξη των στόχων του δημιούργησε διάφορες επιτροπές που όλες κατευθύνονταν 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Αντιγράφουμε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση υποψηφιότητας: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ ΣΥΔΝΕΫ 

        Αγαπητό μέλος, 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εφορευτική Επιτροπή σας υπενθυμίζει ότι 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνουν στις 18 Μάρτη 1984, 
στην αίθουσα της Κοίμησης, 360 ABERCROMBIE ST., REDFERN19 και από ώρα 8.00 πμ μέχρι 
7.00 μμ. 

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 
παρακάτω αίτηση. 

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Μάρτη, όλες οι αιτήσεις μπορούν να 
παραδίδονται στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ή να ταχυδρομούνται στην διεύθυνση: 

LAZAROS MITSIOS 

                                                 
19 Κοινοτικός ναός, Κοίμησης της Θεοτόκου 



6 WICKS AVENUE 

MARRICKVILLE WEST 2204                                        Για την Εφορευτική Επιτροπή 

                                                                        Λάζαρος Μίτσιος-Πρόεδρος 

 

ORIGINAL GREEK ATLAS LEAGUE 

10 LANCE AVENUE, 

BLAKEHURST, NSW 2221 

PH: 546 4840 

Secretary, 

Greek Orthodox Community of NSW, 

Cnr. South Dowling –Oxford Streets, 

PADDINGTON NSW, 2021 

Dear Friends, 

The Original Greek Atlas League is planning to hold a function in support of National 
Aborigines’ Day. The theme of the Seminar will be «Aboriginal Land Rights and Health». 
Widespread sympathy for Aboriginal demands for justice and equality has been undermined in 
recent times by the deliberate encouragement of racism and sustained campaigns against land 
rights by monopoly vested interests. 

We feel it very important for members of the Greek Community to informed of the struggle of 
the Aboriginal People and have the situation placed in a true and historically correct context 
and not as the monopoly interests portray it. 

We have invited speakers from the Aboriginal Medical Service, Tran by Co-operative College 
for Aborigines and for the cultural segment have invited the Aboriginal/Island Dance Theatre. 

The Aboriginal struggle has produced a range of writers, poets, film – makers, dancers, actors 
and actresses and other artists who have maintained and developed Aboriginal culture and 
their artistry and creativity have become a strong part of the struggle of their people. 

……………………………………………………………………………………………………… 

We invite you to join us on this very important day… The function will take place on: 

SATURDAY, 13TH JULY, 1985 AT 6.00 PM 

AT PONTIAN HOUSE, 15 RIVERVIEW RD, UNDERCLIFFE 

We look forward to seeing you. 

Sincerely,  

Telis Costoulas, 

Secretary 

 

 

 

 

 



ORIGINAL GREEK ATLAS LEAGUE 

10 LANCE AVENUE, 

BLAKEHURST, NSW 2221 

PH: 546 4840 

18 Φλεβάρη, 1986. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Έχει έρθει ξανά ο καιρός για να γιορτάσουμε την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, μια πολύ 
σημαντική επέτειο στην ιστορία του εργατικού και δημοκρατικού κινήματος, μια επέτειο που 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους όσοι αναγνωρίζουν τον αγώνα των γυναικών σ’όλο τον 
κόσμο για ειρήνη, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σας καλούμε λοιπόν σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, 
την Κυριακή, 9 ΜΑΡΤΗ 1986, στις 4.00 το απόγευμα στην αίθουσα του Εκπολιτιστικού 
Κέντρου, ADDISON ROAD COMMUNITY CENTRE, 142 ADDISON RD, MARRICKVILLE. 

...................................................................................................................................................... 

Θα έχουμε επίσης ομιλητή από το κίνημα των Αμπορίτζιναλ της Αυστραλίας... 

Εάν επιθυμείτε να πάρετε μέρος στο καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος της εκδήλωσης με 
απαγγελία ποιήματος, ειδικό χαιρετισμό κτλ, μπορείτε να έρθετε σ’επαφή μαζί μου τηλεφωνικά 
στον αριθμό.... 

Φιλικούς Χαιρετισμούς 

Μαρία Μπάκα,  

Από μέρους της Γυναικείας Επιτροπής του 

Ελληνικού Αρχικού Άτλα 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ 

PETITION 

The under mentioned Organization wishes to protest at proposals by the Australian 
Government to introduce a system of Reciprocal Social Security Agreements whose effect will 
be to deprive Australian citizens of existing rights. 

We demand that: 

1. Any Social Security Agreements should enhance people’s rights. 

2. Ten (10) years residence in Australia to be retained as the basis of full portability of 
pensions. 

3. Ten (10) years residence to be the basis for shared responsibility in any Reciprocal 
Social Security Agreements. 

NAME OF ORGANISATION: ORIGINAL GREEK ATLAS LEAGUE 

ADDRESS: 10 LANCE AVENUE, BLAKEHURST, N.S.W.2221 

PRESIDENT: GEORGE MANIKAKIS 

SECRETAR: ARISTOTLE COSTOULAS 

TREASURER: GEORGE APOSTOLAKIS 

DATE:  10th August, 1985 

AUTHORISED BY GREEK COMMITTEE FOR SOCIAL SECURITY RIGHTS 



Από τα πιο μετριοπαθή και συνετά μέλη του ΑΤΛΑΣ ήταν οι κ.κ.Τέλης Κωστούλας, που έχαιρε 
μέχρι το θάνατό του εκτίμησης από όλους, καθώς επίσης και ο Τάκης Σαρέλας, για πολλά 
χρόνια Γ.Γραμματέας του «ΑΤΛΑΣ» και της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.ΝΟ. 

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια συνέντευξή τους με κύριο θέμα «την κατάσταση στο χώρο της 
Αριστεράς, δέκα χρόνια μετά τη διάσπαση»: 

Συνέντευξη των κ.κ.Τέλη Κωστούλα και Τάκη Σαρέλλα στον κ.Γιώργο Χατζηβασίλη στη στήλη 
«Επικαιρότητες» της 12/10/1993, σελ.11, Εφημ.«Ο Κόσμος», σε άρθρο με τίτλο «Η κρίση στην 
Αριστερά: Τα αίτια και οι λύσεις». 

Οι κ.κ.Κωστούλας και Σαρέλλας, καίτοι εκ διαμέτρου διαφωνούν, όμως η σκληρή τους κόντρα 
δεν στάθηκε εμπόδιο, όπως ομολογεί ο δημοσιογράφος, να γίνει μία φιλική και πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προτίμησαν ν’ασχοληθούν αποκλειστικά με το ρόλο της Αριστεράς 
στην Ελληνική Παροικία, αλλά και όχι μόνον. 

Ο δημοσιογράφος, κ.Γιώργος Χατζηβασίλης, προκειμένου να κατατοπίσει τους αναγνώστες της 
εφημερίδας κάνει και αρκετές επισημάνσεις για να καταστήσει πιο κατανοητό στους πολλούς το 
άρθρο του. Έτσι αναφέρει: «Για τον Έλληνα μετανάστη που έφθασε στους Αντίποδες μετά το 
1975, όταν είχε αρχίσει πια ο μαρασμός του Άτλαντα, ίσως να είναι άγνωστη η πλούσια δράση 
του. Είτε συμφωνεί κανείς, είτε όχι με την ιδεολογική τοποθέτησή του, ο Άτλας μονοπωλούσε, 
σχεδόν, την κοινωνική δραστηριότητα της Παροικίας, όταν ούτε κλαμπς υπήρχαν, ούτε 
ποδοσφαιρικές ομάδες και οι πιο πολλές από τις σημερινές αδελφότητες δεν είχαν ιδρυθεί. 

Ο κ. Κωστούλας είναι μέλος του Άτλα από το 1949, όταν έφθασε στο Σύδνεϋ, από το Σουδάν. 

«Ο Τάκης Καλδής με στρατολόγησε στην παράταξη, αν και σήμερα  αλλού είναι αυτός και 
αλλού είμαι εγώ», μου λέει και συνεχίζει: «Όταν άρχισε η μαζική μετανάστευση του >50, το 
Εργατικό Κόμμα δεν προσέλκυε καθόλου τον Ελληνισμό και οι αριστερίζοντες έρχονταν στον 
Άτλαντα, ο οποίος είχε αναπτύξει τότε μια πολύ σοβαρή πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική 
δράση. Στις δεκαετίες του >50 και του >60 , μπορούμε να πούμε, ότι ήταν η μοναδική οργάνωση 
που ανέπτυξε τον καλλιτεχνικό τομέα. Κάθε χρόνο παρουσίαζε ένα-δύο θεατρικά έργα 
απαιτήσεων, όπως «Τα δένδρα πεθαίνουν όρθια», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Καληνύχτα 
Μαργαρίτα» κλπ, κάτι που καμιά άλλη οργάνωση δεν μπορούσε να κάνει τότε», λέει ο κ. 
Κωστούλας. 

Τα περισσότερα έργα ανέβασε ο Τάκης Καλδής, ο Γιώργος Φιλατήρης ανέβασε μερικά, ο 
Γιώργος Καζούρης ανέβασε τον «Ποπολάρο», απ’ό,τι θυμάμαι, ίσως, όμως, ο Μαντουρίδης, δεν 
είμαι σίγουρος.  

Ο Άτλας είχε ειδική επιτροπή 60 έως 80 μελών με την ευθύνη να ανεβάζει θεατρικά έργα. Ο 
σκηνοθέτης είχε πάντα το βοηθό του, υπήρχε ακόμη υπεύθυνος σκηνής, υπεύθυνος για την 
πώληση των εισιτηρίων, υπεύθυνη για τις ενδυμασίες, για τα σκηνικά που τα κάναμε μόνοι μας, 
με λίγα λόγια, όλη η δουλειά του θεάτρου γινόταν από τα μέλη μας. 

Η επιτροπή θεάτρου ήταν μέρος μιας πλατύτερης μορφωτικής επιτροπής, η οποία αναλάμβανε 
τη διοργάνωση διαλέξεων μια φορά το μήνα με επιστημονικό ή πολιτικό χαρακτήρα. 

»Άλλες δραστηριότητες του Άτλα ήταν η ανάλυση, κάθε Κυριακή των ειδήσεων από Ελλάδα και 
Κύπρο, είχαμε χορευτικό συγκρότημα και μια εποχή και χορωδία. 

Εγώ, λέει ο κ.Κωστούλας, μαζί με κάποιον άλλον διδάσκαμε Αγγλικά και πληρωνόμαστε από το 
υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά τα χρήματα πήγαιναν στον Άτλαντα. 

Προβάλλαμε ταινίες κάθε δεύτερη Κυριακή και εκδίδαμε ένα μηνιαίο μορφωτικό δελτίο που 
γραφόταν από τα μέλη μας. 

Είχαμε, ακόμη, ποδοσφαιρική ομάδα, με πολύ καλή απόδοση, που αγωνιζόταν μαζί με τους 
Συμιακούς και τους Σαμιώτες, πριν ακόμη ιδρυθεί ο Πανελλήνιος. 



Μια φορά το μήνα διοργανώναμε χορό που πάντα είχε επιτυχία και κάθε 15 μέρες 
κυκλοφορούσαμε εργατικό δελτίο με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για διάφορα εργατικά 
ζητήματα, μισθούς, για συνδικαλιστικά δικαιώματα, απεργίες κλπ. Με τα συνδικάτα, ιδιαίτερα 
τα αριστερά: λιμενεργάτες, οικοδόμους, εργάτες μετάλλου, ναυτεργάτες, είχαμε πολύ στενές 
σχέσεις και όταν είχαν ανάγκη από μεταφραστές ή διερμηνείς, τα εξυπηρετούσαμε εμείς. 

Υπήρχε και ένα είδος Κοινωνικής Πρόνοιας. Στις αρχές του >50 με τη μεγάλη οικονομική 
κρίση, είχαμε συσσίτιο για τους ανέργους και το βράδυ γεμίζαμε τον Άτλαντα με στρώμματα 
για να κοιμηθούν. 

Μια άλλη σπουδαία δραστηριότητα του Άτλαντα ήταν η συμπαράσταση στον Ελληνικό Λαό, 
στους κατατρεγμένους αγωνιστές της Αριστεράς, που περνούσαν από στρατοδικεία, 
φυλακίζονταν και εξορίζονταν. 

Τότε, λέγει ο κ.Τ.Κωστούλας, ήμουν φοιτητής και μάζευα υπογραφές και τηλεγραφήματα από 
τους καθηγητές πανεπιστημίων και τους βουλευτές και γερουσιαστές του Εργατικού Κόμματος 
για τη σωτηρία των αγωνιστών. 

Δημιουργήσαμε και την Επιτροπή για την Δημοκρατία στην Ελλάδα που συγκέντρωνε 
χρήματα και ρουχισμό για τις οικογένειες εξορίστων. Κάναμε και δημόσιες συγκεντρώσεις με 
ομιλίες για την ανάγκη συμπαράστασης και της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων. 

Όταν δε ξέσπασε το Κυπριακό, πάλι με την πρωτοβουλία της Αριστεράς, μέσω του Άτλαντα 
δημιουργήθηκε η Επιτροπή για την Αυτοδιάθεση της Κύπρου και χρημάτισα γραμματέας της 
για μια βδομάδα, πριν να αναλάβει ο δημοσιογράφος κ.Ελευθεράτος, που τώρα βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Συμμετείχαν ακόμη, ο Γιάννης Οικονόμου και κάποιος Παραδείσης.» 

Σε ερώτηση για το ποια ήταν τότε η θέση στα τεκταινόμενα της Κοινότητας, ο κ.Τ.Κωστούλας 
έδωσε μία εξήγηση την οποία και εμείς διασταυρώσαμε σε άλλης εφημερίδας αναφορές. 
Απάντησε, λοιπόν, «Στην δεκαετία του >50 αρνιόντουσαν να γράψουν αριστερούς σαν μέλη 
της Κοινότητας, αλλά σιγά-σιγά γραφτήκαμε και τελικά κερδίσαμε τις εκλογές.  

Από τότε συνέχεια είμαι μέλος της εφορευτικής επιτροπής, πολλές φορές και πρόεδρος. Στον 
αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της Κοινότητας και στην αντίσταση στο σύνταγμα της 
Αμερικής, οπωσδήποτε έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο η Αριστερά και η ιδέα της ήταν η 
δημιουργία της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων.  Κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι επί 
προεδρίας Βιδάλη, με πρόταση της Αριστεράς, κάθε χρόνο γινόντουσαν αθλητικοί αγώνες, 
δινόντουσαν διαλέξεις, ανεβάζονταν θεατρικά έργα, δηλαδή ήταν ο πρόδρομος του σημερινού 
Ελληνικού Φέστιβαλ.» 

Εκεί που έγινε πολύ κατηγορηματικός ήταν στην αντίδραση που αντιμετώπιζαν από τις Αρχές 
και το κατεστημένο. «Μας έκαναν τη ζωή δύσκολη με πολλούς τρόπους. Μας 
παρακολουθούσαν, μας έκλεισαν τα έντυπα που κυκλοφορούσαμε, δεν μας έδιναν υπηκοότητα, 
μας εμπόδιζαν να εργαστούμε σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Μας απειλούσαν και με εκτοπισμό, 
αλλά μας προστάτευε η δύναμη των Συνδικάτων», καταλήγει ο κ.Κωστούλας. 

Στη συνέχεια ο κ. Τ.Σαρέλας, που έφθασε στο Σύδνεϋ στις αρχές του >70, εξέφρασε τις δικές του 
απόψεις. 

«Στην ηγεσία του Άτλαντα υπηρέτησαν γνωστοί παράγοντες της Αριστεράς, όπως ο 
κ.Τριαντάφυλλος Κουτσορνίθης και ο Κύπριος κ. Ιορδάνου, επί τριάντα χρόνια πρόεδρος. Η 
προσφορά του Άτλαντα στον μετανάστη ήταν θετική  από κάθε άποψη. Τον γλίτωσε από τα 
καφενεία και τον τζόγο, τον μόρφωσε, τον πληροφόρησε, τον ψυχαγώγησε και τον 
πολιτικοποίησε. Ακόμη φτηνό, καλό φαγητό και το...γλυκό δωρεάν. Είχε βιβλιοθήκη, 
μπιλιάρδο, πιγκ-πογκ και όλοι ανυπομονούσαμε να σχολιάσουμε για να πάμε στον Άτλαντα. 

Οι πιο πολλοί από τα μέλη του, βέβαια, δεν είμασταν οργανωμένοι αριστεροί στην Ελλάδα, εδώ 
συναντούσαμε τους οργανωμένους αριστερούς για πρώτη φορά και τους δείχναμε τον ανάλογο 



σεβασμό. Αυτοί με την σειρά τους διέθεταν τον χρόνο τους στο ρόλο του συμβούλου, του 
καθοδηγητή. Ο Γκότσης, ειδικά, ήταν πολύ καλός με τους νέους.  

Ήμασταν σαν μια οικογένεια και οι νέοι σαν αδέλφια Οι κοπέλλες ήταν ασφαλείς στον 
Άτλαντα γιατί τις βλέπαμε σαν αδελφές. Πολλοί  βρήκαμε το σύντροφο της ζωής μας εκεί και 
μπορώ να πω ότι δεν ξέρω κανέναν τέτοιο γάμο που να διάλυσε. 

Εκτός από όσα ανέφερε ο Τέλης, ο Άτλας τον καιρό της δικτατορίας έδωσε έναν μεγάλο αγώνα 
εναντίον της χούντας με το δέσιμο των πλοίων, τις συγκεντρώσεις, τις διαμαρτυρίες, τις 
επισκέψεις αγωνιστών, όπως του Αμπατιέλλου κ.α. 

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί επήλθε τέτοια πτώση ύστερα από τόσο πλούσια δράση, ο 
κ.Τ.Σαρέλας απάντησε ότι σ’αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. «Πρώτα απ’όλα ο 
αντιχουντικός αγώνας είχε σαν συνέπεια να μειωθεί το κοινωνικό και πολιτιστικό του έργο, 
γιατί ο Άτλας δεν είχε τις δυνάμεις να τα πετύχει όλα. Ύστερα ήρθε και η έντεχνη τρομοκρατία  
των χουντικών. Η απειλή ότι φακελωνόταν όποιος ανέβαινε στον Άτλαντα και πως πράκτορες 
της χούντας φωτογράφιζαν τα μέλη του. Πολλοί τότε φοβήθηκαν και σταμάτησαν να έρχονται. 

Ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες μετανάστες άρχισαν να εγκαταλείπουν τα 
γειτονικά στον Άτλαντα προάστεια και να αγοράζουν σπίτια σε πιο μακρινά, όπως το 
Έρλγουντ, το Μάρρικβιλ, το Κίγκσφορντ και άλλα, που κι αυτό μείωσε τον αριθμό αυτών που 
έρχονταν στον Άτλαντα.»  

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μία άλλη αιτία, την οποία μας την έδωσε ο πρόεδρος του 
Άτλαντα, κ.Γ.Γκότσης, και που σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «οι Έλληνες που έρχονταν για 
βοήθεια, συμπαράσταση και επικοινωνία στο «Άτλας», με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν 
περιουσία, οικονομική επιφάνεια και έτσι έπαψαν να αισθάνονται βολικά στο χώρο του 
Άτλαντα. Ο Άτλας δεν είναι όπως οι άλλες αδελφότητες, όπου εκεί πηγαίνει και ο πλούσιος και 
ο φτωχός, προκειμένου να συναντήσει τους συντοπίτες του.  

Εκεί τα πράγματα δεν χρειάζονται κότσια και ταξική συνείδηση για να μπορείς να 
παρευρίσκεσαι και να συνεργάζεσαι. Το «Άτλας» συγκέντρωνε μετανάστες που ήταν 
πολιτικοποιημένοι, γνώριζαν το καλό και το χρήσιμο για τον μετανάστη και προωθούσε το 
δίκιο και τον αγώνα για ισότητα, καλή αμοιβή, συνθήκες εργασίας που να παρέχουν ασφάλεια. 

 Όταν το Εργατικό Κόμμα αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πεδίο δράσης σ’αυτόν το χώρο, κατάφερε 
στοιχειωδώς να τα επιτύχει και να αποδυναμώσει έτσι το κομμουνιστικό, και μετά σοσιαλιστικό 
κόμμα Αυστραλίας.» 

Κλείνουμε την παρένθεση και επανερχόμαστε στη συνέντευξη-συνομιλία με τους Κωστούλα-
Σαρέλα στον δημοσιογράφο του «Κόσμου» και συγκεκριμένα με την ερμηνεία της «κόντρας» 
Μαυραντώνη-Γκότση.  

Λέγει ο Τ.Σαρέλας ότι η σύγκρουσή τους δεν ήταν συνάρτηση προσωπικής έχθρας, αλλά βασικά 
ιδεολογική.  

«Όταν ξέσπασε η κρίση στην Τσεχοσλοβακία και έγιναν κατόπιν κάποιες ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις, ο Γ.Γκότσης, επειδή πίστευε ότι το κόμμα ξέκλινε της γραμμής του, το 
εγκατέλειψε με μια ομάδα συντρόφων και προσχώρησε σε κάποιο άλλο χώρο της Αριστεράς.  

Αντίθετα ο Στράτος Μαυραντώνης που ήταν έμμισθος του κόμματος, παρέμεινε στη θέση του 
και, φυσικά, αυτό προκάλεσε κάποιες διαφορές ανάμεσά τους. Τίποτε το προσωπικό, όμως.  

Ένα άλλο πράγμα που ίσως συνέτεινε στον μαρασμό του ήταν το γεγονός ότι δημιούργησε 
στενούς δεσμούς με το κόμμα στο οποίο προσχώρησε η ηγεσία του.» 

Στην ερώτηση για το πώς βλέπει το μέλλον του Άτλαντα ο κ.Τ.Σαρέλας απάντησε ότι τα νιάτα 
είναι το μέλλον και σ’αυτά πρέπει να στέψει την προσοχή της γενικά η Αριστερά, γιατί το 
Εργατικό Κόμμα δεν εκφράζει τις προσδοκίες των νέων. Η Αριστερά έχει τη δυνατότητα, 
φθάνει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε αυτοκριτική, να εντοπισθούν τα λάθη μας και να κάνουμε μία 



νέα αρχή. «Πιστεύω, πως με καλή δουλειά ο «Άτλας» θα ξαναδεί καλές μέρες, γιατί, ας μη 
γελιόμαστε, η Κοινότητα δεν μπορεί να τα κάνει όλα.» 

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΤΛΑΝΤΑ» 

Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός της κατάληξης της ιστορικής πορείας του «ΑΤΛΑΣ» που το 
Φλεβάρη του 1983 για λόγους που σε τελική ανάλυση δεν έχουμε αντιληφθεί γιατί, 
διχοτομήθηκε. 

Ο λεγόμενος «Αρχικός» ή «Original ATLAS», όπως θέλησαν να τον ονομάσουν, συσπείρωσε 
όλα τα στελέχη εκείνα τα οποία ανήκαν στην ομάδα Μαυραντώνη. Αυτοί συμπαρέσυραν μαζί 
τους όλους αυτούς που δεν ανήκαν στο σκληρό πυρήνα του ΚΚΑ και ιδιαίτερα σ’αυτό το οποίο 
δεν είχε πρόσβαση στο συνδικαλιστικό χώρο και αντλούσε την ισχύ του από την υποστήριξη 
που τους παρείχε ο Γ.Γραμματέας του ΚΚΑ, Peter Symon.  

Άλλωστε είναι σε όλους γνωστόν, όπως πολλοί παραδέχονται, και από ό,τι μας είπε ο 
κ.Γ.Γκότσης, ο εν λόγω Γ.Γ.ραμματέας αρνείται σθεναρώς ότι στο γραφείο του συγκεντρώθηκαν 
80, περίπου, στελέχη του κατοπινού «Αρχικού ΑΤΛΑ» και προκειμένου να προχωρήσουν στη 
δικαστική διεκδίκηση της περιουσίας του «ΑΤΛΑΝΤΑ», τους ζητήθηκε να συνεισφέρουν από 
$350 ο καθένας, πράγμα το οποίο και έγινε. 

Η όλη εξέλιξη της ιστορίας της δικαστικής διαμάχης και της οριστικής, πλέον, διάσπασης, 
οδήγησε στην για καιρό ατόνηση των έντονων δραστηριοτήτων και του διπλού «ΑΤΛΑΝΤΑ». 

Στις αρχές του έτους 1992 ο Σύνδεσμος προγραμματίζει μία σειρά εκδηλώσεων που καλύπτουν 
το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς τις οποίες ανακοινώνει στα μέλη και την Ελληνική Παροικία της 
Ν.Ν.Ο. με την ακόλουθη επιστολή: 

Σύδνεϋ, 17/3/1992 
Αγαπητό μέλος, 
Ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει πάντα μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα στην οργάνωση της 
καμπάνιας για την επιτυχία των εκδηλώσεων της διεθνούς ημέρας των εργαζομένων της 
Πρωτομαγιάς. 
Επίσης, σαν μέλος της Επιτροπής Ειρήνης, παίρνει δραστήριο μέρος στις εκδηλώσεις για την 
υπεράσπιση της παγκόσμιας Ειρήνης και στις Πρωτομαγιάτινες εκδηλώσεις. 
Για τους παρακάτω σκοπούς διοργανώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

1. Σάββατο 4 Απριλίου 1992 και ώρα 7.30μμ χορός για την προώθηση της 
Πρωτομαγιάτικης καμπάνιας στο 345 West Botany Rd., Rockdale - Rockdale Bowling 
Club. 

2.  Κυριακή 12 Απριλίου 1992 πορεία Ειρήνης. Ξεκίνημα από το Belmore Park στις 1.00μμ 
3. Κυριακή 29 Απριλίου 1992 και ώρα 4.00μμ εκδήλωση για να τιμήσουμε τα 40 χρόνια 

από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. 
4. Παρασκευή 1 Μαΐου 1992 ο Πρωτομαγιάτικος χορός στο Κλαμπ των τυπογράφων, 
       26 REGENT ST., SYDNEY. 
5. Κυριακή 3 Μαΐου 1992 η μεγάλη Πρωτομαγιάτικη παρέλαση. Η παρέλαση θα ξεκινήσει 

στις 1.00μμ από το HAYMARKET μέχρι το CIRCULAR QUAY. 
6. Το Δ.Συμβούλιο ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι άρχισαν 

μαθήματα χορού δωρεάν για τα παιδιά των μελών και των φίλων μας από τη δασκάλα 
του συγκροτήματος κ.Παρούλα, κάθε Κυριακή και ώρα 5.00μ.μ. στην καινούρια μας 
στέγη  345 West Botany Rd - Rockdale Bowling Club., Rockdale. 

Επίσης κάνουμε γνωστό στα μέλη μας ότι στα μέσα του Μάη θα ευρίσκονται στην 
Αυστραλία προσκεκλημένοι του Συνδικάτου Ναυτεργατών, αντιπρόσωποι του 
Ναυτεργατικού Κινήματος της Ελλάδας και Κύπρου. 



Ο Σύνδεσμός μας στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ναυτεργατικό Κίνημα θα οργανώσει 
εκδήλωση για το καλωσόρισμα των εκπροσώπων και για ενημέρωση της Παροικίας γύρω 
από την κατάσταση στην Ελλάδα και Κύπρο. 
Για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα σας ενημερώσουμε με άλλο γράμμα. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

 
ΠΙΠΙΤΣΑ ΝΑΟΥΜ 

 
Μέσα στις άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου κατά την ίδια χρονιά ήταν και η έκθεση 
βιβλίων που άρχισε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 1993 και έληγε στις 19 του ίδιου μήνα. 
Στη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες, μέλη και φίλοι του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρεία να 
δουν βιβλία και ποικίλες άλλλες εκδόσεις, παλιές και νέες, από την Αυστραλία και Ελλάδα-
Κύπρο και να αποκτήσουν βιβλία σε πολύ προσιτές, συμβολικές τιμές, αυτές των 1-3 
δολλαρίων. 
 
Ο «ΑΤΛΑΣ» σε όλες τις φάσεις της ιστορικής του παρουσίας το καταστατικό του αποτελούσε 
τον απαρέγγλιτο συνταγματικό του νόμο και βάσει αυτού και στα πλαίσια που αυτό όριζε, κάθε  
ενέργειά του ήταν βασισμένη και αντίστοιχα το Δ.Σ. κινούνταν. 
Αν η μη σωστή τήρηση κάποιων πρακτικών έδωσε το έρεισμα για να κινηθεί η διαδικασία της 
δικαστικής διεκδίκησης της περιουσίας του, όμως πάντα μετά από την απόσχιση του “Original 
Atlas” ακολουθήθηκαν  για την εκλογική του διαδικασία και για τις όποιες αποφάσεις του,  επί 
όλων των δραστηριοτήτων του, οι διατάξεις του καταστατικού του. 
Έτσι διαβάζουμε: 

ΣΥΔΝΕΫ 16/9/92 
Αγαπητό μέλος, 
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουλίου 1992 και η 
οποία αποτελείτο από τους Μαρία Αραβαντινού, Ελένη Μίχα και Κώστα Μιχόπουλο για την 
διεξαγωγή των εκλογών στις 23 Αυγούστου 1992, έλαβε 11 υποψηφιότητες. 
Σύμφωνα με το καταστατικό δεν έγιναν εκλογές διότι οι υποψηφιότητες δεν υπερέβαιναν τους 
11 υποψηφίους για την κατάρτησιν του σώματος του διοικητικού Συμβουλίου. 
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου που εκλέγηκε για την περίοδο 1992-1993, στην πρώτη 
του συνεδρίαση στις 25/8/1992 καταρτίστηκε σε σώμα με την παρακάτω σειρά: 
 
Πρόεδρος: Γεώργιος Γκότσης                                      Αντιπρόεδρος: Πέτρος Καλαμπόκης 
Γραμματέας: Πιπίτσα Ναούμ                                     Β’Γραμματέας: Ν.Παπανικολάου 
Ταμίας: Γεώργιος Ησαΐας                                            Βοηθός Ταμία: Πόπη Κώτη 
Μέλη: Παναγιώτης Δεληγιάννης, Δημήτριος Θηβαίος, Αιμιλία Αβραμοπούλου, Ανέστης 
Βασιλειάδης και Βασιλική Ναούμ. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Για το Δ/κό Συμβούλιο 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Π. ΝΑΟΥΜ 

 
ΣΥΔΝΕΫ, 1/10/1993 

 
Αγαπητό μέλος, 
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση στις 8 Αυγούστου 1993 
και η οποία αποτελείτο από τους Δ.Γκότση, Α.Δημήδη, Χ.Σαραφόπουλο και Κ.Μιχόπουλο για 
την διεξαγωγή των εκλογών στις 19 Σεπτεμβρίου 1993, έλαβε 11 υποψηφιότητες. 
Σύμφωνα με το καταστατικό δεν έγιναν εκλογές διότι οι υποψηφιότητες δεν υπερέβαιναν τους 
11 υποψήφιους για την κατάρτησιν του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου. 



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου που εκλέγηκε για την περίοδο 1993-1994, στην πρώτη 
του συνεδρίαση στις 24/9/93 καταρτίστηκε σε σώμα με την κάτωθι σειρά: 
 
Πρόεδρος: Γεώργιος Γκότσης                                      Αντιπρόεδρος: Πέτρος Καλαμπόκης 
Γραμματέας: Πιπίτσα Ναούμ                                     Β’Γραμματέας: Ε.Ζάχος 
Ταμίας: Γεώργιος Ησαΐας                                            Βοηθός Ταμία: Κ. Κώτη 
Μέλη: Παναγιώτης Δεληγιάννης, Δημήτριος Θηβαίος, Αιμιλία Αβραμοπούλου, Α.Τσιρέκας και 
Σ.Παπαγεωργίου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι ο 
Σύνδεσμός μας στεγάζεται στο 294 MARRICKVILLE RD., MARRICKVILLE γωνία 
MARRICKVILLE RD και ILLAWARRA RD. όπου θα γίνει μία απογευματινή συνάντηση μελών 
και φίλων, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1993, κατά τις 3.00μμ 
Ελάτε να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα και να γνωρίσουμε και το χώρο που 
στεγαζόμαστε. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Για το το Δ/κό Συμβούλιο 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Π. ΝΑΟΥΜ 

 
 

ΣΥΔΝΕΫ, 26/10/1993 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/11/1993 
Αγαπητό μέλος, 
Η χρονιάτικη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 8/8/1993 συζήτησε σχετικά με το θέμα «πώληση 
του κτηρίου» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα 
αυτό και όταν κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητική προσφορά να προχωρήσει στη διαδικασία που 
χρειάζεται για την πώληση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στα χέρια του σήμερα προσφορά που νομίζει ότι με τις σημερινές 
συνθήκες είναι ικανοποιητική και γι’αυτό αποφάσισε όπως καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
που είναι το αρμόδιο σώμα να αποφασίσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
Η Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή, 14/11/93 και ώρα 2.00μμ στο 294 MARRICKVILLE RD., 
MARRICKVILLE, γωνία MARRICKVILLE RD. και ILLAWARRA RD. όπου στεγάζεται ο 
Σύνδεσμός μας. 
ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση σε όλα τα μέλη όπως παρευρεθούν στην Συνέλευση 
αυτή και εκφέρουν την γνώμη τους πάνω στο θέμα του κτηρίου που απασχολεί τον Σύνδεσμο 
για αρκετό διάστημα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

 Π.ΝΑΟΥΜ 

Ο ΑΤΛΑΣ ακολούθησε μία συνετή, συνεπή και μεθοδική πορεία και δικαιώθηκε.  

Μετά το 1993 οδηγήθηκε στην πώληση της ιδιοκτησίας του κτιρίου του ATLAS CLUB Crown St. 
152.  

Αργότερα ακολούθησε η αγορά μίας ιδιοκτησίας στην περιοχή του προαστείου Botany,  

(5 Pemberton St.), η ενοικίαση της οποίας παρέχει τα οικονομικά μέσα στο σημερινό 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» να ενοικιάσει ένα αρκετά μεγάλο χώρο στο ισόγειο κτιρίου, επί της οδού 6 
Frederic St. στο προάστειο Rockdale, το οποίο διώροφο κτίριο είναι ιδιοκτησίας της 
Καλυμνιακής Αδελφότητας.  

Σ’αυτόν το χώρο συνεχίζει τις ποικίλες δραστηριότητές του, όπως και παλαιότερα. Δίνει 
χοροεσπερίδες με πλούσιο και φθηνό φαγητό, προσκαλεί ομιλητές από την Ελλάδα και την 



Κύπρο, προκειμένου να ενημερώσει τους Έλληνες και Κύπριους φίλους του για την κοινωνική, 
πολιτική και πολιτιστική ζωή στην πατρίδα.  

Εξακολουθεί να διαθέτει από την παλαιά πλούσια βιβλιοθήκη του έργα προοδευτικών 
δημιουργών, παλαιά και νεότερα, από την Ελλάδα, αλλά και όσα γράφονται στην Αυστραλία.  

Ακόμη σε συνεργασία με τους άλλους Εργατικούς Συνδέσμους των μεγαλουπόλεων της 
Αυστραλίας, προσκαλεί και φιλοξενεί και γνωρίζει στους Ελληνοαυστραλούς την πολιτική και 
πνευματική διανόηση Ελλάδας-Κύπρου. 

Επίσης στις εκδηλώσεις του είναι προσκαλεσμένοι στελέχη και επώνυμοι άνθρωποι από το 
συνδικαλιστικό χώρο, από το χώρο των Κινημάτων Ειρήνης και κάθε προοδευτικής και 
εργατικής πρωτοβουλίας από την Αυστραλία και την Ελλάδα-Κύπρο. 

Όπως έκανε από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ο «ΑΤΛΑΣ», έτσι και σήμερα, 
συμμετέχει μαζί με όλα τα προοδευτικά και Αριστερά Συνδικάτα στη διοργάνωση και τέλεση 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Τη χρονιά (2005), πρόεδρος της όλης διοργάνωσης, της πορείας 
και του συνόλου των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, ήταν ο κ.Γιώργος Γκότσης.  

Προς ενίσχυση του θεσμού της συμμετοχής στην Εργατική Πρωτομαγιά διοργανώνει τα 
τελευταία χρόνια, εναλλάξ κάθε χρονιά, θα λέγαμε, πότε μία κρουαζιέρα στο Πορτ-Τζάκσον και 
πότε χοροεσπερίδα στο οίκημά του. 

Τον Οκτώβρη του 2006 με συντονισμένες προσπάθειες του προεδρείου του, ο Εργατικός 
Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» κατόρθωσε να του παραχωρηθεί το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου του 
Marrickville, Illawarra Rd, με το σκεπτικό της ανακατασκευής του παραδοσιακού αυτού κτιρίου 
και τούτο λόγω της πλατειάς και ισχυρής του παρέμβασης στα κοινωνικά και πολιτικά 
πράγματα και στη συμβολή του στο κοινωνικό, πολιτιστικό και συνδικαλιστικό κίνημα του 
Σύδνεϋ. 

Ο «Αρχικός ΑΤΛΑΣ» για πολύ λίγα χρόνια διατηρήθηκε από τα μέλη του, λαμβάνοντας κατά 
καιρούς τις ονομασίες «ΚΡΙΚΟΣ» και «Δημοκρατική Πρόοδος» και διοργάνωσε αντίστοιχες με 
τις παλαιότερα διοργανούμενες εκδηλώσεις. Ώσπου κατέληξε να ατονήσει και να διαλυθεί, λες 
και το οίκημα που δεν απέκτησε μετά το δικαστικό αγώνα, να ήταν το μόνο στοιχείο που θα 
τους ένωνε. 

Πάντως, πολλά στελέχη του συνέχισαν να δραστηριοποιούνται με επιτυχία, προσφέροντας τις 
ιδέες και τις γνώσεις τους στον Κοινοτικό Θεσμό και το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σύδνεϋ. 
Μάλιστα, αρκετά μέλη του συνέπηξαν την οργάνωση «Οι φίλοι του ΚΚΕ» και συμμετέχουν σε 
κοινοτικές και παροικιακές εκδηλώσεις, με καταθέσεις στεφάνων για το Πολυτεχνείο, στην 
παρέλαση των μαθητών των Σχολείων της Κοινότητας.  

Ακόμη τον περασμένο Ιούνιο, μαζί με την Ελληνική Κοινότητα, τίμησαν την Εθνική Αντίσταση 
και συνηθίζουν να καλούν προσκαλεσμένους από το ΚΚΕ και την Ελλάδα για ενημέρωση και 
επικοινωνία. Οι περισσότεροι δε από αυτούς έχουν συσπειρωθεί στο ελληνικό τμήμα του ΚΚΑ 
με την ονομασία «Νίκος Μπελογιάννης», διοργανώνοντας εκδηλώσεις και συναντήσεις. 

Βέβαια, κάποιοι άλλοι τήρησαν και τηρούν στις ερωτήσεις και την παράκληση για παροχή 
πληροφοριών αναφορικά με τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και τον «Original» και τον παλαιό και μοναδικό 
επιβιώσαντα «ΑΤΛΑΝΤΑ», στάση επιφυλακτική, μέχρι και αρνητικά απορριπτική. 

Άλλος,- ισχυρίστηκαν ο ένας μετά τον άλλον, στα τρία χρόνια που διαρκεί αυτή η έρευνα-, ότι 
έχει οικογενειακό πρόβλημα, άλλος φοβάται, τώρα, ότι θα δώσει στόχο σε εχθρούς του, 
αναφορικά με το «ένδοξο και μαχητικό» παρελθόν του, γεγονός που θα του καταστρέψει την 
παρούσα ευτυχία του κάπου στο CENTRAL COAST.  

Άλλος επέμενε ότι έχασε το αρχείο του, άλλος έχει τέλειο αρχείο, αλλά φοβάται ότι θα του το 
σφετερισθούμε. Άλλος χωρίς καμμία ισχυρή αιτιολογία, δεν ήταν πρόθυμος να αναμοχλεύσει 
στοιχεία από το παρελθόν του... 



Εμείς τα αποδεχόμεθα όλα με σεβασμό και απλά καταλήγουμε σε κάποιο συλλογισμό: είτε ότι 
αισθάνονται λύπη για πράξεις, σκέψεις και δράσεις και δεν νοιώθουν τόσο βολικά στο να 
επανέλθουν στο θέμα του «ΑΤΛΑΣ», είτε κάποιοι άλλοι έχουν βολευτεί ποικιλοτρόπως, 
προσωπικά ή με εκδουλεύσεις και εύνοια  και προνόμια για τα οικεία τους πρόσωπα και  έτσι  
εξαργυρώνουν τη σιωπή τους, ή έχουν αποχωρήσει από τον ΑΤΛΑΝΤΑ, αισθανόμενοι πικρία 
για το συντροφικό διχασμό και την υποβάθμιση της αίγλης και παρέμβασης στο παροικιακό 
γίγνεσθαι του εν λόγω συνδέσμου.  

Όμως, πιστεύουμε ότι αν πράγματι η πορεία που διήνυσαν κατά το παρελθόν τους οι παλιοί 
σύντροφοι, ήταν μία πορεία αρχών, αν είχε βάση τον αγώνα και την πάλη της Εργατικής 
Τάξης, αν πίστευαν ότι, πέρα από τις προσωπικές τους και ανεκπλήρωτες μέσα στην ιεραρχία 
του Συνδέσμου φιλοδοξίες, καταπατώνται τα δίκια του Εργαζόμενου και του Ανθρώπου στις 
μέρες μας, μέρες παγκόσμιας σκληρής εργασιακής απανθρωπιάς, που σαρώνονται ανά τον 
κόσμο από τις καπισταλιστικές μεραρχίες, όλα τα αποκτημένα με αίμα, ιδρώτα και θυσίες 
εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, τότε, θα παραμέριζαν τα προσωπικά πείσματα και 
μπροστά σ’αυτή τη λαίλαπα θα πλαισίωναν και πάλι τις τάξεις του «ΑΤΛΑΣ» και μάλιστα, με 
μεγαλύτερο πάθος, αφού βρίσκονται, πλέον, στο τελευταίο σκαλί της ηλικίας τους. 

Και θα έπρεπε για την υστεροφημία τους, τουλάχιστον, αν όχι για τις τιμητικές περγαμηνές που  
κατέχουν, με αυτοθυσία να ενώνονταν για το καλό και το δίκιο των Ελλήνων μεταναστών, των 
απογόνων τους και των άλλων εθνοτήτων της Αυστραλίας.  

Κάποιοι σύντροφοί τους στον «ΣΩΚΡΑΤΗ» του  Newcastle, τα περασμένα Χριστούγεννα με 
αγωνία  εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν στην επανασύνδεση των μελών του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» και να γεφυρωθεί  το σχίσμα, το οποίο και αυτοί με δύναμη και αγωνιστικότητα 
απέφυγαν και ενωμένοι αγωνίζονται μαζί με την Κοινότητα του Newcastle, καθώς και τους 
άλλους εργαζόμενους στα ορυχεία και στο λιμάνι της περιοχής. 

Όμως, φαίνεται, ότι όλους διακατέχει η κατάρα της Αριστεράς: ποτέ οι πρώην σύντροφοι, όπως 
πολύ εύκολα συμβαίνει στους άλλους ιδεολογικούς χώρους, δεν ξαναγίνονται σύντροφοι. 

Είναι λυπηρό, όταν παρευρίσκεσαι σε συναθροίσεις ομογενειακές, να βλέπεις μόνο 
ηλικιωμένους, άνω των 65 χρόνων, να συρρέουν σε πολιτιστικές και μορφωτικές διαλέξεις και 
εκδηλώσεις, που το μόνο σκοπό έχουν την ευκαιρία για ανέξοδη  κοινωνική συνεύρεση και 
έξοδο ανέξοδη και χωρίς συνέπειες.  

Γιατί, αν σε πάρει κανένα μάτι να τρέχεις κατά «ΑΤΛΑ» μεριά, όπως γινόταν σε περιόδους 
άλλων συντηρητικών διακυβερνήσεων, τότε οι γόνοι μας θα έχουν κακή εργασιακή εξέλιξη, δεν 
θα έχουν την προαγωγή που θα τους εξασφαλίσει, δίπατο σπίτι στα ανατολικά προάστεια ή 
έστω και στην Saint George Αrea, ή την ευχάριστη έξοδο με σινεμά, φαγητό και shopping  στα 
πολυτελή shopping centres.  

Και τότε, ούτε η απόκτηση θα γίνεται των πολυμορφικών ή four wheel drive αυτοκινήτων που 
προσδίδουν εξαιρετικό glamour στα μεταναστευτόπουλα των γονιών της γενιάς του>50, >60 
και του >70. Χώρια που και ο παπάς της Ενορείας μας θα θέσει επιτίμιο ή κάποια υποχρέωση 
διοργάνωσης τσαγιού με τη Φιλόπττωχο της Εκκλησίας για εξιλέωση! 

Ασφαλώς και θα αναπολούν τα χρόνια που πέρασαν, χρόνια λαμπρά, έστω φτωχά και 
στερημένα! Χρόνια που τα νιάτα ήταν παράτολμα και ηρωικά. Νιάτα που ήταν η άνοιξη και η 
ελπίδα της ανθρωπότητας και της Ελληνικής Παροικίας. 

Τα νιάτα που πέρασαν και, ενώ έδωσαν κάθε ευκαιρία για δέσιμο του ατσαλιού, στρώσιμο του 
σιδηρόδρομου σ’όλη την ήπειρο της Αυστραλίας, σκάψιμο στα βαθιά σπλάχνα της κόκκινης 
γης της, ιδρώτα και μαχαίρι στις φυτείες των ζαχαροκάλαμων, φόρτωμα και ξεφόρτωμα στα 
λιμάνια και στα πλοία, σερβίρισμα και πλούσιες γεύσεις και μυρουδιές της Ελλάδας και της 
Μεσογείου σ’αυτήν εδώ τη χώρα, γνώση και ζωντάντια, όμως ο απολογισμός είναι πικρός. 



Άραγε ένας κομμουνιστής πώς να μετράει την πρόοδο; Την μετράει  με την άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου, δηλαδή με το αν το μεροκάματο που παίρνει τώρα μπορεί και έχει περισσότερα 
αγαθά απ’όσα έπαιρνε, όταν ήλθε νεομετανάστης;  

Άραγε ο σκοπός του να κάνει περιουσία, δυο-τρία σπίτια και όπως ο ίδιος νοίκιαζε ένα δωμάτιο 
παλιά,  να τα νοικιάζει σε νέους που ξεκινούν τη ζωή τους, δηλ. σε Ασιάτες, Αφγανούς, 
Κούρδους, Ιρακινούς και Αφρικανούς νεομετανάστες που τους έφερε εδώ η λαίλαπα του 
πολέμου, αυτή που έφερε και αυτόν στα μέσα της δεκαετίας του >50; 

Άραγε είναι πρόοδος, όταν το φαγητό που γεμίζει το τραπέζι μου, προσφέρεται και σε κάθε 
άλλο τραπέζι σ’αυτήν τη χώρα που έγινε πατρίδα μας; 

Άραγε το ότι έχουμε όλα τα μέλη της οικογένειάς μας από ένα αυτοκίνητο και πάμε, όχι όλοι, 
αλλά με κάποια σειρά, μία φορά στα τρία χρόνια διακοπές στην Ελλάδα, είναι πρόοδος; 

Έχουμε φέρει πρόοδο τις ιδέες, μπολιάσαμε με ιδέες αυτόν τον τόπο; Φέραμε βασικές και 
φιλεργατικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, στους όρους εργασιακών σχέσεων;  

Άραγε έχουμε καταφέρει στην ουσία να κάνουμε αυτή τη χώρα προοδευμένη και όλοι κατά το 
μέτρο της προσφοράς τους να έχουμε δικαίωμα στον πλούτο της και στις ευκαιρίες για καλή 
περίθαλψη, σύνταξη, κοινωνικές παροχές και αναγνώριση των μόχθων και των θυσιών και 
προσπαθειών; 

Ή είμαστε ένα ανώνυμο πλήθος στο τεράστιο μωσαϊκό των εθνοτήτων της Αυστραλίας και το 
μόνο σμίξιμο είναι μόνον οι μικτοί γάμοι που πάντοτε είναι, όπως πολλές φορές διαπιστώνεται, 
σε βάρος της συνοχής με την οικογένεια προέλευσης των μελών που την απαρτίζουν; 

Τι κάναμε για να σμίξουμε με τους άλλους λαούς; Μήπως μας βρήκαν απομονωμένους, 
μαζεμένους στο καβούκι μας, λόγω άγνοιας της γλώσσας και η άρχουσα Αγγλοσαξωνική τάξη 
μας καταχώρησε στο σωρό των συρρευσάντων φτωχών που ήρθαν μην έχοντας στον ήλιο μοίρα 
ώστε η κάθε είδους εκμετάλλευση ήταν από μας τους ίδιους ανεκτή, φθάνει να μπορούσαμε να 
εξασφαλίσουμε τον άρτον ημών τον επιούσιον ή και κάποιο κομπόδεμα; 

Μόνον όσοι μετρούν την πρόοδο με ιδέες, πράξεις και αποτελέσματα για το πανανθρώπινο 
καλό, μπορούν να μας δώσουν το συμπέρασμα του απολογισμού! 

Ποιο, λοιπόν, είναι το ισοζύγιο της Ελληνικής προσφοράς της Παροικίας στην Αυστραλία και 
πόσο αποτιμάται σε σχέση με ένα μαχητή του μεγέθους «ΑΤΛΑΣ»; 

Ας αναλογισθούμε, λοιπόν, όλοι μας ποιοι είναι οι Άνθρωποι και ποιοι τα ανθρωπάκια.  

Άραγε είναι αυτά που αντιλαμβανόμενα το μέγεθος της μικρότητάς τους, που όπως πάντοτε 
κατανοούσαν, καθ’όλην τη διάρκεια της εν Αυστραλία ύπαρξής τους, έτσι και τώρα 
προσπαθούν απαξιωτικά να σμικρύνουν την προσφορά των αγώνων, των κινητοποιήσεων, των 
διεκδικήσεων και των θυσιών, μεγεθών τιτανικών και τιτάνειων, τύπου «ΑΤΛΑΣ», προκειμένου 
να βολευτούν, εκτός από οικονομικά και συνειδησιακά; 

Και μετά να πάνε να μεταλάβουν των Αχράνων Μυστηρίων της κακομοιράς και της 
διπροσωπίας... για να είναι έτοιμοι να τους δεχθεί η Παράδεισος, η ευλογημένη από τους επί 
ταυτώ επιτετραμένους ως διαμεσολαβητές... που άλλο τίποτε δεν έπραξαν παρά να τους 
παρακινούν σε πλειστηριασμούς αργυρών και χρυσών κλειδιών, ή δημοσιεύοντας σε κουπόνια 
παραγγελίας τις τιμές πορτοπαράθυρων, για να μπουν όλα αυτά στο τραστ τους και ως 
αυτοκράτορες να μετρούν τα επίχειρα των αγώνων τους. 

Πιστεύομε πως, όπως για να ζυμωθεί το ψωμί και να «αυγατύνει», τόσο όσο που να θρέψει το 
Λαό, απαιτείται η μαγιά- «Μικρό φύραμα, μεγάλη ζύμη ζυμοί». Έτσι μέσα στο ζύμωμα της 
ανομοιότητας της αλλοεθνούς αυστραλιανής κοινωνίας, η προσφορά του Ελληνικού Εργατικού 
Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» ήταν η μαγιά για την κατάκτηση των εργασιακών, των κοινωνικών, των 
εθνικών ελευθεριών. 



Ήταν η λαμπρή, η απαράμιλλη προσφορά όλων των αγωνιστών, που οι ισχυρές, συντηρητικές 
κοινωνίες κατατρέχουν, θέτουν εκτός Νόμου, φυλακίζουν, εξωθούν έξω από τα σύνορα και 
προσπαθούν να εξοντώσουν. 

Όμως, πάντα η ιδέα για την πανανθρώπινη δικαιοσύνη, την εξάλειψη της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο, ανεξάρτητα χρώματος, εθνότητας και θρησκείας, το δικαίωμα στην 
εργασία, τη μόρφωση και για μια ζωή με κάποια σταθερά και ανερχόμενης ποιότητας στοιχεία, 
πάντα θα ζει και θα φωτίζει με το ανέσπερο φως της τα μονοπάτια των κοινωνικών αγωνιστών, 
και θα ανανεώνεται με αγωνιστές, όπως αυτού του τιτάνειου μεγέθους Έλληνα μετανάστη 
«ΑΤΛΑΝΤΑ»._ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Φυλλάδια-Εφημερίδες 

1. Επετειακό φυλλάδιο «ΑΤΛΑΣ» για τα τριαντάχρονα του Συνδέσμου. 

2. Επετειακό φυλλάδιο «ΑΤΛΑΣ» για τα σαραντάχρονα του Συνδέσμου. 

3. Επετειακό φυλλάδιο «ΑΤΛΑΣ» για τα εξηνταπεντάχρονα του Συνδέσμου. 

4. Εφημερίδα «Πανελλήνιος Κήρυκας». 

5. Εφημερίδα «Ο Κόσμος». 

6. Εφημερίδες του «ΑΤΛΑΣ» «Αλληλεγγύη», «Δημοκρατική Φωνή», «Εργάτης», «Μετανάστης», 

«Νέα Πορεία». 
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ABSTRACT 

GREEK ATLAS LEAGUE: An Association or a social movement? 

The Greek “ATLAS” League was established in 1939 in Sydney. Similar leagues were 
established in other cities in Australia all taken names from personalities from Greek History 
and Mythology (philosophers’ names, titans etc) 

Firstly the League was operated as a means of getting the Greeks of Sydney together. In later 
years, with the massive migration of Greeks in Australia, the League begun to enact a more 
responsible role and its activities were broaden in such way in order to help the newcomer 
Greeks in Sydney to find work or to help them out any difficulties they may had in every day 
life. 

The “ATLAS” League was and still is the only Greek Association in Sydney that realized since 
the first year of its establishment that must work together with the rest of the Australian society 
and to fight for better working conditions in the work force, better payments, more freedom for 
the individuals; in other words it is more or less as a miniature workers Union for Greeks. 

During the dictatorship in Greece (and prior to that), because of its activities and its association 
with the seamen’s Union, the league was branded as being communists and many of its 
members were on the list of communists in the Greek Foreign Office. There are, also, evidence 
that the Menzies Government made up such a list and also many members of “ATLAS” League 
were sent back to Greece as “personae non gratae”. 

 

A HISTORICAL FRAME OF THE PERIOD OF “ATLAS”ESTABLISHMENT 

Prior to the presentation of the “ATLAS” History, we ought to look at some points and, also, to 
unfold a few elements which will enable us to have a better understanding of the time and the 
existed  conditions of the structure of the Australian society related to the presence of the Greek 
migrants.  

In order to unveil the time in which “ATLAS” was upraised, we have consulted the pages of the 
weekly Greek newspaper ”Pan-Hellenic Herald”. The most of our references have been taken 
from pages 3-4, under the headings ‘Semiomata” (=Notes) and “Harakies” (=Cuts, Lines). 

On those articles we find opinions, criticism and comments on the social, political and economic 
conditions of the Greek organisations and on Greek migrants as individuals.  

On the issue of 15/01/1948, we read: “The Saturday 17th January, the youths of Sporting Club 
“Olympiakos” is organizing evening ball, which will take place at the Ball-room of the 
shopping complex “Wins”, on Oxford St., at 8.00pm 

On the page 4 of the same issue there is an announcement by the Presidents of the Greek 
Community of Melbourne, Mr. P.Politis, saying that “at the coffee shop “Orpheus”, in 
Melbourne, are held English language lessons for Greek newcomers to Australia, every 
Monday and Wednesday, at 7.30-10.30pm. 

On the page 4th, of the 15/01/1948 issue, “The Greek Community of Sydney is calling the 
Greeks to attend the Annual Sporting Games of the “Olympiakos” Club, which will take place 
on 26th of January 1948, at Rushcutters Bay”. 

On the issue of the 5/02/1948 it read: “The present Maritime agreement is less good of that of 
the U.S.A. and better of that of England. There is under way a new work agreement, between 
ship owners and seamen on issues of pay, working conditions, because the old agreement of 
1943 is considered disadvantageous for the ship owners.” 



On the 19/02/1948 issue, page 4 we read “Taken in consideration the very pleasant events 
which took place at the Custom House during the arrival of the liner ‘Partizanka” the Greek 
Community of Sydney is organizing a committee of volunteers in order to provide hospitality 
for 3-4 days to new comers, men and women. 

The 4/03/1948, a fresh young journalist and under the heading: Lecture, by Chris Angel, News, 
views and Gossip writes an article in English which in our opinion was his last one uncensored 
, because since then Chris writes only about the fashion and the social life style of the Greek 
“aristocracy” in Sydney. 

The article writes: “Last Wednesday night at the “ATLAS” Club, our friend Peter Galanis, gave 
a lecture on “Palamas and his great work”. The lecture was excellent -Mr.Galanis who is 
familiar with the works of our poet, responded his subject in an admirable interesting way. He 
thoroughly analysed his poetical work and showed us the extended of his contribution to our 
advancement and his influence he had on the shaping of our literature. 

The lecture itself was a success. Unfortunately the attendance was poor, limited to a few, owing 
the fact that the lecture was given at “ATLAS” Club our Aristocracy of intellectuals weren’t 
there, because… the Club wasn’t good enough for them or because is classed as leftist.” 

On the issue of the 11/03/1948, there is an article on the Brisbane strike of the Rail Workers 
Union which is supported by the Communist lawyer and Member of Parliament, Fred Paterson. 

Also, in Melbourne the Association ‘Democritus” invites all the Greek organizations to form a 
Greek-Australian organization in order to inform the broad Australian public about the 
situation in Greece (Greece was in civil war, 1946-1949), issue 18/03/1948, page 8. 

The 19th of April 1948 arrived at Freemantle, Western Australia, the most reverend bishop of 
Australia and New Zealand, Mr. Theofylactos Papathanassopoulos, issue 18/03/1948. 

The column “Harakies” of the issue 17/06/1948 we read “Maritime workers refused to load the 
ship of Greek interesting, “Aliakmon” in protest against the Greek Government for the 
execution of two Greek maritime workers. The Australian maritime workers are obeying orders 
of the Communist Party which supports Marco Vafiadis and his partisans and they are 
following the Moscow’s lines. The same was with the Dutch interesting ships. By refusing to 
load and unload the ships, Australia lost millions of pounds in export.” 

The column “Harakies”, 6/08/1948 it reads:” All we have to do is to wait till the representatives 
of Stalin here in Australia will take up the Government and then we shall have prosperity.”(The 
comment is sarcastic and is referring to the members of “ATLAS LEAGUE”) 

Issue of the 26/08/1948: “The communist Centre ATLAS circulated a pamphlet outlining its 
achievements of 6 years of the existence and its procommunist propaganda is very clear. At the 
same time the pamphlet author, without shame or decency, attacks with lies our newspaper. 
Such people have no place in Australian society.” 

The A.L.P. outlawed the Australian-Soviet League, because its support to the communistic 
ideology. 

Issue of the 2/09/1948: “It seems that very soon, the Greek Community of N.S.W. will fall into 
the hands of the communists for they know to convert people to communism. 

Issue of the 9/09/1948, Column “Semiomata”: “The members of communist ATLAS wrote, 
during 28th of October 1940 celebration, on Saint Sophia’s walls messages against conservative 
Government of Greece.” 

Issue of the 11/11/194, page 3: “The Greek communists in Australia are bias towards England 
and its allies. If they love so much Russia and its culture, they can immigrate there. They should 
not migrate to Australia. 



Issue of the 31/03/1948: “The adorers of Moscow and the comrades of the Communist Centre 
ATLAS invited the former Australian colonel, who has the same ideology, to speak on the 
Independence Day, 25th of March 1821. Mr. Shepherd in his speech said that the English and 
Americans are oppressive towards the Greek people and they ought to get out of Greece.” 

In the issue of the 5/05/1948, the author of the article made a comment: “Last Sunday was 
celebrated the 1st of May, with many flags with the hammer and sickle on them. There are not 
enough Australian and English flags in this country… According to the slogans, every one asks 
for more money and less work. But no one is telling how that can be achieved. The only thing 
they are asking is to be slaves of the Government as it is in Russia and then they will find out 
how many hours they will work and what benefits the will receive.” 

Issue of the 19/09/1948: “The insurgents of the communist centre ATLAS published in the 
communist newspaper “Tribune” that during the speech of Mr. D.Marselos, MP of the Greek 
Parliament visiting Australia, they challenged him to a debate which they won. The truth is that 
they were kicked out from the theatre by the real Greeks.” 

At this point it is worth noticing that during the period 1946-1949, there was a civil war in 
Greece. So the irony and the sarcasm in the following comment of the newspaper are obvious. 
We quote: “The friends of Democratic Greece, under the leadership of the Communist Centre 
ATLAS in cooperation with the few new ideologists, Greeks and Australians circulated 
pamphlets informing the Australian public for the atrocities of the Greek Government.”  

ATLAS members were against the executions of communist prisoners and the exile of 30.000 
democratic people, therefore the newspaper is condemning ATLAS and the progressive 
Australia public for their disapproval for the executions of the political prisoners in Greece.  

Issue of the 5/08/1949, column “Harakies”: “More than 500.000 workers lost their job due to an 
industrial unrest of the coalminers… All we have to do is to be patient until the agents of Stalin 
in Australia take up the Government and then we shall live happy, without to work.” 

Issue of the 18/08/1949, column “Harakies”: “Last Friday the communists had in mind to 
protest against the executions of the Greek communists in Greece in front of the Greek 
Consulate in Sydney. A large number of policemen arrived on time and the Greek and 
Australian protesters never went near the place. Unfortunately the contamination of the 
communistic fanatism has infected many Greeks.” 

Issue of the 22/09/1949, column “Harakies”: The communist centre ATLAS in its weekly 
newspaper which circulates to the Greek public in Sydney, in the name of its Slav boss ceased 
to use its title. They don’t use the title “Atlas Democracy League”, and instead of it uses 
“Confederation of Greek Organizations in Australia”. The unscrupulous and traitors members 
of ATLAS have not the strength to say that they represent the Communist Centre ATLAS, but 
they hide themselves behind the name of the “Confederation of the Greek Organizations of 
Australia.” 

Issue 27/10/1949, “we ought to have extra cautiousness on next Sunday, during the 
celebrations for the 28th of October, in order to prevent entering the room of Paddington Town 
Hall because of the “jackals” of the notorious communist centre, ATLAS.” 

Issue of the 29/12/1949: “One hundred and twenty five persons became members in the Greek 
Orthodox Community of Sydney, supported by the communists. Out of those, eleven persons 
have applied to be elected members of the executive committee. 

“The red clouds will turn Australia into chaos within two years, the same way Greece has 
turned by the outlaws communists and attendants of Soviet”, issue of the 29/1/1949. 

Issue of the 16/02/1950: “The communist centre Atlas endeavours to spread its traitorous 
poison among the Greeks in Australia by circulating pamphlets with false statements. Last 
Sunday, in the Cathedral of St. Sophia, the comrades and the attendants of Slavs circulated 



pamphlets in regards to the abduction of the Greek children by the communists. These 
pamphlets are full of lies, but the author endeavours to show that the children were taken in the 
Soviet Union for their protection.” 

The Editorial of the 11/05/1950 issue, signed by the editor Mr. G.Grivas: “Last Thursday, the 
Australian Prime Minister, Mr. Menzies made a motion in the Parliament for the pursuit of the 
communists in Australia and to declare the Communist Party out of the Law… We commend 
Mr. Menzies bill to outlaw communism in Australia, because this act is one of the most 
important that has ever come before the Commonwealth Parliament… We know activities of 
the communism not only in Australia, but all over the world. 

In the same issue: “It is, also, been noticed that the communist centre ATLAS in Sydney changes 
its name to “ Olympiacos” and thus this notorious association since its establishment has been 
named as sporting, formative educational, progressive… and so on association. 

We have lately noticed that in Melbourne and Sydney activities of these proselytes of Moscow, 
the provoking and rowdy Greeks, the defenders of the beneficial doctrine of communism have 
developed their activities and appearance in public… But how it is possible the dreamers of a 
better world have changed suddenly direction and their associations’ names “Atlas”, 
“Democritus”, Spartacus” into “Olympiacos”, sporting and peaceful association?”  

Those traitors, ungrateful and disrespectful of the freedom, the hospitality and protection 
which they receive by the Australian State, in which they have migrated in order to live a 
happy life, must be punished, because they are dangerous elements and unwanted in this 
country.” Issue of the 18/05/1950.  

Issue of the 1/06/1950: “It is the obligation of the Greek Consulate in Sydney to enlighten to the 
Australian Authorities the activities of some Greek Organizations which often change their 
names and they try to cover their real identities and aims by organizing fund raising and make 
donations to charities. 

Issue of the 20/07/1950: “…In Australia we are guests, therefore every movement of ours or 
misbeheviour it shows that we are uncivilized. When the Australian people see us to 
misbehave, they form the opinion that the Greeks belong to a barbarian race. Quarrels and 
broken heads by chairs and bottles and mass arrests by the police is an insult to the Greek 
name.” 

Issue of the 24/08/1950: “The “boys” of the communist centre ATLAS, last Sunday distributed 
manifestoes on place and asked the people to sign a petition to end the war and the use of the 
atomic weapons. Why they don‘t go and ask Russia to put an end to its atomic armament and 
let us to rest in peace?” 

Issue of the 21/09/1950: “The communist centre in Australia continuing the endeavour of 
recruiting new members. We wish to inform the new comers that in this country we are 
foreigners and we out to be lawful and obedient citizens and not to bother about Russia and 
communism.” 

Issue of 19/10/1950: “The Legion of the communist centre ATLAS went to the general meeting 
of the Greek Orthodox Community of Sydney and N.S.W. and presented a motion for the 
establishment of a “Greek Community Centre”. The Greek Community is working towards to 
find a suitable place for its centre, but there is nothing available for leasing. Perhaps the 
“comrades” wish to offer to the Greek Community “ATLAS” place and thus can be benefactors 
to the Greeks and the Greek Community.” 

The article on 28/12/1950 issue: “The minister for immigration, Mr. Holt described that the 
Italian migrants are the right sort of migrants Australia wants.” And the author of the present 
article says: “The Italians, when they come to this country, roll up their sleeves and work 
without complaining. They go to the farms and they are satisfied with the working conditions. 



In contrary the Greeks want to make money the easy way and they do nothing else, but 
complain and grumble. They want luxuries, they like leisure and plenty of money to spend and 
no work. Why we cannot be like Italians or the other nationalities and be classed as “the right 
sort of migrants?” 

Issue of the 15/03/1950: “The Supreme Court of Australia rejected the motion of Menzies 
Government to declare the Communist Party as outlaw, because it is against the Human 
Rights.” 

Issue of 22/03/1951, column “Harakies:” The Governor General accepted the resignation of the 
Menzies government and the announcement for new elections for both houses for the 28th 
April. 

Issue of 29/03/1951. Editorial “Korean unfinished war: Greek casualties in Korea. It is said 
forty six dead and twenty wounded. On another spot it is written:” The Olympic torch arrived 
in Buenos-Aires for the Pan-American games. Two Greek athletes were escorting the torch.” 

Issue of the 5/04/1951, Column ‘Notes” “The servants of the bosses of Moscow where ever they 
are, they create trouble.” 

Issue of 12/04/1951, Column “Harakies”: “The campaign for the federal elections is continuing, 
but the communists are creating troubles; it is time to accept the will of the people and it is 
wrong to use the democratic system of Australia to their advantage.”  

It is, also, written some changes in the constitution of the Greek Community of Sydney. 

Issue of 19/04/1951-Editorial:“McArthur dismissal. The dramatic dismissal of General 
McArthur by the President Truman has startled the whole world…” 

Column “Notes”: “The successor of General McArthur general Ridgeway will face the same 
dilemma himself?” 

In another article it writes: “Emver Hotza is attempting to take over the fate of the Albanian 
people (Hotza imposed communist government till his death). 

On the same issue there is an advertisement signed by Mr. John Raftopoulos urging Greek 
voters to vote for the coalition Liberal-country Parties. 

In another spot it reads: “The big enemy is fully armed, extremely treacherous and well 
organized internationally, therefore is extremely dangerous…This enemy is communism. That 
and only that enemy we must fight from the beginning.” 

Issue of the 3/05/1951: ”The Greek representative in UN exalted the abilities not only of Mr. 
McArthur, but also the abilities of generals J.Van Fleet and Ridgeway.” 

Column “Notes”: “In the last elections the Greek voters in Sydney showed their political 
interest. Our party leaders Mr. Andronicus, Mr. Raftopoulos, Mr. Mitsopoulos and Mr. Ratzas 
were very active and we wish them one day to become Mps themselves.” 

Issue of the 17/05/1951, column “Notes”: “A new Greek magazine comes from London, the 
magazine “Krikos”. In its last edition there was an article about the Greeks in Australia.” 

Issue of 24/05/1951, column “Harakies”: “In the town of Cargoorlie, in Western Australia, the 
small Greek community got together in order to open a Greek school. Mr. Anastasios Pilkadaris 
voluntarily teaches every day the Greek language to young Greek Australian and children, 
without payment.” 

Issue of 14/06/1951, column “Harakies”: “Once more we stress out to the Greeks in Sydney, 
before they call their relatives to migrate in Australia to make clear to them what kind of work 
are about to do in order to avoid complains and quarrels.” 



Issue of 21/06/1951, column “Notes”: After the death of the late leader of ALP and PM Mr. 
Chifley, the ALP these days faces a lot of trouble. We do not know what is behind the scene, but 
we believe that Mr. Evatt will face some difficulties for his cooperation with the communist 
Labour Unions. Mr. Calwell will have some trouble because he is a Catholic, but he is opposed 
by the Anglicans in the ALP. 

Issue of 28/06/1951, “New Labour leader. The great loss for the Federal Labour Party through 
the death of Mr.Chiffley will be considerably initiated by the unanimous elections to the post of 
Dr. H.V. Evatt. Dr. Evatt does not need any introduction to the Greeks. While his reputation is 
world-wide, he is better known to our people by the constant defence of Greece’s rights and 
legitimate aspirations, as President of U.N. Assembly and on other various occasions…” 

In another article we read: “Talks between the king of Greece and USA ambassador to Greece 
Mr.Purifoy failed to solve the problem of Mr.Papagos (Papagos was a Greek general who 
fought the Greek communists and later became PM of Greece). 

“American medals for Greek soldiers (in Korea). Welcome ceremony for the returned Greek 
soldiers from Korea.” 

Column “Harakies”: “After a protest sent to Canberra by the General Consulate of Greece in 
Sydney and the Greek Community of Sydney, the Australian government sent a representative 
to Athens in order to handle the applications for migration to Australia, direct at Athens instead 
Rome.” 

Issue of 5/07/1951, Column “Harakies”: “Many new migrants left the noisy city’s life and 
moved to country area buying land and growing tomatoes.” 

Issue of 12/07/1951, Column “Harakies”: “July is the second month of winter in Australia. As it 
is not enough the rain, cold and bad weather in general, now we face with restrictions and 
disruptions in electricity and gas. On top of that we face shortage in goods such milk, butter, 
meat etc and in clothing. We are just about to eat each other.” 

Issue of 19/07/1951, Editorial: “Wage will rise again another 13 shillings. This will bring the 
present basic wage rate in Sydney up to $9.13 pounds and after three months the 
Commonwealth Arbitration Court will review, again the basic wage rate to make sure the rate 
keeps case with the cost of living.” 

Column “Notes”: “The Pan-Community (all the Greek Organizations) Convention must take 
place soon because the Greeks in Australia are multiplying, but they remain uncontrolled.” 

Issue of 26/07/1951, News from Greece: “George Papandreou resigns. The only way to 
overcome the crisis is to go the polls, says the Greek PM.” 

Issue of 2/08/1951, column “Notes: “The new situation of Greece-Turkey in NATO… the safety 
of Greece is secure and any attack by the Northern Slave communist countries can be avoided. 
At the same time the special position of Greece in the Middle East command of NATO is 
recognised.” 

Issue of the 9/08/1951, column “Notes”: “The delay of the ending of the war in Korea will have 
a dangerous outcome. Tonight will take place the general meeting of the Greek Community of 
Sydney. Many issues are to be discussed. A resolution must be passed for the fate of the Greek 
Community’s House and also to pay off the loan of the Cathedral House. We are about to face a 
grave financial crisis, if there is no cooperation between employees and employers since the 
employees see the employers as exploiters and enemies.” 

Issue of 16/08/1951, Editorial: “General Papagos is to run for P.M.” 

Column “Notes” Our Community leaders called for an extraordinary general meeting. 
However during the meeting about the “priest” business brought some laughter.” 



Issue of 23/08/1951, column “Notes”: “Four hundred and sixty Greek soldiers deported from 
Piraeus for Korea to replace the same number of repatriated warriors…” 

“The most reverend, Mr.Theofylaktos, after his car accident, remains at home. The service for 
the 15th of August was at the church of Holy Trinity in Sydney was performed by rev. John 
Evangelinidis and rev. George Karteris.” 

Issue of 30/08/1951, Editorial: “Migration and high production”: “We have yet to learn that the 
only way to beat inflation is to work more and this applies not only for the New Australians…” 

Column “Notes”: “The people of Australia will decide to put a stop to communist element and 
the end of the Communist Party in Australia.” 

Issue of 20/09/1951, Column “Notes”: “Mr. Mentzies government returned to power for the 
second time with the mandate to put a stop to the C.P.A. However Mr. Mentzies on that issue is 
sceptical because the government of N.S.W. and Queensland did not agree for outlawing the 
C.P.A.” 

Issue of 27/09/1951, Column “Notes”: “The people of Australia do not like to be committed 
with laws and regulations regarding its liberties. Therefore it did not give this power to Mr. 
Mentzies. The communists in Australia must not be regarded as their victory for the people of 
Australia give a fair go to friends and enemies as well.” 
Issue of 4/10/1951, Editorial: “The new budget we wish in Australia to keep the system a free 
enterprise as opposed to complete and rigid Soviet Socialized State…” 

Editorial: “The migration of one thousand five hundred Greek refugees, being hit by the 
communists, during the civil war in Greece (1946-1949), are migrating to U.S.A.” 

Column “Harakies”: “New government in Greece with the coalition of progressive-Liberals and 
P.M. was elected N. Plastiras.” 

Issue of 11/10/1951, column “Notes”: The budget of Australian government for the year 1951-
1952 will be heavy with new taxes. Many people will face financial hardship.” 

Column “Harakies”: “Another Greek Organization is on the way, among the others, that of the 
“Kalymnian Brotherhood.” 

Issue of 10/10/1951, column “Notes”: “The situation in Egypt may bring disturbance in 
Middle-East.”_ ”Bloody clashes and destruction take place in Korea.” 

Column “Harakies”: “With the S/S Kyrenia and “Princess Helene” many Greek migrants 
arrived in Australia…” 

Issue of 1/11/1951, column “Notes”: Fourteen shillings up for the basic wage.” 

Issue of 8/11/1951, column “Notes”: “Many Greek migrants who came after the war in 
Australia have changed their mind as for the Australian way of life.” 

Issue of 29/11/1951, Editorial: “The Greek members of Parliament of United Democratic Left 
(E.D.A) who are in exile were sworn. ”Editorial: “The silver Jubilee of “Hellenic Herald” 

Issue of 13/12/1951, column “Notes”: “After ten years of full employment people have started 
to lose their jobs on the Eve of Christmas where is time of demand for goods.” 

Issue of 20/12/1951, Editorial: “Vital provisions are scary and very expensive. There is a fear 
only the wealthy will be able to pay for the Christmas table, seven shillings for a pound of 
ham.” 

Our research in the next issues of the “Pan Hellenic Herald” newspaper on the activities of the 
“Greek Labour ATLAS League” for a long period did not bring any results. It seems that the 
newspaper adopted a new system to fighting ATLAS: the system of ignorance and silence. 



EARLY HISTORY OF GREEK “ATLAS” LEAGUE 

The first notion for the establishment of the League was conceived with the establishment of the 
Educational Association “PLATON” at the end of 1936, which after two years of activities was 
dispersed. 

However the prepositions for the formation of a Greek organization within the defined social-
political framework of the Australian society had been established. The League was to cover a 
wide range of activities from sports and education to the unionist expressions, the financial and 
moral support to the migrants of Greek origin. 

The need of forming such organization to achieve all the above was fulfilled with the 
establishment of “The Greek Sports League of Youth ATLAS” in October 1939. 

The first members were the children of Greek migrants who came with their parents from 
Greece with, as well, the Australian born Greek Youths.  

First honorary President was the Greek-American wrestler G. Zacharias. First priority of the 
League was the formation of a football team (soccer) under the name “ATLAS”, which was 
participating in games organized by the eastern suburbs of Sydney, where on the top of the list 
were teams of Castelorizians. It is said that “ATLAS” won many cups and honorary 
distinctions. 

The first year of its establishment “ATLAS” was engaged in organizing sports and social events, 
theatrical performances and lectures. 

On the break of Second World War the “ATLAS” League was to be pioneer and leader in 
motivation the Greek Community in Sydney. With the participation of its members against 
fascism and with the coexistence (cooperation) with other progressive organizations its 
physiognomy changes radically. 

Thus the foundations were set for a close and continuous cooperation of the League with the 
syndicalism and labour movement of Australia and this unity was bond through the hard years 
of the war and the events of the post war years. 

During the war, “ATLAS” was engaged to motivating the Greek Community of N.S.W. for 
organizing antifascist protests, by printing and distribution of leaflets of information and for 
tightening relations with the Australian labour movement. 

This way the League gained the confidence and respect of the workers’ rights in various types 
of work where there was done discrimination or justice. 

That period wages and work conditions of the Greek workers in coffee shops and other shops 
were a disgrace; the average weekly hours was 65-70 hours and the weekly wage in most cases 
did not exceed thirty shillings. 

The Union of the Restaurant started to employee a Greek person in order to organize 
syndicalism actions and to guide the Greek workers in the industry of cafés and restaurants 
with the initiative of the League “ATLAS’. This task was undertaken by a very active member 
of “ATLAS” Mr. Dimitris Raftopoulos who developed a wonderful effect with the result to 
persuade many Greek workers to join the Union. 

This increase of new members resulted in the defeat of the conservative leadership of the Union 
for many years and the election for first time of a progressive team on the chairmanship of the 
syndicate in 1940. 

The arrest and imprisonment of D.Raftopoulos united the workers and the members of 
“ATLAS” and they raised funds to assist the imprisoned comrade. Finally, on August 1941 with 
the election of the Labour government in power and many efforts, the Greek Union man was 
set free.  



Since then, the League broaden its activities and with the enrolments of new members and their 
financial support the League could overcome its financial needs, which were growing day by 
day for the publication and distribution of news and information leaflets and other needs of the 
syndicate, in order to achieve its scopes. 

In 1942 because of the war, many Greek ships arrived in Sydney. The crew of the ships 
disembarked in Sydney and most of the men joined ‘ATLAS”. 

These men had progressive ideas and long experience in the maritime service and this was a big 
advantage for the syndicate, which begun a propelled force leading to the dawn of an era which 
was characterized as “the golden age” of “ATLAS” League. 

At the same period because of the general recruitment in the army, many young Greeks who 
lived in the country area came to Sydney in order to join the army. Many of these young men 
were moved by the patriotic and antifascist action of the League and became members of 
“ATLAS”. 

From word to mouth many people do remember very vividly the noisy canteen of the League 
where many people were coming to hear news about war and take printed material. They 
remember the canteen of “ATLAS”, at the centre of Sydney, full of soldiers, maritime workers, 
sailors, young men and women going to the theatrical performance organized by the League in 
order to boost the morals of the comrades of the work and struggle. 

***** 
HISTORY OF THE GREEK “ATLAS” LEAGUE 

Reading the two anniversary issues, one for the 30years and the other for 40years of the 
existence of “ATLAS”, one can see clearly the aims and scopes of the organization. 

“ATLAS’ since its establishment was “lucky” for its members were all progressive persons who 
realizes the need of an organization which its aim was to support and strengthen the workers 
will in resisting to the exploitable demands of the employers, especially on new migrants. 

Later, when it made friends in Australia social and syndicalism groups, was accepted by the 
Greek migrants as a protector. 

On occasions, where migrants of Greek origin were facing work problems, when they were 
realizing that thus need its intervention, its advice and way how to protect their rights in the 
work force, they were asking “ATLAS” for they knew that they would find solutions to the 
problems and support. 

“ATLAS” was always on the front line and for that reason its members suffered hardship, 
pursuits and even imprisonment by the economic-political “elite”; not only the Australian, but 
also, by the one that was created by the Greeks. 

We refer specifically to what the public opinion says, which coexisted with the capital, the local 
rich people and those who became rich after arriving in Australia, the Greek Consulate and the 
obscurantism of the Bishop of Australia. 

It makes someone to wonder how easily the public opinion of the Greek Community took over 
to mark the “inclined” activities of “ATLAS” and to urge the Australian authorities and the 
Greek diplomatic officers to take actions in order to admonish and punish persons with active 
syndicalism actions accusing them as dangerous for the public safety of the hospitable 
Australia, where all the migrants who arrived here must behave and obey the status quo, the 
Law and order.  

Thus the foundations were set for a close and continuous cooperation of the League with the 
syndicalistic and Labour movement of Australia and this unity was bond through the hard 
years of the war, and the events of the postwar years. 



During the war “Atlas” was engaged in mobilizing the Greek Community of N.S.W. for the 
organizing of anti-fascist protests, by printing and distribution of leaflets with information and 
for tightening the relations with the Australian Labour movement. 

This way the League gained the confidence and respect of the Greek workers and took over the 
task of protecting the workers’ rights in various types of work where there was done 
discrimination or injustice. 

That period wages and work conditions of the Greek workers in cafés and the other shops, were 
a decrease; the average weekly hours was 65-70 hours and the weekly wage in most cases did 
not exceed 30 shillings. 

With the initiative of the Greek person in order to organize syndicalistic actions of the “Atlas” 
League, the union of the restaurants employs a Greek person in order to organize unionist 
actions and guide the Greek workers in the undertaken by a very active member of “Atlas”, Mr. 
Dimitris Raftopoulos, who developed a wonderful effect with the result to persuade many 
Greek workers to join the union. 

This increase of new members resulted of the union for many years and the election for first 
time of the progressive team on the chair ship of the syndicate in 1940. 

The arrest and imprisonment of D.Raftopoulos united the workers and the members of ‘Atlas” 
and they rose founds to assist the imprisoned comrade. Finally on August 1941 with the 
election of the Labour government in power and many efforts of the Greek union 
Mr.D.Raftopoulos was set free. 

Since then, the League broaden its activities and with the enrolments of new members and their 
financial support the League could overcome its financial needs which were growing day by 
day for the publication and distribution of news and information leaflets and other needs of the 
syndicate, in order to achieve its scope. 

In 1942 because of the war, many Greek ships arrived in Sydney. The crew of the ships 
disembarked in Sydney and most of the men joined “Atlas”. 

These men had progressive ideas and long experience in the maritime service and this was a big 
plus for the syndicate that began a propelled force which led to the dawn of an era which was 
characterized as “the golden age” of the Syndicate. 

At the same period because o the general called up in the army, many young Greeks who lived 
in the country area came to Sydney in order to join the army. Many of these young men were 
moved by the patriotic and anti-fascist action of the syndicate and they became members of 
“Atlas”. 

From word to mouth many people do remember very distinctly the noisy canteen of the League 
where many people were coming to hear news about the war and take printed material. They 
remember the canteen of the League, at the centre of Sydney full of soldiers, maritime workers, 
sailors, young men and women going to the theatrical performance organized by the League in 
order to boost the morals of the comrades of the work and the struggle. 

 

THE FIRST “ATLAS” HOME  

Till then the Greek “Atlas” League was conducting its meetings in various Greek cafés; in other 
words the owners of the café were granted hospitality to “Atlas”. 

 One day the owner of a café, Mr. G.Kriketis said to the members of “Atlas” that it would be 
much better if they could find their own place for the meetings. And to encourage them he 
handed them a cheque of 10 pounds, which was considered a large amount for that period. 



So, all the members contributed five pounds each and they formed a committee for the purpose 
of rising founds and search for the appropriate place. In change for the above efforts was pt Mr. 
Costas Valamis.  

After a while it was found a large room on the second floor of a building at 252 Pitt Street. 

All the members voluntarily work to make the room a meting place for the League. 

 

HISTORY OF THE GREEK “ATLAS” LEAGUE 

Reading the two anniversary issues, one for the thirty years and the other for forty years of the 
existence of “Atlas” one can see clearly the aims and the scopes of the organization. 

“Atlas” since its establishment was “lucky” for its members were all progressive persons who 
realized the need of an organization which its aim was to support and strengthen the will of the 
workers in resisting to the exploitable demands of the employers, especially on new migrants. 

Later, when it made friends in Australian social and unionist groups the Greek migrants 
accepted the League as a protector. 

On occasions where migrants of Greek origin were facing work problems, when they were 
realizing that thus need its intervention, its advice and the way how to protect their rights in the 
work force, they were asking “Atlas” for, because the knew they could find solutions to their 
problems and support. 

“Atlas” was always on the front line and for that its members suffered hardship, pursuits and 
even imprisonment by the economic-political “elite”, not only the Australian, but also by the 
one that was created by the Greeks, 

We refer specifically to what the public opinion says which coexisted with the capital, the local 
rich and those who became rich after arriving in Australia, the Greek Consulate and the 
obscurantism of the Bishop of Australia. 

It makes someone to wonder how easily the public opinion of the Greek community took over 
to mark the “inclined” activities of “Atlas” and to urge the Australian Authorities and the 
Greek diplomatic officers to take actions in order to admonish and punish persons with active 
syndicalistic actions accusing them as dangerous for the public safety of the hospitable country, 
Australia, where all migrants who arrived here, must behave and obey the status quo of Law 
and order. 

In the beginning “Atlas” was a sport club that was established on October 1939 and it was 
called “Greek Sport Association Atlas”. 

Its president is named the Greek-American wrestler G.Zacharias. Members were only migrants 
of Greek origin and their Australian born children. 

For the establishment of “Atlas” we must give credit to another association, which did not last 
long, and this is the Educational Association “Plato”, which was established in 1936. 

From the works of Mr. Georgakis we take the information that there was another sports 
association by the mane “Atlas” in 1929, which had been established by the Castelorizians and 
its field sports was weight lifting, under the supervision of the general sports section of this 
Brotherhood in Eastern suburbs. 

The Greek “Atlas” League in the first year of its establishment was participating with its soccer 
team in the championship at Eastern Suburbs. 

 

 



CHANGE OF PHYSIOGNOMY OF “ATLAS” 

Since the declaration of the Second World War “Atlas” had the happiness to be embraced by 
progressive members who came from time to time from Greece and Cyprus and gave new 
meaning and character to the aims and targets of the League. 

From sports and cultural organization was transformed to an anti-fascist and anti-capitalist 
organization with social and unionist activities such as printing and circulate informative 
material, organizing protests, mass meetings, and cooperation with the Australian Labour and 
social movement. 

Many of its members were considered dangerous for the country and there were under 
surveillance and a few were put in prison, as Mr. Mitsopoulos who was arrested by the police, 
in 1941 and put in prison. Later he was let free. 

A great power “Atlas” had developed in maritime workers Union which during the war they 
developed anti-fascistic line when it was necessary, they were bringing difficulties and they 
were resisting in letting ships to ports. 

The strike of the maritime unions, where many Greeks were members for the demand of better 
conditions and pay brings chaos in the shipping Industry of the country (1943); many ships 
remained in pots unloaded with results of many products to be ruined. 

A Greek delegate of the maritime Union, Mr. Tassos Vassilopoulos was arrested and locked up 
in detention centre Villawood as illegal migrant with the government’s intention to deportee 
him. Finally with the intervention of “Atlas” he was set free and his extradition did not take 
place. 

Thus the first of May 1986 some members of the “Original Atlas” took part on the traditional 
parade, but afterwards in the celebration which took place at “ATLAS HOUSE”, no one turn 
up. 

During 1987 attempts were made to find a solution outside the court room regarding the assets 
of “ATLAS’. 

Finally on June 1987, an agreement was made between the two parties. The agreement was 
starting that the trustees will transfer the shares according to the resolution of the extraordinary 
general meeting and secondly the members who were members of the executive committee on 
the books of 1982 remained to be regarded as members. There was, also, agreed that within one 
week the trustees’ layers will contact the “ATLAS”’ layers in order to withdraw the charges. 
This never took place and instead that the trustees brought to the court new charges that 
G.Gotsis and his team turned “ATLAS’ to a political organization from a charity organization 
that was since its establishment. They were, also, demanding the return of “ATLAS’ assets to 
the “Original Atlas” based on the philosophy that since “ATLAS” is a political organization, the 
assets must go to the “Original Atlas’ which is a charitable organization. 

News Letter 

“Members of “Greek Atlas League” who are also the management committee of the company 
“ATLAS HALL PTY LTD” Triantafyllos Koutsornithis, 43 years member of “ATLAS” and 
founding member of the company (22 years manager of the company), Telis Kostoulas, 32 years 
member of “ATLAS’ and founding member of the company (22 years manager of the 
company), Giorgos Manikakis, 24 years member of “ATLAS” (12 years manager of the 
company). 

We, the above mentioned persons in conjunction with many other members founded the 
company known as “ATLAS HALL PTY LTD”. Lately came to our attention that the executive 
committee does not run the Leagues business according to the principles of the purpose which 
was established. We are, also, opposing the dismissal of the League’s layers Mr. Conway and 



the dismissal of the public auditor of the company Mr. D.Gotsis. The executive committee has 
no such right to do so. This task is on the hands of the managers and the shareholders of the 
company. The executive committee also has informed us that we as trustees we are about to be 
dismissed and replaced by three other members. 

We find these actions and decisions unjust and unlawful. Therefore we invite all of you who 
wish to become members in “Greek Atlas League” in which will all give our consent to use the 
Hall for the purpose which was originally stated. 

The meeting will take place at 38-40 Station St., Newtown, on  Sunday 6th February, at 3.00pm 

The most moderate and sensible members of ‘ATLAS” were Telis Kostoulas (till his death, 2005, 
in Brisbane) and Takis Sarelas, General Secretary for many years of “ATLAS’ and Greek 
Community. 

Below is an interview of the above persons to the journalist of ‘KOSMOS, Newspaper, Mr. 
George Hatzivasilis (12/10/1993). This interview was given ten years after the Split and the 
theme was: “The Left movement at present time” and the title of the article was” “Crisis in the 
Left Movement: Causes and solutions”. 

The journalist in his prologue states: “To the Greek migrants who came to Australia after 1975, 
where “ATLAS’ was in decline, perhaps it is unknown its rich activities. Regardless of ones 
ideology “ATLAS’ used to monopolize the social activities in the Greek Community in Sydney 
at a time where they were not any clubs, nor football teams and many of the contemporary 
brotherhoods did not exist. 

Mr. T.Kostoulas is a member of “ATLAS’, since 1949. He says: “I was recruited by Takis Kaldis. 
Today we are in different places. When the mass migration began, in 1950, the Labour Party of 
Australia did not attract the Greeks and the Leftists used to become members of ‘ATLAS” 
which at the time played a very important role in the cultural, social and political field. 

In >50’s and >60’s was the only Organization which was involved with the arts. Each year was 
staging one or two plays. “ATLAS” had a number of people 60-80 who were engaged in staging 
theatrical plays. Among them were Mandouridis, George Kazouris, Takis Kaldis, Filatiris and 
many more. 

In >50’s the Greek Orthodox Community of Sydney and N.S.W. did not accept as members 
people with communist ideas, but gradually this was overcome and we became members and 
we won the elections, as well. The Left Movement played a significant role within the G.O.C. 
We organized the Democratic Movement; we rejected the constitution of the Greek-American 
Archdiocese which the Church endeavored to introduce in Australia and thus the 
Confederation of the Independent Greek Orthodox Communities in Australia. 

However, being a communist in Australia back then it was not an easy task. The Government 
was hard on us. If someone were a non Australian born, communist was under surveillance, 
our application for citizenship was rejected, we could not work threatened to be deported. 

Our only help and protection was that of the Labour Movement and the Unions. 

Mr.Takis Sarelas arrived in Sydney in early 1970s. “What “ATLAS” offered to the Greek 
migrants can be regarded only as positive. Migrants who visited “ATLAS” did not involve in 
gambling, they got education, were informed about the life style in Australia. In “ATLAS” 
served well known individuals of the progressive Left Movement, such as Mr. Tr. Koutsornithis 
and the Greek Cypriot Dr. Iordanou, who served thirty years as president of the League. 

In “ATLAS” there was a library, billiard table, tennis table. Most of “ATLAS” members did not 
belong to any Left Organization in Greece. They met here in Australia for the first time 
organized leftists and we show them the appropriate respect. They used to spend their free time 
to guide us and advise us. G.Gotsis especially knew how to handle young people. In “ATLAS’ 



premises all were as one family. Girls in “ATLAS’ were safe, because they approached them as 
sisters. Many young men found there a partner in life and I dare to say that I do not know of 
someone who got divorce form such marriage. 

Apart from what Mr. Kostoulas said prior, “ATLAS” during the dictatorship in Greece, put up 
a big struggle against junta using its powers to make it clear to the colonels that such regimes 
are opposed by free people.” 

In the question of the journalist to Mr. T.Sarelas: “Why after such an active role there was a 
sudden down-fall?” Mr. Sarelas replied: “There were many factors for “ATLAS” down fall. First 
of all because of the fight against the military government in Greece “ATALS” neglected its 
activities towards social and cultural events, because it could not cope with this extra load. At 
the same time, people were terrorized by the staff of the Greek Consulate General in Sydney 
that anyone who visited “ATLAS” house was put in a black list and his/her relatives in Greece 
were under surveillance. 

Another factor was that Greek migrants begun to move away from the near by suburbs whew 
“ATLAS” was situated.”  

Another reason, according to the President of “ATLAS’ Mr.G.Gotsis, was that “The Greeks who 
were seeking assistance from “ATLAS”,  after a while, became wealthy and independent and 
they did not need anymore “ATLAS”. 

The truth is that for someone to be member in a club such as “ATLAS’, it takes guts and class 
conscience. It is not like a Brotherhood, where there you can see people of all social classes, who 
are going to meet their fellow countrymen. In “ATLAS” were going migrants who were 
political minded, they knew the good and the useful for the migrants and were willing to fight 
for justice and equity, good wages and better working conditions. When the ALP realized that 
threw its weight on those social problems and gradually succeeded to weaken the Communist 
and Social Party of Australia.” 

In the question how Mr. Sarelas sees the future of ‘ATLAS’, he said that the future of the Left 
Movement is on the hands of the Youths of today, because the ALP does not express their 
expectations. The Left Movement has the ability for great things 

I believe that “ATLAS” can achieve more with good will and cooperation, because let us be 
honest, the Greek Orthodox Community of Sydney and NSW cannot do everything.” 

ORIGINAL “ATLAS” LEAGUE-DECLARATION 

September 1986, Sydney 

It is well known that our organization does not operate as well as it should. There are various 
opinions on the matter and indeed there are many reasons for the downfall of the Organization. 
In order to make an objective analysis of the facts of the Organization we ought to see a few 
themes which will assist us to overcome the present problems and those are the following” 

A. The history of ‘ATLAS” 

B. B. Its role and activities in the past. 

C. C. The fall of Organization. 

D. D. The contemporary conditions and which is the framework of activities which the 
Organization must work at. 

HISTORY OF “ATLAS” (according the Original Atlas members) 

“ATLAS” in the past had a bright history. This development flourished at its peak 25-30 years 
ago. There are two reasons of that great development: 

A. The objectives conditions and  



B. The subjective ones, meaning the organization its self with its activities and scopes. The first 
age of the migration current, Greeks lived in a small radius around Paddington, Surry Hills, 
Redfern, Newtown, under harsh conditions, three-four families under one roof. Most of them 
were industrial unskilled workers in factories of Redfern, Alexandria and Mascot. “ATLAS’ was 
at the heart of these people and used to find comfort during hard times. Together with the 
Greek Club at Elizabeth Street, were the only Greek Organizations in Sydney which owned a 
building. 

Many members of the “ATLAS” League were working at the waterfront or in the merchant 
navy and the Organization was like a home to them. “ATLAS” was a healthy Organization 
within the Greek Community. Within that framework “ATLAS” had a specific plan for its 
activities. 

***** 
WHAT WAS THE NATURE OF “ATLAS” 

There is no doubt that the nature of ‘ATLAS” was reflecting the subjective and objective 
conditions at each time. However this does not mean that we cannot specify the general nature 
of the Organization. And that is that “ATLAS” was a wide spread Democratic Organization, 
which had a mind of its own and it was interested for various issues, such as social, cultural, 
national, political and educational ones, literature and poetry. 

The bulletin’s sub committee was establishing, also, a circular fortnight called “Labour News”. 
The sub committee also was responsible for the WALL PAPER. On that anyone who had 
complain or suggestion for the better working conditions, could write it on that. 

Theatrical sub committee 

This sub committee had the undertaken in staging theatrical plays with an aim to stage two 
plays per annum. The sub committee of movies and lectures had the task of showing films at 
“ATLAS HOUSE” and organizing lectures on various interests. 

The sub committee of night balls had the task of advertising, organizing, catering, issues of 
tickets etc. All the above subcommittees had its own president, secretary and treasurer. 

From time to time “ATLAS” was forming or helping to form a sub committee for special 
purposes, such as restoration of Democracy in Greece or for freedom for Cyprus. 

It was “ATLAS” idea for the establishment of the “Pan-Hellenic Games” in Australia by the 
Greek Community of Sydney and N.S.W. in cooperation with the Federation of the Greek 
Communities of Australia. 

Those games were taken place annually, each year in different city (Sydney, Melbourne, and 
Adelaide). Apart from sport games these were, also, various events, such as theatrical, literature 
and that of the arts. 

All these were achieved not only by the executive committee, but in participation with a long 
number of members of ‘ATLAS’ 

 

THE ISOLATION AND THE SPLIT OF THE ORGANIZATION 

In the early seventies many changes occurred in the Greek Community in Sydney, as for 
example, changes in the working places. Greeks no longer work as unskilled labors, but the 
majority became small businessmen and their children are university students or graduates.  

Another change was made at the residence places. 

With Whitlam’s decentralization, a large number of Greeks of Sydney sold their houses in 
Marrickville, Newtown, Paddington, Redfern, Surry Hills, and moved to more distant suburbs 



of Sydney, where the houses were new, larger with front and back yards. Those changes were, 
also, inflicted to the second generation of Greeks. At the same time we see many changes in 
form of reform to the work force. Those reforms were initially demands of the Labour 
Movement and ‘ATLAS” and they were adopted by the ALP government. Some examples are: 
the naturalization, struggle against assimilation SBS TW-Radio, migrant services, plus many 
other services. 

During those years Greece was under a military government. “ATLAS” then played a 
significant part for the restoration of Democracy in Greece, but on the other hand the 
Organization seemed to suffer from identity crisis unable to solve the new problems of 
migrants. 

“ATLAS” is on a constant crisis with the main responsible for the Split the ‘Team of G.Gotsis 
(and by that we mean the ideas and principles, which brought “ATLAS” to isolation) and 
became a political party. As a result, the “healthy” members of ‘ATLAS” decided to establish 
the“ORIGINAL ATLAS”. 

 

WHAT MUST BE DONE 

It is wrong to believe that the organization can have a leading role in the Community by 
avoiding Gotsis’s errors for the simple reason that the conditions have changed together with 
the interests of the Greek migrants. 

We must make drastic changes to fit the contemporary life style condition. And in order to do 
that, we must change our approach in work with a program based on our great traditions and 
to work with real open minded people in order to develop the New. 

 

HOW THE ORGANIZATION MUST OPERATE. 

First of all we ought to see what kind of organization we need. We must build up an “ATLAS” 
for all, not only for the progressive people, but also for anyone who believes that the 
organization will support everyone when is in trouble. There is no necessarily has to be leftist, 
but migrant who believes that “ATLAS’ will be by them in times of need. 

All members must be equal; there must not be favorite individuals or groups. 

Everyone should respect the program and go by the constitution working united to fulfill the 
aims of the organization. 

We must work towards for the struggle in supporting the demands of the working Greek 
migrants. 

The Organization must have the ability to follow the political and economic changes and to put 
forwards solutions. 

The most important area where we ought to develop most is: 1. Education, 2. Unionism, 3. 
Service of informing and advising for migrants, 4. Cultural events, 5. Women and 6. Youths. 

In the area of Education we must work towards for equal education for the children of migrants 
to promote or language of Modern Greek in as many government schools as possible-Primary 
and High Schools. 

Supporting Migrants 

The difference between high income people and the low income ones will have serious 
consequences in the life of migrants. With the cutting down in funds the bashing up on the idea 
of multicultural Australia and the continuous racist provocation, the League must stand by the 
Greek migrants. 



Women 

Women are a special part of our organization. We must find ways of organize them to 
undertake the task of participating in the movement for the world peace. Topics such as 
children, unemployment, work by the piece etc. may as well unite our women in a common 
struggle in various matters. 

 

Youths-Cultural events 

In the sector of cultural events it is necessary to include a series of seminars, lectures, theatre, 
dance etc. 

It is well known to all of us that in the sector of cultural events the Greek Community is far 
behind in comparison to its economic growth. 

The progressive movement which a part of it is “ATLAS” has some responsibility. For in the 
question of our identity, which is mainly cultural, “ATLAS” has nothing to offer. 

In the past, “ATLAS” gave us great cultural events. We must see how it was developed and 
why it ceased to promote our culture. 

The organization must approach the universities “Modern Greek Department, the Open 
University and the Greek Academics and cooperate with for the benefit of our language. 

We must find new ways and methods to approach the Greeks in Sydney. For example we can 
organize evening meetings for the Arts or lectures in literature, poems recitations and music etc. 

In the past “ATLAS” choir was very impressive with its twenty five members. 

The heavy burden on the cultural events must be carried by the Youths of the Organization. On 
that there is a need for a research to see what cultural events young people have. Thus we can 
say that our Organization is not like the other ones, but has a different personality, creates and 
educates people with high ideals, there will be indeed an oasis in the cultural desert of our 
community. 

There are the things which must be done on the cultural question. At the same time there is the 
need in the Greek Community cultural spot. 

We must find the way to build a Greek Cultural House. The Greek and the Australian 
Government will assist on that. We must not forget that Australia is a multination, 
multicultural society, but we ought to be united all Greeks together to achieve our goals” 

 

TWENTY THREE YEARS AFTER THE BISECTION (Split) 

It is strange enough what has become of “ATLAS” after so many years of active existence. It is, 
also, difficult to understand the reasons as to why ‘ATLAS’ was bisected, on February of 1983. 

The so called “ORIGINAL ATLAS’ was developed with  members of “ATLAS” of those who 
were loyal to Mavrantonis’ group and those who belonged to the hard core of C.P.A. and who 
were supported by the General Secretary of C.P.A., Mr. Peter Symon. It is known to everyone 
that eighty members of the “Original Atlas” visited Mr. Simon’s office, at Day Street, and pay 
each and everyone of them the amount of $350.00 dollars in order to commence court action 
demanding the assets of ‘ATLAS’. During the long time trial, both “ATLAS’ remained inactive. 
Mr.G.Gotsis said that Mr.Symon refused this to him. 

The “Original Atlas” lost in court and “ATLAS’ sold its building on 152 Crown St., around 1993, 
after a General Meeting decision. 



Later was bought by “ATLAS’ a building in Botany which is rented out and “ATLAS” is based 
its headquarters by renting a section of the Kalymnian Brotherhood premises, at 6 Frederic St., 
Rockdale. 

There “ATLAS” is continuing its activities as in the past. From time to time dance nights are 
organized. Speakers are invited from Greece and Cyprus in order to inform its members for the 
social, political and cultural life in the old countries. 

The library is full of progressive books in Greek or English of old and new writers and books 
are in sale for very low prices. 

In its meetings invites personalities from different unions, members of Peace Movement and 
Labour and Progressive Movement. 

And as in the past, “ATLAS” continues to participate in the First of May Celebration. In 2005, 
2006, 2007, 2008 President of the Organizing Committee for the events was the President of 
“ATLAS”, Mr. G.Gotsis. 

As far the “Original Atlas” was supported by its members for a few years and finally remains 
inactive having one event each year. However many of its members are supporting the efforts 
of the Greek Orthodox Community of Sydney an N.S.W. by participating in the Greek Festival 
of Sydney. They, also, have established an organization called “Friends of Greek Communist 
Party” and they participate in the festivities of the G.O.C. They, also, participate at the Greek 
section “Nikos Belogiannis” of C.P.A. 

In our questions in order to write the history of “ATLAS’ many members of the “Original 
Atlas” refused to answer our questions fearing that it will open old wounds or it will harm their 
tranquility. 

A few others answered our questions happily. 

It is sad picture to see in social gatherings organized by many Greek organizations, only people 
of over sixty five years of age. As for visiting “ATLAS’ this has become bravery. For if someone 
sees you to visit “ATLAS’, it may cause hardship not only to you, but also to your siblings. And 
your son or daughter will not be able to have a house in Eastern Suburbs or in St. George area 
or a four wheel drive automobile and enjoy what you have missed out coming in Australia in 
>60 or >70 as a migrant. Not mention that the priest of your parish, it is possible to inform the 
congregation that Mr. X was seen to enter “ATLAS”. 

Many years went by since the first migrants arrived in this land. They were glorious years, 
maybe poorly years, lacking of luxuries. The years have passed, when young people were bold 
and heroic. Youth which was the spring and the hope of humanity and that of the Greek 
Community, which went by working on railroad around Australia, digging deep into its red 
earth, sweating in the sugar cane farms, loading and unloading at the water front and the ships. 
Also, they were serving customers behind the counter of a milk-bar. Tastes and smells of Greece 
and Mediterranean, lots of dreams, knowledge and vitality, but the results leave a bitter taste. 

In what way a communist perceives progress? We wonder if the progress is based on the high 
standards of living. That is, with the contemporary wages one earns more money therefore is 
able to have more goods than what was getting many years ago, when arrived in Australia as a 
new migrant? 

 Can it be our aim to have two-three houses and rent them out to young people who are just 
starting their life, as we were doing then, to Asians, Afghans, Kurds, new migrants who 
brought them here the storm of war, the same one which brought us in the mid fifties?  

Is progress, when my table is full of food? we wonder if the rest of the people’s table is full in 
this place which became our second homeland.  



Can it be someone well off and progressive, for example, if all members of a family has its own 
motorcar, and most of us are visiting Greece once every three years for two-three months is this 
progress? I wonder! 

Have we brought any progressive ideas in this land? Have we plant any new ideas into the 
hearts of the people of this land? Have we made any basic changes on the working conditions 
for the millions in the work force? Have we achieved to make this land prosperous? So 
everyone can have its portion of wealth and the opportunity for health care, education and 
recognition of our struggle, our sacrifices and our efforts in making this country Big as it 
deserves? 

Or are we an anonymous crowd within the huge mosaic of nations of Australia and the only 
link among us are the mixed marriages which are always contrary to the coherence of the 
family concern? 

Are we making any efforts to join with the rest of the people? Or are we isolated-closed in our 
cage-because of the lack of language and we were remained in the hear of the poor who came to 
this country being satisfy with the idea that we are able to earn our daily bread or with some 
money for a raining day? 

The conclusion what is progress can be given only by those who measure progress with ideas, 
deeds and results for all human kind. How much the Greek Community has offered to 
Australia and what portion is to be claimed by a fighter to the magnitude of “ATLAS”? 

Let us think then, all of us, who are the Anthropoi and which the Anthropoid, those who forgot 
their dreams and where they came from. 

Maybe are those who strive, regardless what price they pay to minimize the efforts of some 

organizations, especially “ATLAS”. So they can have a well paid job and in order to have their 

conscious clear, they are going on Sundays to the church, taking Holy communion by the 

representatives of the All Mighty, whose their only task is to auction spades and door keys, so 

all those can become part of the Holy Trust...                                                                                                                                 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
Όλοι όσοι αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας να μας παραχωρήσουν μία συνέντευξη, σχετικά με 
την άποψή τους για την παρουσία, τη δράση και την προσφορά του Ελληνικού Εργατικού 
Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ», απήντησαν στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο, είτε γραπτά είτε προφορικά. 
Για μία ακόμη φορά τους ευχαριστώ θερμά. 

 

GREEK “ATLAS” LEAGUE 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Προσωπικές ερωτήσεις 

1.Πώς ονομάζεσθε, από πού κατάγεσθε, πότε ήλθατε στην Αυστραλία, με ποιο ή ποια 
επαγγέλματα ασχοληθήκατε κατά τη διάρκεια της παραγωγικής σας δραστηριοποίησης; 

2.Πώς γνωρίσατε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ»; Γίνατε μέλος του; Πώς γινόταν η εγγραφή των μελών; 
Υπήρχε κάποια διαδικασία για την εγγραφή νέου μέλους; Υπήρχε εισφορά και ποια;  

3.Γιατί γίνατε μέλος; Ποια ανάγκη, πιστεύετε, ότι οδηγούσε τους μετανάστες Έλληνες στο να 
προσεγγίσουν την οργάνωση;  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΤΛΑΝΤΑ 

4.Τι πιστεύετε ότι ήταν ο «ΑΤΛΑΣ»;  Δώστε κάποια στοιχεία της ταυτότητάς του, έτσι όπως 
εσείς την αντιλαμβανόσαστε. 

5.Ποιος ο ιδεολογικός του προσανατολισμός; Πόσο αυτός εναρμονιζόταν με την 
πολιτικοοικονομική και κοινωνική ζωή στην Αυστραλία, την εποχή εκείνη και προσωπικά 
για σας και κατ’επέκταση και για τους άλλους Έλληνες μετανάστες; 

6.Με ποιούς χώρους πολιτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς γνωρίζετε ότι ο 
«ΑΤΛΑΣ» είχε σχέσεις (ελληνικούς και αυστραλιανούς) και με ποιον τρόπο αυτές 
εκδηλώνονταν και συνεργάζονταν; 

7.Αναφέρετε μερικά σημαντικά, κατά τη γνώμη σας, πρόσωπα για την προσφορά τους στον 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» και την εξέλιξή του; 

Ποια η σχέση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με ελλαδικές και διεθνείς οργανώσεις; Υπήρχε αντίστοιχη 
εκπροσώπηση; 

8.Ποια η σχέση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» καθώς και η εξέλιξή της με τις οργανώσεις ΠΛΑΤΩΝ,  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Νewcastle, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ Βρισβάνης, 
ΠΛΑΤΩΝ Μιλτζούρας, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΖΗΝΩΝ 
(Κυπριακή αδελφότητα) Μελβούρνης, εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μελβούρνης, ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ, καθώς και με την Ελλην.Ορθόδοξη Κοινότητα  Ν.Ν.Ο.; 

9.Ποιοι, νομίζετε ότι ήταν οι σταθμοί στην πορεία της εξέλιξης του «ΑΤΛΑΝΤΑ»; 

10.Ποια χρονική στιγμή στη δεκαετία >80-90 υπήρξε διάσπαση στη συνοχή των μελών του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» και αυτή ήταν ιδεολογικής ή κάποιας άλλης αιτίας αποτέλεσμα; 

11. Αξιολογείσθε τη θέση και προσφορά των  Προεδρείων της περιόδου 1981-1990. 

12.Αν υπήρχε η δυνατότητα να γύριζε πίσω ο χρόνος, ποια σημεία της πορείας του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» θα θέλατε να αλλάζατε; 

Ποια πιστεύετε ότι είναι η προσφορά του ΑΤΛΑΝΤΑ στην Ελληνική Παροικία; 

13.Ζη, σήμερα ο «ΑΤΛΑΣ»; Τι θα οδηγούσε στην ανασύστασή του και έντονη 
δραστηριοποίησή του; Είναι, τελικά, προσωπική υπόθεση κάποιων η ύπαρξη ή μη του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ»; 



14.Πόσο πιστεύετε ότι έβλαψε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» η στενή του σύνδεση με τη μαρξιστική 
Αριστερά; Βλέπετε κάποια συνάφεια στην πορεία του ΚΚΕ και του ΚΚΑ αναφορικά με τις 
διασπάσεις τους και την πολιτική εκπροσώπηση στα αντίστοιχα Κοινοβούλια; 

15.Ποια η σχέση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με το ελληνικό τμήμα του Κ.Κ.Α. «Αριστοτέλης»; 

16.Ποιο ρόλο για την εξέλιξη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» είχε η διαμόρφωση και η ανάπτυξη, στο 
λεγόμενο σοσιαλιστικό χώρο, του ΠΑΣΟΚ; 

17. Ποιοι πήραν απόφαση για την πώληση του κτιρίου του «ΑΤΛΑΝΤΑ»; 

18.Ποιο ή ποια πρόσωπα θα λέγατε ότι ήταν «μοιραία» για την πορεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και 
γιατί; 

ΧΩΡΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΛΑΝΤΑ 

19. Πού αρχικά συγκεντρώνονταν τα μέλη του; Πότε αγοράστηκε το κτίριο της  256 CROWN 
St.;  Ποιοί ήταν οι trustees και ποιο ήταν τότε το Προεδρείο; 

20.Ποιοι πήραν απόφαση για την πώληση του κτιρίου του, πότε αυτή έγινε; Θέλετε κάτι 
ειδικότερο να προσθέσετε σχετικά με αυτό το γεγονός; 

21.Πότε έγινε η ξεχωριστή Εταιρεία του ΑΤΛΑΣ Club και σε τι απέβλεπε αυτή η ίδρυσή του; 
Ποιοι ήταν οι διαχειριστές και πώς διατίθεντο τα τυχόν υπάρχοντα κέρδη;  

22. Ποια τμήματα διέθετε ο «ΑΤΛΑΣ»; 

23. Ποιες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες ανέπτυξε ο «ΑΤΛΑΣ» κατά τη 
διάρκεια της ύπαρξής του; 

24.Αναφέρετε κάποιες πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» που είχαν 
πλατειά απήχηση στην Ελληνική Παροικία. 

25. Ποια πρόσωπα της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και πολιτικής ζωής και δημιουργίας 
«ξεπήδησαν» από τις τάξεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ»; 

26.Ποιους τρόπους έκφρασης, επικοινωνίας και κυκλοφορίας των ιδεών του ανέπτυξε ο 
«ΑΤΛΑΣ»;  Ποιοι είχαν την ευθύνη ;  

27.Υπήρχε καταστατικό βάσει του οποίου γίνονταν οι αρχαιρεσίες για τους διάφορους 
τομείς δραστηριοτήτων του «ΑΤΛΑΝΤΑ»; 

28.Σε ποιες περιόδους υπήρχε έξαρση πολιτιστικών εκδηλώσεων; Ή μήπως υπήρχε 
προγραμματισμός παγιωμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι στις μέρες μας το Festival της 
Ε.Ο.Κ της Ν.Ν.Ο.; 

29.Θα θέλατε να εκφράσετε κάποιες γενικές σας σκέψεις για την παρουσία σας και 
συμμετοχής σας στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και τι αυτός εκπροσωπούσε για σας; (Εχουν κατά 
καιρούς ακουσθεί εκφράσεις, όπως «εγώ εκεί μεγάλωσα και έμαθα τη ζωή») 

ΜΕΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

30.Αναφέρετε μερικά πρόσωπα που ενθυμείσθε που δραστηριοποιούνταν στο χώρο του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ». 

31.Αναφέρατε κάποια περιστατικά που σας έχουν τυπωθεί στη μνήμη σας ως σπουδαία και 
κάποια μη σημαντικά, αλλά με κάποια ιδιαιτερότητα. 

 

 

 

 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
 κ.Γκότσης Γιώργος (10/08/2006) 

«Ονομάζομαι Γιώργος Γκότσης. Γεννήθηκα στο χωριό Αετός Τριφυλίας, ιστορικό χωριό, που 
είναι χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Πύλα. 

Ένα χρόνο μετά τη γέννησή μου η οικογένειά μου μετακόμισε στο Δώριο Τριφυλίας. Πέντε 
χιλιόμετρα περίπου απόσταση από τον Αετό, πεδινό χωριό, σήμερα Δήμος, όπου περνάει και 
τραίνο. 

Είμαστε πολυμελής οικογένεια, εννέα παιδιά, πατέρας και μάννα, παππούς και γιαγιά από 
πατέρα, που πραγματικά αυτοί μας μεγάλωσαν και παρ’όλου που έχουν φύγει πολλά χρόνια 
από τη ζωή, δεν μπορώ να τους ξεχάσω. 

Η ενεργός συμμετοχή του πατέρα μου από την αρχή στην Εθνική Αντίσταση, είχε σαν 
αποτέλεσμα να προσανατολισθεί όλη η οικογένεια, μικροί και μεγάλοι, στον αγώνα για την 
απελευθέρωση της πατρίδας. 

Μετά την Απελευθέρωση και την επικράτηση του δοσιλογισμού με τα όπλα στη ζώνη, όπως όλοι 
οι αγωνιστές υποστήκαμε τους συνεχείς διωγμούς, βασανισμούς, κατατρεγμούς. Στην πορεία 
αυτήν των διωγμών ο πατέρας μου δολοφονήθηκε στις φυλακές Κυπαρισσείας, το Δεκέμβρη του 
1945. 

Ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια μου είχε φύγει για την Αθήνα, όπου κατόρθωσε με δουλειά και 
παράλληλη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο, να γίνει δικηγόρος. 

Ο δεύτερος από τα αδέλφια, ύστερα από κυνηγητό βγήκε στο βουνό και κατατάχθηκε στο 
Δημοκρατικό Στρατό, όπου έπεσε πολεμώντας παληκαρίσια, το 1949. Οι υπόλοιποι σκορπίσαμε 
από ‘δώ και από ‘κεί. Κι εγώ έφυγα το 1946 για Πειραιά. 

Για μας, λόγω της συμμετοχής μας στον απελευθερωτικό αγώνα, ήτανε αδύνατο να βρούμε 
δουλειά. 

Το 1954, ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες, κατόρθωσα να πάρω διαβατήριο και να πάω στα 
ανθρακωρυχεία του Βελγίου. Στην Αυστραλία έφθασα στο τέλος του 1960. 

Τα πρώτα χρόνια δούλεψα στα χαλυβουργεία του Πορτ-Κέμπλα και από το 1965, λιμενεργάτης 
στο Σύδνεϋ.  

Στα χυτήρια του Πορτ-Κέμπλα έφθαναν καθημερινά εκατοντάδες μετανάστες, μαζί και πολλοί 
Έλληνες, που ρίχνονταν στις πιο ανθυγιεινές και επικίνδυνες δουλειές. Με την άγνοια της 
γλώσσας και τον έντονο ρατσισμό, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. 

Σε λίγους μήνες μετά από την άφιξή μου στο Πορτ-Κέμπλα, εντάχθηκα στο Κ.Κ.Α. που ήταν το 
μόνο κόμμα τότε που πάλευε για τα προβλήματα των μεταναστών και ενάντια στο ρατσισμό. 

Μέσα από το Κ.Κ.Α. ανάπτυξα δραστηριότητα μέσα στους Έλληνες μετανάστες και συνδέθηκα 
με άλλους προοδευτικούς Έλληνες εργάτες και δημιουργήσαμε το Σύνδεσμο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ». 

Για τη διαφώτιση των Ελλήνων μεταναστών γύρω από τα προβλήματά τους, κυκλοφορούσαμε 
την εργατική τότε εφημερίδα «Νέος Κόσμος» και οργανώναμε συγκεντρώσεις στο Εργατικό 
Κέντρο του Γούλονγκογκ, όπου μιλάγανε συνδικαλιστές από τα εργατικά συνδικάτα, τα 
οικοδομικά συνδικάτα, από τους ανθρακωρύχους κ.α.  

Το συνδικάτο σιδηρουργών, όπου ανήκαν οι εργάτες του χαλυβουργείου ήτανε πολύ δεξιό, 
πράγμα που έκανε τις συνθήκες εργσίας των μεταναστών-χαλυβουργών, ακόμη πιο δύσκολες. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είχα έλθει σε επαφή με μέλη του Κ.Κ.Α. που ήταν 
και μέλη του «ΑΤΛΑΣ», γνώρισα το Σύνδεσμο και έμαθα για τις δραστηριότητες που έκανε για 
να βοηθηθούνε οι μετανάστες και να συνδεθούν με το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα και 



να παλαίψουν για να αντιμετωπίσουνε την άγρια εκμετάλλευση, τις σκληρές και ανθυγιεινές 
συνθήκες δουλειάς, το ρατσισμό και άλλα προβλήματα. 

Ο αγώνας για τα συμφέροντα των εργαζομένων, μαζί με τους αγώνες για ειρήνη και 
αλληλεγγύη προς τους άλλους λαούς, πρέπει να εκφράζουνε κάθε εργαζόμενο. Γι’αυτό και 
έγινα μέλος. 

Οι δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Ελλήνων 
μεταναστών, που το 99% αυτών, τότε, ήταν ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγούσε τους μετανάστες να 
προσεγγίσουν την οργάνωση. 

Όταν συμμετείχες στην Οργάνωση, έκανες αίτηση, προτεινόσουνα και από δύο μέλη της 
οργάνωσης. Η αίτηση περνούσε από το Συμβούλιο και όταν εγκρινόταν, γινόσουνα μέλος. 

Η συνδρομή την εποχή εκείνη (1965) ήταν δύο λίρες το χρόνο. Για τις συνδρομές αποφάσιζε 
κατά καιρούς η χρονιάτικη γενική συνέλευση των μελών. 

Εγώ έγινα μέλος στο τέλος του 1964, όταν η εταιρεία B.H.P. αρνήθηκε να μου δώσει δουλειά, 
λόγω της δραστηριότητάς μου μέσα στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα για τα 
συμφέροντα των μεταναστών και γενικά όλων των εργαζομένων και, ύστερα από συζήτηση με 
τα προοδευτικά συνδικάτα και το Κ.Κ.Α. που ανήκα, ήρθα να πιάσω δουλειά στο Σύδνεϋ και 
να αναπτύξω δράση. 

Το Μάη του 1965, στις εκλογές του «ΑΤΛΑΣ» εκλέχθηκα στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο με 
εξέλεξε Οργανωτικό Γραμματέα. Στη θέση αυτή υπηρέτησα μέχρι το 1974 που εκλέχθηκα 
Πρόεδρος του Συνδέσμου. 

«Ο ΑΤΛΑΣ» πρόβαλλε στην πολιτική κονίστρα από την πρώτη στιγμή ως οργάνωση εργατική 
αριστερή. Συνεργάζεται με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και παλεύει για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι και γενικά ο εργαζόμενος κόσμος. 

Με την ίδρυση του «ΑΤΛΑΣ» στο Σύδνεϋ και των άλλων Συνδέσμων στις άλλες πόλεις οι 
προοδευτικές δυνάμεις των Ελλήνων μεταναστών ενώνονται με το ντόπιο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, πράγμα που συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμετοχή των Ελλήνων 
στους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, τόσο για τα γενικά προβλήματα των 
εργαζομένων, όσο και για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και άλλων 
ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» υποστήριξε έντονα και με κάθε ευκαιρία τους αγώνες των Ελλήνων και δεν 
σταμάτησε την καλλιέργεια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. 

Πάλαιψε να αξιοποιηθεί μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα η πολύτιμη αυτή 
κληρονομιά, πλαισιώνοντας και ανεβάζοντας την αγωνιστικότητα των εργαζομένων. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» συμμετείχε και συμμετέχει σε όλους τους αγώνες αλληλεγγύης προς τον ελληνικό 
και κυπριακό λαό και προς τους άλλους λαούς που αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται για λευτεριά, 
ανεξαρτησία, ειρήνη, δημοκρατία και σοσιαλισμό. 

Οι ελληνικές σημαίες κυμάτιζαν αγωνιστικά στις πορείες και στα συλλαλητήρια που συμμετείχε 
ο Σύνδεσμος, δίνοντας ενθάρρυνση στους Έλληνες εργαζόμενους που παλεύανε σε δύσκολες 
συνθήκες, τόσο στους τόπους δουλειάς, όσο και στην Παροικία. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» ενδιαφέρθηκε για όλες τις ανάγκες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες εργαζόμενοι 
μετανάστες. Ανάπτυξε πολύμορφη δραστηριότητα: κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, 
μορφωτική, ψυχαγωγική κ.α. 

Δεν υπάρχει άλλη οργάνωση στην Παροικία που η Ιστορία της να είναι συνδεδεμένη με αυτήν 
του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος της Αυστραλίας και τους αγώνες των εργαζομένων 
της Ελλάδας και της Κύπρου. 



Ο «ΑΤΛΑΣ» έχει εργατικό, προοδευτικό, αριστερό προσανατολισμό, δρα στο χώρο της 
ιδεολογίας της εργατικής τάξης, εναρμονίζεται με τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια σε 
κάθε αδικία. 

Η ακατάσχετη λαιμαργία των εργοδοτών για περισσότερα κέρδη, η άγρια εκμετάλλευση και 
καταπίεση των εργαζομένων, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις ενάντια στους μετανάστες όξυναν 
τις αντιθέσεις στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, όξυναν και τους αγώνες και 
οπωσδήποτε χρειαζότανε σωστός ιδεολογικός προσανατολισμός για το δυνάμωμα των αγώνων. 

Η αρχή που είχαν οι εργοδότες, όταν άρχισε η μαζική μετανάστευση ήταν να προμηθεύονται 
ξένους εργάτες για βαριές και ανθυγιεινές δουλειές και να τους κρατάνε ανειδίκευτους. Εδώ 
βρίσκεται μία από τις πιο απάνθρωπες μορφές εκμετάλλευσης και καταδυνάστευσης. 

Για να μπορούσαν οι μετανάστες να κάνουν κάποια οικονομία, αναγκάζονταν να δουλεύουνε 
διπλοβάρδιες και δύο δουλειές, όχι, όμως, χωρίς συνέπειες. 

Υπήρχαν εργάτες και εργάτριες που έκοψαν στους τόπους δουλειάς τα δάχτυλα, τα χέρια τους, 
τα πόδια τους, έσπασαν τη μέση τους ή έχασαν το φως τους. Και βάλε και πόσοι ήταν οι 
σκοτωμένοι σε εργατικά δυστυχήματα. 

 Οι Έλληνες μετανάστες, που στην πλειονότητά τους ήταν ανειδίκευτοι, βρέθηκαν από την 
πρώτη στιγμή σε ένα περιβάλλον σύγχρονου σκλάβου. 

Η ρατσιστική εκστρατεία ενάντια στους Έλληνες και άλλους Νοτιοευρωπαίους πήρε την πιο 
άγρια μορφή στους τόπους δουλειάς. Από το πρωΐ μέχρι το βράδυ το ρατσιστικό βλέμμα έπεφτε 
βλοσυρό επάνω τους. Σε πολλά μέρη έγιναν και γεροί ξυλοδαρμοί. 

Η εξουθενωτική αυτή εκμετάλλευση και οι άθλιες συνθήκες δουλειάς και ζωής έφεραν τον έναν 
εργάτη δίπλα στον άλλον. Η σκληρή αυτή ανάγκη δημιούργησε διάθεση για πάλη.  

Η διάθεση αυτή βρήκε την ανταπόκρισή της πρώτα-πρώτα στους Εργατικούς Συνδέσμους 
ΑΤΛΑΣ, ΔΗΜΟΚΤΙΤΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΜΑΣ. 

Η παρουσία του «ΑΤΛΑΣ»,  η συνεχής δράση των μελών του στους τόπους δουλειάς και η 
καμπάνια ενημέρωσης με δελτία ειδήσεων, φυλλάδια, προκηρύξεις και άλλους τρόπους, ήταν ο 
βασικός παράγοντας που οι Έλληνες μετανάστες βρεθήκανε στην πρώτη γραμμή της πάλης και 
έτσι βοήθησαν και τους άλλους Νοτιοευρωπαίους να συμμετάσχουν στους αγώνες. 

Οι Έλληνες μετανάστες στην πορεία της πάλης αυτής πυκνώνανε τις γραμμές του «ΑΤΛΑΣ», 
οργανώνονταν στα συνδικάτα και πολλοί προσχωρούσαν στο Κ.Κ.Α. που ήτανε το μόνο κόμμα 
που έπαιρνε ξεκάθαρη θέση ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. 

 Έτσι οι Έλληνες μπήκαν στη φάλαγγα των εργαζομένων της Αυστραλίας και αγωνίσθηκαν 
ενάντια στην καταπίεση, τον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό. 

Εκατοντάδες φορές αντήχησαν στους δρόμους του Σύδνεϋ σε συλλαλητήρια και σε αίθουσες 
συγκεντρώσεων τα συνθήματα των Ελλήνων μεταναστών ενάντια στη Χούντα, για την 
ανεξαρτησία της Κύπρου, για ειρήνη και δικαιοσύνη. 

Η  ανάπτυξη της μαχητικότητας των Ελλήνων σκόρπισε ανησυχίες στις κυβερνήσεις 
Αυστραλίας και Ελλάδας.  

Η κυβέρνηση του Συνασπισμού εδώ στην Αυστραλία για να εκφοβίσει τους Έλληνες να μην 
πηγαίνουν στο «ΑΤΛΑΣ» και να μη συμμετέχουν στους αγώνες, αρνούνταν την 
πολιτογράφηση σε μέλη του «ΑΤΛΑΣ» που ήταν μπροστάρηδες σ’αυτούς. 

Παράλληλα οι θέσεις της Εκκλησίας και των εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, την 
περίοδο της μαζικής μετανάστευσης, ήταν να μείνουν οι μετανάστες ανοργάνωτοι 
συνδικαλιστικά, πολιτικά και ταξικά. «Αγελάδες» που να βγάζουν κέρδη στους εργοδότες εδώ 
και συνάλλαγμα για τη διχτατορία και γενικά για την άρχουσα τάξη της Ελλάδας και να 
δέχονται συνέχεια εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. 



Ο τότε αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ, το 1963, επισκέφθηκε τα χυτήρια του Πορτ-Κέμπλα, όπου 
δουλεύανε χιλιάδες Έλληνες και καθημερινά καίγανε τα χέρια τους και τα πόδια τους στους 
φούρνους και τους έλεγε να είναι υπάκουοι και ευγνώμονες στους εργοδότες που τους έδιναν 
ψωμί. Επίσης κατά καιρούς έκανε παράσταση στα ναυτεργατικά συνδικάτα  για να μην 
μποϋκοτάρουνε τα ελληνικά καράβια. 

Παρ’όλα αυτά αλλά και πολλά άλλα εμπόδια, η συμμετοχή  των Ελλήνων μεταναστών στους 
διάφορους αγώνες δυνάμωνε. 

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις για τα εργατικά ζητήματα, τα μέλη του «ΑΤΛΑΣ» 
συμμετείχαν στους αγώνες για τον εκδημοκρατισμό της Ελληνικής Παροικίας και την 
υποστήριξη των αγώνων των Κοινοτήτων της Αυστραλίας για διατήρηση της ανεξαρτησίας 
τους. 

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, οι αγώνες οξύνθηκαν. Οι Έλληνες και οι άλλοι 
μετανάστες συμμετείχαν δραστήρια σε όλες τις κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες και 
κατάφεραν να σταθούν γερά στα πόδια τους, ράγισαν το χαλκά του ρατσισμού, 
υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπειά τους και προχώρησαν μπροστά, με ψηλά το κεφάλι. 

Χωρίς σωστό ιδεολογικό προσανατολισμό και δράση που να εναρμονιζότανε στις εκάστοτε 
δυσμενείς συνθήκες, ο Σύνδεσμος δεν θα μπορούσε να δώσει αυτήν τη μεγάλη προσφορά. 

Προσωπικά για μένα η συμμετοχή μου στους αγώνες για τα συμφέροντα των Ελλήνων και 
γενικά των εργαζομένων, όχι μόνον στην Αυστραλία, αλλά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 
μου δίνει ικανοποίηση.  

«ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.»  

Είχα σχέσεις με τα Συνδικάτα, με Επιτροπές Ειρήνης και Αλληλεγγύης, με εργατικά και 
προοδευτικά κόμματα, με την Ελληνική Κοινότητα και με άλλες μεταναστευτικές οργανώσεις. 

Οι σχέσεις αυτές εκδηλώνονταν στη συνεργασία για ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 
εξυπηρέτηση των μεταναστών και γενικά όλων των εργαζομένων και για το δυνάμωμα της 
αλληλεγγύης προς τον ελληνικό, κυπριακό και άλλους λαούς. 

Είναι πολλά τα μέλλη που έπαιξαν ρόλο στην πορεία εξέλιξης της Οργάνωσης. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» είχε σχέσεις με Αριστερά κόμματα και Επιτροπές Ειρήνης Ελλάδας και Κύπρου, με 
ναυτεργατικά συνδικάτα της Ελλάδας, με αντιδιχτατορικές οργανώσεις εξωτερικού, στα χρόνια 
της Χούντας. 

Οι σχέσεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με οργανώσεις όπως ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (οι 
ΠΑΛΑΜΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ δεν υπάρχουν σήμερα) είναι σχέσεις αδελφών οργανώσεων και 
αποτελούν Ομοσπονδία που συνεργάζεται μέχρι σήμερα. 

«Ο Νέος Κόσμος» ήταν εφημερίδα που στηριζόταν από τους Συνδέσμους μέχρι τα τέλη της 
δεκατετίας του 1960. Σήμερα δεν υπάρχει καμία σχέση. 

Η «ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ» στεγαζότανε στον «ΑΤΛΑΝΤΑ». Ουσιαστικά ήταν Νεολαία του 
«ΑΤΛΑΣ». 

Οι σχέσεις με την Ελληνική Κοινότητα Ν.Ν.Ο εκφράζονται στην υποστήριξη του Κοινοτικού 
Θεσμού. 

Η περίοδος του Β’Παγκόσμιου Πολέμου κατά την οποία «Ο ΑΤΛΑΣ» συνδέθηκε με τα 
ναυτεργατικά συνδικάτα της Αυστραλίας και με τα πληρώματα των ελληνικών καραβιών ήταν 
η περίοδος κατά την οποία ενδυναμώθηκε η συμμετοχή του «ΑΤΛΑΣ» για την ενίσχυση του 
αντιφασιστικού μετώπου και για την υποστήριξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 
Ελληνικού Λαού (1940-1945). 



Οι συνεχείς αγώνες για τρεις περίπου δεκαετίες για την υπεράσπιση των συμφερόντων των 
Ελλήνων μεταναστών που δούλευαν σε άθλιες συνθήκες και εγκαταλελειμμένοι από επίσημες 
αρχές και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Τελικά παρ’όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, με τους 
αγώνες που ανέπτυξαν ο « ΑΤΛΑΣ» και οι άλλοι Σύνδεσμοι στις άλλες πολιτείες της 
Αυστραλίας, οι Έλληνες εργαζόμενοι υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπειά τους. 

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία του «ΑΤΛΑΣ» ήταν και οι αγώνες αλληλεγγύης προς τον 
Ελληνικό και Κυπριακό Λαό που πήρε διαστάσεις με την επιβολή της Χουντικής Διχτατορίας 
και αργότερα με το φασιστικό πραξικόπημα και την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» και η «ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ» από την πρώτη στιγμή του φασιστικού 
πραξικοπήματος μπήκαν στην πρώτη γραμμή του αντιδιχτατορικού αγώνα. 

Άρχισε έντονη δραστηριότητα. Συνεχείς συγκεντρώσεις, πορείες και συλλαλητήρια στο 
Προξενείο με πολλά και διάφορα συνθήματα για την απόλυση των συλληφθέντων, το 
σταμάτημα των βασανιστηρίων, την αποκατάσταση της Δημοκρατίας κ.α. 

Για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης τυπώνονταν συνέχεια προκηρύξεις, πληροφοριακά δελτία 
και διάφορα φυλλάδια, τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά, που μοιράζονταν στους 
ελληνικούς κινηματογράφους όπου πήγαινε πολύς κόσμος, πότε στα καφενεία, στα εργοστάσια, 
όπου δούλευαν πολλοί Έλληνες και σε άλλους χώρους, όπου βρίσκονταν Έλληνες. 

Διοργανώνονταν απεργίες, διαμαρτυρίες, αντιπολεμικά συλλαλητήρια, τότε για την 
αλληλεγγύη στον Βιετναμέζικο λαό και επαίρνονταν και πολλά ψηφίσματα που καταδίκαζαν 
τη Χούντα και στέλνονταν σε πολιτικά πρόσωπα και κόμματα Εργατικά, Ομοσπονδίες, σε 
Επιτροπές Ειρήνης, στον Ο.Η.Ε. στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό κ.α. Έπίσης άρχισε και τη 
συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των θυμάτων της καταπίεσης, των εξορίστων, 
φυλακισμένων και τις οικογένειές τους. 

Η στενή σύνδεση του «ΑΤΛΑΣ» με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και ειδικότερα με τα 
ναυτεργατικά συνδικάτα  είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει το μποϋκοτάρισμα των ελληνικών 
πλοίων που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο δυνάμωμα του αντιχουντικού αγώνα.  

Με συνεργασία του «ΑΤΛΑΣ» και των συνδικάτων των ναυτεργατών ήρθε στην Αυστραλία ο 
Αντώνης και η σύζυγός του Μπέτυ Αμπατιέλλου, αντιπρόσωποι του ΠΑΜ (Πατριωτικού 
Αντιδιχτατορικού Μετώπου),  στα τέλη Φλεβάρη 1970. Η πρόσκληση να επισκεφθεί την 
Αυστραλία έγινε το Δεκέμβρη του 1969, με απόφαση που πάρθηκε στο σπίτι του Γενικού 
Γραμματέα ναυτεργατικών Σύδνεϋ, όπου συμμετείχαν ο Γιώργος Γκότσης και η Στέλλα 
Βογιατζόπουλου, ως αντιπρόσωποι του «ΑΤΛΑΣ» και ο Ε.ELLIOT και η γυναίκα του DELA 
ELLIOT, αντιπρόσωποι των ναυτεργατών. 

Επιτροπή για τα ελληνικά καράβια είχε ακόμη δημιουργηθεί από το 1965, αποτελούμενη από 
τους E.ELLIOT, Γεν.Γραμματέα των ναυτεργατών, DON HEΝDERSON, Γραμματέα των 
ρυμουλκών και Γιώργο Γκότση, Οργανωτικό Γραμματέα του «ΑΤΛΑΣ».  

Ο «ΑΤΛΑΣ» υποστήριξε το Π.Α.Μ. που εκπροσωπούσε ο Αντ.Αμπατιέλλος, δεδομένου ότι είχε 
γίνει διάσπαση, τότε, στο κίνημα στην Ελλάδα και είχαν δημιουργήσει άλλο Π.Α.Μ. που έκανε 
ζημιά και εδώ στην Αυστραλία, κυρίως, στη Μελβούρνη. 

Η περιοδία του Αντ.Αμπατιέλλου και της Μπέτυς στην Αυστραλία που διήρκεσε τέσσερις 
εβδομάδες και κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκαν σχεδόν όλες τις πόλεις της 
Αυστραλίας, έδωσε ώθηση στον αντιδιχτατορικό αγώνα. 

Το σημαντικό είναι ότι ο «ΑΤΛΑΣ» συνέδεσε τον αντιδιχτατορικό αγώνα με τους χώρους 
δουλειάς. Έτσι με το ανέβασμα της αγωνιστικότητας που έδινε αυτός ο αγώνας, με τη 
συμμετοχή των συνδικάτων σ’αυτόν και με τη συνεχή παρουσία ηγετικών στελεχών από τα 
συνδικάτα, κατά τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν στην αίθουσα του «ΑΤΛΑΣ», 
δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε τα συνδικάτα με τη συμμετοχή των Ελλήνων, εχτός από την 
πάλη για εργατικά δικαιώματα που αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους, όπως μεροκάματα, 



ώρες δουλειάς κ.λ.π., προχώρησαν τον αγώνα και ενάντια στις διακρίσεις, το ρατσισμό, τον 
αγώνα για αξιοπρέπεια του εργαζόμενου μετανάστη. 

Οι αγώνες για τα δικαιώματα στους τόπους δουλειάς δυνάμωνε τον αντιδιχτατορικό αγώνα και 
τανάπαλιν. Και η συμβολή του «ΑΤΛΑΣ» στους εργατικούς αγώνες αναγνωρίστηκε από το 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Ο«ΑΤΛΑΣ» είχε διασύνδεση με τις αντιδιχτατορικές επιτροπές της Ευρώπης για το συντονισμό 
του αγώνα. Σε μία σύσκεψη των επιτροπών αυτών στη Γερμανία, το 1969, διαπιστώθηκε ότι 
αποφασιστικός παράγοντας που δυναμώνει την αντιφασιστική αλληλεγγύη είναι το 
μποϋκοτάρισμα των ελληνικών καραβιών που είχε αρχίσει σε μερικές χώρες. Στη σύσκεψη έγινε 
πρόταση να επεκταθεί και να δυναμώσει το μποϋκοτάρισμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
χώρες και λιμάνια. 

Εδώ στην Αυστραλία και ειδικότερα στα λιμάνια Σύδνεϋ, Νιούκαστλ και Πορτ-Κέμπλα είχε 
αρχίσει το μποϋκοτάρισμα σε όλα σχεδόν τα εμπορικά, ύστερα από απόφαση της τριμελούς 
επιτροπής (Γκόστη, Elliot, Henderson) που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Παράλληλα με την ενίσχυση του αντιδιχτατορικού αγώνα το μποϋκοτάρισμα είχε ως 
αποτέλεσμα να λύνονται και προβλήματα των Ελλήνων ναυτεργατών που δούλευαν, τότε, σε 
άθλιες συνθήκες. 

Σε έξι μήνες μετά τη σύσκεψη, οι αντιδιχτατορικές επιτροπές εξωτερικού, με απόφαση του 
εκτελεστικού, έστειλαν γράμμα στο «ΑΤΛΑΣ», τον Οχτώβρη του 1969, με την παράκληση να 
μελετήσουμε την πιθανότητα μποϋκοταρίσματος των επιβατικών πλοίων, διότι παρουσιάζονται 
δυσκολίες στο θέμα αυτό στις άλλες χώρες. 

Την παράκληση αυτή ανέφερα στον Elliot και στον D.Henderson και αποφασίσθηκε να 
επεχταθεί αμέσως στα επιβατικά πλοία το μποϋκοτάρισμα. 

Με αυτό ο αντιδιχτατορικός αγώνας έγινε πιο αποφαστιστικός, ανέβηκε σε άλλο επίπεδο και 
πήρε διαστάσεις. Τα νέα αυτά ενθάρρυναν τους αγωνιστές μέσα στην Ελλάδα, τους έδιναν 
ελπίδα και δυνάμωναν τον αγώνα στο εξωτερικό. 

Αν η Χούντα δεν χτύπησε πιο σκληρά και δεν προχώρησε στην εξόντωση κρατουμένων, αυτό 
οφείλεται στη διεθνή συμπαράσταση και στην επέμβαση του παγκόσμιου εργατικού-
συνδικαλιστικού κινήματος, με κέντρο το μποϋκοτάρισμα των ελληνικών καραβιών και τον 
αποφασιστικό ρόλο, που έπαιξε η Αυστραλία που είχε συμπεριλάβει στην καμπάνια και τα 
επιβατικά πλοία. 

Δεν υπήρξε, νομίζω, Έλληνας μετανάστης την εποχή εκείνη στην Αυστραλία που να μην 
άκουσε για τους αγώνες του «ΑΤΛΑΣ» και κανένας δημοκρατικός άνθρωπος στο Σύδνεϋ που 
να μην συμμετείχε με τον έναν ή άλλο τρόπο στις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Οι συνεχείς 
αυτές κινητοποιήσεις ταρακούνησαν τις συνειδήσεις.  

Τα μέλη του «ΑΤΛΑΣ», όλοι δημοκράτες, έπαιρναν μέρος στους αγώνες αυτούς και πρέπει να 
είναι υπερήφανοι που έδειξαν τον πατριωτισμό τους και το διεθνισμό τους προς τον ελληνικό 
λαό, όταν κινδύνευε με εξανδραποδισμό. Οι ελληνικές σημαίες κυμάτιζαν στους δρόμους του 
Σύδνεϋ, όταν όλα τα έσκιαζε η φοβέρα των εκπροσώπων της Χούντας. 

Παράλληλα με την κινητοποίηση για τα εργατικά θέματα, τα εθνικά και την ειρήνη, ο 
«ΑΤΛΑΣ» οργάνωνε εκδηλώσεις για την καλλιέργεια των αγωνιστικών-προοδευτικών 
παραδόσεων και της κουλτούρας του ελληνικού λαού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
εργατικού-συνδικαλιστικού-ειρηνιστικού κινήματος, πράγμα που συνέβαλε στο ανέβασμα της 
αγωνιστικότητας και του πολιτικού επιπέδου των Ελλήνων εργαζομένων, αλλά και πλούτιζε 
την πάλη του εργατικού κινήματος, συσφίγγοντας πιο πολύ τους δεσμούς  με όλους τους 
εργαζόμενους. 



Στον τομέα αυτό συνέβαλαν και οι αντιπρόσωποι του πολιτικού, εργατικού και 
συνδικαλιστικού κινήματος από Ελλάδα και Κύπρο που επισκέφθηκαν κατά καιρούς την 
Αυστραλία, προσκαλεσμένοι του συνδικαλιστικού-ειρηνιστικού κινήματος και του «ΑΤΛΑΣ», 
όπως ο Μποστ-Μποσταντζόγλου, το 1965, ο Αντώνης και η Μπέτυ Αμπατιέλλου, το 1970, ο 
Μ.Πυθαρούλης, το 1974, λίγο πριν να πέσει η Χούντα. Επίσης ο Χρήστος Πέτας, Μιχάλης 
Πουμπούρης, Στέλιος Ιακωβίδης και Μιχαηλίδης από την Κύπρο κ.α. 

Το 1978 παρευρέθηκα στο 10ο Συνέδριο του Κ.Κ.Ε. και στο 14ο του Α.Κ.Ε.Λ.ως αντιπρόσωπος 
του Σ.Κ.Α. (Σοσιαλιστικοό Κόμμα Αυστραλίας). Μαζί μου είχα πρόσκληση για τις Επιτροπές 
Ειρήνης Ελλάδας και Κύπρου να στείλουν αντιπροσώπους στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης 
που γινόταν στο Σύδνεϋ. 

Από Ελλάδα ήρθε ο Στρατής Κόρακας, τότε Γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης, και 
από την Κύπρο το μέλος της Επιτροπής Ειρήνης και του Πολιτικού Γραφείου του Α.Κ.Ε.Λ., 
Χρήστος Πέτας. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 ο «ΑΤΛΑΣ» έβγαζε την εφημερίδα «Αλληλεγγύη» με την 
υποστήριξη των άλλων Συνδέσμων, καθώς και τη «Δημοκρατική Φωνή». Τα έντυπα αυτά 
συνέβαλαν με την ειδησεογραφία τους και τη διαφώτιση στο δυνάμωμα του αγώνα, γιατί τα 
είχαν αναλάβει κατάλληλα πρόσωπα. 

Σταθμός στη δραστηριότητα του «ΑΤΛΑΣ» είναι επίσης οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις με 
δραστηριότητες, όπως η πρωτομαγιάτικη κρουαζιέρα, παρελάσεις, πανηγυρικοί γιορτασμοί. 

Από το 1967 η συμμετοχή του «ΑΤΛΑΣ» στις εκδηλώσεις τις Πρωτομαγιάς έγινε πιο δυναμική. 
Παρέλαση με πρωτοπορεία τις χορευτικές ομάδες και πίσω αυτοκίνητα φορτηγά με συνθήματα 
για την Εργατική Πρωτομαγιά και τα Ειρηνιστικά Κινήματα. Μεγάλα πανώ απεικόνιζαν τη 
βαρβαρότητα της Χούντας και, που τα έβλεπε ο κόσμος, αυτό δυνάμωνε τον αντιδιχτατορικό 
αγώνα. 

Μετά την παρέλαση γινότανε μεγάλη συγκέντρωση στο κτίριο του «ΑΤΛΑΣ» με τη συμμετοχή 
ναυτεργατών, λιμενεργατών και άλλων συνδικάτων. Η συμμετοχή συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι 
σήμερα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο «ΑΤΛΑΣ» έχει πάρει πολλά βραβεία, όχι 
μόνον ανάμεσα στις εθνικότητες, αλλά ανάμεσα σε όλα τα συνδικάτα σαν πρώτη σε όγκο και 
ποικιλία συνθημάτων οργάνωση. 

Μεγάλη είναι η συμβολή του «ΑΤΛΑΣ» στο Κίνημα Ειρήνης, κυρίως, από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 που πήρε διαστάσεις ο αγώνας για τον ατομικό αφοπλισμό. Ο «ΑΤΛΑΣ» 
ήτανε και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Ειρήνης που είναι συνδεδεμένη με το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ειρήνης και ήταν δυνατή η συμμετοχή του σε όλες τις διοργανώσεις του Π.Σ.Ε., τόσο 
εδώ στην Αυστραλία, όσο και στις άλλες χώρες. 

Μεγάλη απήχηση είχανε οι εκδηλώσεις που διεργάνωνε ο «ΑΤΛΑΣ» στην αίθουσά του με την 
παρουσία του Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης ROMES SANTRA,  
εκπροσώπων των Επιτροπών Ειρήνης διαφόρων χωρών και πολύ κόσμο από την Παροικία.Ο 
«ΑΤΛΑΣ» είναι γνωστός στους ειρηνιστικούς κύκλους διεθνώς.  

Εγώ εκπροσώπησα την ενωμένη Επιτροπή Ειρήνης των συνδικάτων της N.S.W. στην 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη που οργάνωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης στη Φρανκφούρτη 
Γερμανίας, όπου παραβρέθηκαν 800 εκπρόσωποι από όλες σχεδόν τις χώρες μαζί και 
πολυμελείς αντιπροσωπείες από Ελλάδα και Κύπρο. 

Κύριοι ομιλητές ήτανε  ο ROMES SANTRA που ήταν και ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής 
Αλληλεγγύης για την Κύπρο. 

Η δραστήρια συμμετοχή του «ΑΤΛΑΣ» στους εργατικούς αγώνες, στους αγώνες για την ειρήνη, 
αλληλεγγύη στο Βιετναμέζικο, Νοτιοαφρικάνικο λαό και άλλους λαούς είχε σαν αποτέλεσμα να 
εκφραστεί η αλληλεγγύη προς τον Ελληνικό Λαό, τόσο στα δύσκολα χρόνια της Χούντας, όσο 



και μετά  προς τους Έλληνες εργαζόμενους και ιδιαίτερα στους ναυτεργάτες με ιδιαίτερη 
ένταση. 

Η πολύπλευρη αυτή συμπαράσταση εκτός από την ηθική και υλική συμβολή είχε πολλές φορές 
αποφασιστική σημασία, τόσο στο ανέβασμα του αντιδιχτατορικού αγώνα, όσο και στην 
υποστήριξη στις απεργίες των Π.Ε.Μ.Ε.Ν. και Π.Ε.Ν.Ε.Ν. στις περιπτώσεις καταδίκης ναυτών 
το 1987. Τότε ήταν υπουργός ο κ.Κ.Γιαννόπουλος (ΠΑΣΟΚ) και καταγγέλθηκε μεγάλη 
απόπειρα να αλλοιώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα στην Π.Ε.Μ.Ε.Ν., το 1982, που είχε εκλεγεί 
προοδευτική ηγεσία. 

Και στην περίπτωση καταδίκης των ναυτών έγινε μποϋκοτάρισμα όλων των ελληνικών 
καραβιών που έπιαναν Αυστραλία.Το αποτέλεσμα ήταν να απολυθούν οι ναύτες. 

Μάλιστα, στην περίπτωση φυλάκισης ναυτών και με τις εκλογές της Π.Ε.Μ.Ε.Ν έγινε 
μποϋκοτάρισμα όλων των ελληνικών καραβιών που έπιαναν Αυστραλία, με αποτέλεσμα να 
αποφυλακισθούν οι ναύτες και να σταματήσουν οι συνωμοσίες για την αλλοίωση των 
αποτελεσμάτων στην Π.Ε.Μ.Ε.Ν. Οι Έλληνες ναυτεργάτες αναγνωρίζουν τη συμπαράσταση του 
«ΑΤΛΑΣ» και πάντα οι σχέσεις είναι στενές. 

Τώρα, όσον αφορά τις κατά καιρούς δισπάσεις, και πριν το 1980, είχαν γίνει πολλές. Προτού να 
έλθω και εγώ στο Σύδνεϋ, το 1965, τα ηγετικά στελέχη είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες που 
αλληλοβρίζονταν χυδαία και αλληλοσυκοφαντούνταν. Μάλιστα το Κ.Κ.Α. με είχε στείλει δύο 
φορές από το Πορτ-Κέμπλα να τους μονοιάσω.  

Όταν ήρθα στο Σύδνεϋ και ανέλαβα οργανωτικός γραμματέας και γραμματέας της κομματικής 
φράξιας, τα πράγματα φάνηκαν ότι ησύχασαν κάπως, κυρίως οι συγκρούσεις γινόντουσαν 
μεταξύ μελών του Κ.Κ.Α., που τις μετέφεραν στις γραμμές του «ΑΤΛΑΣ» οι συγκρουόμενοι που 
συγκεντρώνονταν, κυρίως, γύρω από δύο ομάδες. Μία γύρω από τον Τάκη Καλδή και μία γύρω 
από τον Τέλη Κωστούλα. 

Οι αιτίες της σύγκρουσης αυτών οφείλονταν στη μη κατανόηση του ρόλου του «ΑΤΛΑΝΤΑ». 
Όπως είναι φανερό ο «ΑΤΛΑΣ» δεν είναι κόμμα. Είναι αριστερή μαζική οργάνωση που δρα 
στο χώρο της Μαρξιστικής-Λενινιστικής ιδεολογίας όπου είναι συγκροτημένο το κόμμα της 
εργατικής τάξης. Το κόμμα που συνδέει όλα τα τμήματα που δράνε στους διάφορους χώρους 
για να έχουν επιτυχία οι δραστηριότητες για τα εργατικά δικαιώματα, για την ειρήνη, για 
αλληλεγγύη στους αγώνες ενάντια στο ρατσισμό, στις διακρίσεις κ.λ.π. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» ή ένα συνδικάτο δεν μπορούν να παίξουν αυτόν το ρόλο. Χωρίς αυτήν τη 
σύνδεση, δεν μπορούν να έχουν επιτυχία οι αγώνες. Γι’αυτό οι οργανώσεις αυτές, όπως ο 
«ΑΤΛΑΣ» ή το συνδικάτο κ.λ.π. με τις δραστηριότητές τους ανέβαζαν και το πολιτικό και 
ιδεολογικό επίπεδο στον ένα ή τον άλλο βαθμό των μελών και φίλων που συμμετέχουν στη 
δράση και στην πορεία προσχωρούν στο κόμμα της εργατικής τάξης. 

Με το δυνάμωμα του κόμματος, δυναμώνουν οι αγώνες στους συγκεκριμένους χώρους της κάθε 
οργάνωσης. Μόνον το κόμμα έχει πρόταση εξουσίας για να εφαρμόσει το σοσιαλισμό και όχι το 
συνδικάτο ή άλλη μαζική οργάνωση, όσο αριστερή και να είναι. Τα περισσότερα άτομα από 
αυτά που συμπλέκονταν έβλεπαν τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» σαν πεδίο εξουσίας και τις δραστηριότητες: 
εργατικές,  πολιτιστικές και κοινωνικές, ως αυτοσκοπό. 

Η λαθεμένη αυτή αντίληψη οδήγησε και σε προσωπικά θέματα και έτσι το υβρεολόγιο και το 
κουτσομπολιό έπαιρναν και έδιναν. 

Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι το κόμμα της εργατικής τάξης δεν ήταν μαζικό ώστε να 
έχει οργανώσεις βάσης σε πολλούς τόπους δουλειάς, σε συνοικίες, σε επαγγελματίες κ.α. Έτσι 
ορισμένα από αυτά τα μέλη δεν συμμετείχαν σε συζητήσεις και δραστηριότητες έξω από το 
«ΑΤΛΑΣ» και δεν συμμετείχαν σε συνδικαλιστική ή άλλη πολιτική δραστηριότητα, πράγμα 
που τους οδηγούσε σε παρερμηνεία του ρόλου του «ΑΤΛΑΝΤΑ». 



Στις συνθήκες αυτές επήραν διαστάσεις και σε προσωπικά, κυρίως, μεταξύ Μαυραντώνη-
Κωστούλα που αλληλοεβρίζονταν με φράσεις πεζοδρομίου, πράγμα απαράδεχτο για 
οργανώσεις, πολύ περισσότερο για προοδευτικές εργατικές οργανώσεις. Με τη δική μου 
παρέμβαση και μερικών άλλων φίλων περιορίστηκε σιγά-σιγά αυτή η κατάσταση. 

Παρ’όλη την ασχημία που είχε αυτή η κατάσταση, δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη δυναμική των 
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, σε συνεργασία με το εργατικό-συνδικαλιστικό, 
αντιρατσιστικό, κοινωνικό, παροικιακό κίνημα αλληλεγύης που γινόταν πάνω σε σωστή 
πολιτικοϊδεολογική κατεύθυνση. 

Το 1968 δημιουργήθηκε μια διάσπαση στο Κ.Κ.Ε., Φλεβάρης 1968, που επεχτάθηκε στον 
αντιδιχτατορικό αγώνα στην Ελλάδα και είχε αρνητικές επιδράσεις στην Αυστραλία, λόγω που 
και εδώ διεξαγότανε αντιδιχτατορικός αγώνας. 

Η διάσπαση αυτή είχε περισσότερη επίδραση στη Μελβούρνη. Στο «ΑΤΛΑΣ» δεν 
δημιουργήθηκε σύγκρουση και ο Σύνδεσμος συνδέθηκε με το Π.Α.Μ. που εκπροσωπούσε στο 
εξωτερικό ο προαναφερθείς Αντώνης Αμπατιέλλος. 

Στη διένεξη μπήκε και ο «Νέος Κόσμος» που προπαγάνδισε το διασπαστικό Π.Α.Μ. και έτσι 
συνέβαλε στη διάσπαση που έγινε στη Μελβούρνη. Οι συγκρούσεις αυτές ξεπεράστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό με τον ερχομό του Αμπατιέλλου στην Αυστραλία, στο τέλος Φλεβάρη 1970. Στις 
παραπάνω συγκρούσεις και διασπάσεις δεν φύγανε μέλη από τους Συνδέσμους να ιδρύσουν 
άλλο Σύνδεσμο με το ίδιο όνομα. Η διάσπαση που έγινε το Φλεβάρη του 1983 στο Σύδνεϋ είναι 
διαφορετικής μορφής. 

Στα εξήντα έξι χρόνια Ιστορίας του «ΑΤΛΑΝΤΑ», αν υπάρχει μία μελανή κηλίδα, είναι οι 
διασπαστικές ενέργειες μίας μικρής μερίδας μελών, απομακρυνσμένων από τη δράση, που 
ίδρυσαν συνομωτικά οργάνωση με το όνομα «Αρχικός Σύνδεσμος Άτλας» και κατέφυγαν στα 
δικαστήρια για να αποσπάσουν το χτίριο του Συνδέσμου με την κατηγορία ότι ο Σύνδεσμος, 
όταν ιδρύθηκε ήταν φιλανθρωπικός, ενώ από τότε που ανέλαβε οργανωτικός γραμματέας ο 
Γ.Γκότσης το 1965 και οι συνεργάτες του αναπτύξανε πολιτική δράση. 

Στη διάσπαση αυτή προσχώρησαν ορισμένοι από σύγχυση, ορισμένοι από εγωιστικές τάσεις και 
ορισμένοι που προσπαθούσαν συνειδητά και με συγκεκριμένους στόχους. 

Κύριος στόχος αυτής της μερίδας ήταν να αδυνατίσει ο «ΑΤΛΑΣ», να αδυνατίσουν οι δεσμοί 
που έχει με τα ναυτεργατικά συνδικάτα και έτσι να χαλαρώσει η υποστήριξη προς τους Έλληνες 
ναυτεργάτες και το μποϋκοτάρισμα των καραβιών και είναι αλήθεια, χωρίς την παρέμβαση του 
«ΑΤΛΑΣ», τα συνδικάτα από μόνα τους δεν μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά. 

Σημαντική παρέμβαση έγινε στην περίοδο 1976-1989 στα λιμάνια Σύδνεϋ, Νιούκαστλ, Πορτ-
Κέμπλα όπου οι ναυτεργάτες, Έλληνες και αλλοδαποί, είχαν προβλήματα πληρωμής, 
προβλήματα επάνδρωσης των καραβιών και ασφάλειας και υγιεινής του πληρώματος. 

Γι’αυτό έπρεπε να ελέγχονται και οι χώροι σίτησης, διαμονής, παροχής νερού, καθώς και 
θέματα συνύπαρξης Ελλήνων με αλλοδαπούς, όταν οι πρώτοι επιθυμούσαν να πληρωθούν και 
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτή η δραστηριότητα οπωσδήποτε στοίχιζε στους 
εφοπλιστές εκατομμύρια δολλάρια, γι’αυτό δεν θα μπορούσαν να μείνουν αδρανείς. 

Ακριβώς την εποχή εκείνη, το 1981, στείλανε λιμενάρχη στο Σύδνεϋ τον κ.Βλαχάκη που είχε 
κάνει στη λιμενική Αστυνομία Πειραιά, για να αναχαιτίσει την πίεση ενάντια στους 
εφοπλιστές. Το αποκορύφωμα της συμπαράστασης αυτήν την εποχή ήταν προς την Π.Ε.Μ.Ε.Ν. 
που είχε στείλει επείγουσα έκκληση στο συνδικάτο ναυτεργατών στο «ΑΤΛΑΣ» και 
τηλεφώνημα προσωπικά στο Γ.Γκότση, όταν οι κυβερνητικές υπηρεσίες σταμάτησαν τις 
αρχαιρεσίες που έκανε η εφορευτική επιτροπή του συνδικάτου, με στόχο να ανατρέψουν την 
προοδευτική ηγεσία που είχαν εκλέξει μετά τη Χούντα. 

Τώρα πώς θα μπορούσε να ανατρέψει ο λιμενάρχης την πίεση, μπορεί να το φανταστεί ο 
καθένας. Φυσικά με τον «ντορβά» των εφοπλιστών. 



Ενδιαφέρον είναι ότι στη διασπαστική αυτή κίνηση από τους πρωτοστάτες ήτανε και ένας 
εντοπισμένος καταδότης που έδινε πληροφορίες στα Προξενεία, όσα άκουγε από τα υπεύθυνα 
πρόσωπα στο «ΑΤΛΑΣ» την περίοδο της Χούντας, για το αν θα μποϋκοταριστούνε καράβια, 
ειδικότερα τα επιβατικά, για να προετοιμάζονται με διάφορους τρόπους και ενέργειες να 
αποφεύγουν, όσο μπορούν το μποϋκοτάρισμα. Οπωσδήποτε ο χαφιεδισμός δεν μπορεί να 
σταμάτησε με την πτώση της Χούντας. 

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε αμέσως με τους διασπαστές και 
μάλιστα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «συνεργαζόμαστε με αυτούς γιατί ο «ΑΤΛΑΣ» και ο 
Γκότσης συμμετέχουν στο μποϋκοτάρισμα των καραβιών». Την περίοδο αυτή, 1981, ήταν το 
ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση.  

Επίσης οι δεξιές εφημερίδες τους πήραν υπό την προστασία τους. Στην καμπάνια ενάντια στον 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» τους ανέφεραν ως καλούς κομμουνιστές. Με τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ και την 
υποστήριξη στοιχείων που δεν ήταν ποτέ μέλη στο «ΑΤΛΑΣ» συνέχισαν τη λασπολογία ενάντια 
στην ηγεσία του «ΑΤΛΑΣ».  

Από όλα αυτά, ο καθένας μπορεί να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα.  

Σιγά-σιγά, όμως, τίμια στοιχεία που είχαν παρασυρθεί με διάφορους τρόπους διέκριναν ότι 
πίσω από τις επαναστατικές φράσεις κρυβόντανε αντιδραστικές πράξεις και αποχώρησαν. Έτσι 
διέλυσαν τον «Αρχικό Άτλαντα» και έφτιαξαν τον «ΚΡΙΚΟ».  

Σε λίγο διέλυσαν και τον «ΚΡΙΚΟ» και έφτιαξαν τη «Δημοκρατική Πρόοδο». Σύντομα διέλυσαν 
και αυτήν την οργάνωση και περιχαρακώθηκαν στο χώρο της Κοινότητας, με αποτέλεσμα να 
αλλάξουν το χαρακτήρα της Κοινότητας και να μην μπορεί να παίξει το ρόλο της στην 
Παροικία, στο βαθμό που έπρεπε να παίξει.  

Νομίζω ότι η πορεία του Συνδέσμου ήταν σωστή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγώνα για 
τις εκάστοτε συνθήκες. 

Η πορεία του «ΑΤΛΑΣ» παρά τα εμπόδια που δημιουργούσε η σύγχυση ορισμένων και η 
συνειδητή προσπάθεια για αδυνάτισμα του Συνδέσμου, το 1983, από μερικά άτομα, ήταν 
θετική. Εκτός από τους αγώνες για τα δικαιώματα στους τόπους δουλειάς, ανέπτυξε πολιτική, 
πολιτιστική, καλλιτεχνική, αθλητική δράση και φρόντισε για την εξυπηρέτηση των μεταναστών. 
Επίσης υποστήριξε την Κοινότητα για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της. 

Η μόνη αλλαγή που θα έπρεπε να γινόταν ήταν αυτή στο θέμα των υπεύθυνων που 
τοποθετήσαμε στο βιβλιοπωλείο που ανοίξαμε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του >60 και στην 
εφημερίδα «Δημοκρατική Φωνή». 

Με κατάλληλους υπεύθυνους θα συνέχιζε και το βιβλιοπωλείο και η εφημερίδα, πράγμα που θα 
ήτανε ακόμη πιο αποτελεσματικές οι δραστηριότητες του «ΑΤΛΑΣ». 

Ο «ΑΤΛΑΣ» ενδιαφέρθηκε για όλες τις ανάγκες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες εργαζόμενοι 
μετανάστες. Η αξία μιας οργάνωσης δεν είναι δυο χοροί που κρατάνε ζωντανή την οργάνωση. 

Στις σημερινές συνθήκες, η δραστηριοποίηση του «ΑΤΛΑΣ» είναι έντονη. Αν άρχιζε πάλι η 
μαζική μετανάστευση με νέους ανειδίκευτους εργάτες, τότε πιθανόν να μιλούσαμε για πιο 
έντονη δραστηριότητα.  

Η πραγματική εξελιχτική πορεία είναι διαφορετική. Η άρχουσα τάξη πάντα χρησιμοποιεί 
διάφορους τρόπους για την επίτευξη του σκοπού της ώστε να υποτάξει τους εργαζομένους. Η 
συμμετοχή των μελών του «ΑΤΛΑΣ» στους μεγάλους αγώνες, όπως προαναφέρθηκε, ράγισε τα 
στηρίγματα του ρατσισμού. Επίσης τα μονοπώλια και οι πολιτικοί εκπρόσωποί τους, μη 
μπορώντας με τη φοβία του ρατσισμού και των διακρίσεων να υποτάξουν τους νεομετανάστες, 
άρχισαν να προβάλλουν την ενσωμάτωση. 

Ενσωμάτωση στην προκειμένη περίπτωση ήτανε οι προσπάθειες δημιουργίας μιας νέας 
κατάστασης, όπου οι μετανάστες μπαίνουν σε βαθμιαία εξάρτηση, κυρίως, οικονομική από το 



σύστημα. Όσο μεγαλώνει η οικονομική εξάρτηση, τόσο προωθείται και η ένταξή τους στο 
κοινωνικό σύστημα της χώρας. 

Για τους Έλληνες, όμως, η νοσταλγία της επιστροφής των πρώτων χρόνων δεν ήταν 
πραγματοποιήσιμη και οι σκληροί αγώνες που είχαν γίνει, είχαν αλλάξει τη θέση τους. Φυσικό 
ήταν να προσανατολίζονται για την ταχτοποίησή τους στην Αυστραλία. 

Έτσι άρχισαν να δανείζονται χρήματα για την αγορά σπιτιού και άλλα χρεώδη. Σιγά-σιγά η 
απόχτηση οικογένειας δημιουργεί και το πρόβλημα μόρφωσης των παιδιών. Μέσα σε λίγα 
χρόνια η αγγλική γλώσσα υπερίσχυσε της ελληνικής και το περιβάλλον βάζει έντονα τη 
σφραγίδα του στα Ελληνόπουλα. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δίνανε δεκάρα για αυτά τα πράγματα.  

Με το πέρασμα του χρόνου βαθμιαία διευρύνεται και ο αριθμός των μικροεπαγγελματιών που 
σήμερα είναι υπολογίσιμος. Και αρχίζουν να απομακρύνονται από το προοδευτικό κίνημα. 
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις εθνοτοπικές οργανώσεις, όπου δεν πειράζει να είσαι πλούσιος ή 
φτωχός. Εχτός από αυτό είναι και ένας αριθμός που ελπίζουν στις απότομες αλλαγές και όταν 
αυτό δε πραγματοποιείται, απογοητεύονται και αδρανούν. 

Παρ’όλες τις αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση των Ελλήνων μεταναστών, μεγάλο μέρος 
εξακολούθησε να παραμένει στο μεροκάματο και συνέχιζε τις παραδόσεις του αγώνα για τα 
εργατικά θέματα, για αλληλεγγύη και την προάσπιση της ειρήνης.  

Επίσης αγώνες έγιναν για την προάσπιση του Κοινοτικού Θεσμού. Πρέπει να τονίσουμε ότι 
στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν και πολλοί που είχαν γίνει επαγγελματίες. 

Από τις αρχές του 1990 η ανατροπή του σοσιαλισμού σε μία σειρά χωρών σημάδεψε όλη την 
ανθρωπότητα. Με την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε παγκόσμια κλίματα, τα 
πολυεθνικά μονοπώλια αναπτύχθηκαν, όπως τα κοράκια που μυρίστηκαν πτώμα και οι 
καρχαρίες αίμα. Παράλληλα έστησαν και το οπλοστάσιο για την καταπάτηση όλων των 
καταχτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων όλων των χωρών. Ξεσήκωσαν έναν 
πρωτοφανή αντικομμουνιστικό κουρνιαχτό για να καλύψουν τα εγκληματικά τους σχέδια. 

Αναπόφευχτα η κατάσταση που δημιουργήθηκε είχε αρνητικές επιπτώσεις στο εργατικό και 
προοδευτικό κίνημα διεθνώς και οπωσδήποτε και στο προοδευτικό κίνημα της Παροικίας και 
σε όλους τους Εργατικούς Συνδέσμους.  

Το παγκόσμιο εργατικό και προοδευτικό κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση. Επόμενο είναι να 
επικρατούν οι προσπάθειες που επιδιώκουν να πείσουν ότι όλα πουλιούνται και όλα 
αγοράζονται. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία τεχνητή ατμόσφαιρα παρακμής και 
παθητικότητας. 

Η πιο μεγάλη ηθική δύναμη της κοινωνίας μας, το εργατικό κίνημα θεωρείται αναχρονιστικό. 
Όσοι δραστηριοποιούνται σ’αυτό, χαρακτηρίζονται σαν οπισθοδρομικοί και δογματικοί. 

Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση και η νέα τάξη πραγμάτων δεν καταπατάει, μόνον, τα 
εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, αλλά χτυπάει και τη συνείδηση, το νου, τη σκέψη των 
ανθρώπων, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του κάθε λαού. Θέλουν να ισοπεδώσουν όλες τις 
ανώτερες ανθρώπινες αξίες. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αλλάζει, δυστυχώς, προς το χειρότερο. Αλλαγή για τους λαούς 
ερήμην των λαών. Αυτός ο καινούριος κόσμος που κατασκευάζεται, είναι γέννημα αυτών που 
καθορίζουν τους μηχανισμούς της αγοράς, των Μ.Μ.Ε. της τρομοκρατίας, της νέας τάξης. 
Όμως, αυτός ο κόσμος και το μέλλον του είναι υπόθεση όλων μας στις συνθήκες, όπου η 
υποκουλτούρα και η χυδαιότητα δυναμιτίζουν θεμελιακές ανθρώπινες αξίες. 

Σε συνθήκες του χυδαίου ατομικισμού, σε συνθήκες που όλα τα σκεπάζει η φοβέρα των 
αρχόντων και των μέσων ενημέρωσης και τα πλακώνει η σκλαβιά της νέας τάξης. Πρέπει 



κάποιοι να πούνε « ΟΧΙ». Πρέπει να πούνε «ΟΧΙ» εκείνοι που δεν πουλάνε τη συνείδησή τους 
στο διάβολο για τριάντα αργύρια. 

Το επιβάλει η ίδια η ζωή, το καθήκον να μην περάσει η βαρβαρότητα των Ράμπο του 
εκφυλισμού, των ναρκωτικών, της απανθρωπιάς. Όλα αυτά επιβάλουν αντίσταση. Σε αυτήν την 
αντίσταση συμμετέχει «Ο ΑΤΛΑΣ». Οι παραπάνω απαιτήσεις του αγώνα είναι βάση για την 
ύπαρξη του «ΑΤΛΑΣ». Η ίδια περίπου εξελιχτική πορεία έγινε και με τους άλλους αδελφούς 
Συνδέσμους. 

Η σύνδεση του «ΑΤΛΑΣ» με τη μαρξιστική ιδεολογία και πράξη έδωσε τη δυνατότητα στην 
οργάνωση να αναπτύξει αποφασιστική δραστηριότητα για τα συμφέροντα των Ελλήνων 
μεταναστών, για τη συμπαράσταση προς τον Ελληνικό και Κυπριακό λαό και να συνεχίσει την 
πορεία του μέχρι σήμερα. 

Οι διασπάσεις στα Κ.Κ. οπωσδήποτε έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον έναν ή στον άλλο βαθμό, 
ώσπου να ξεπεραστούνε. 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ήτανε η κομματική οργάνωση βάσης του Κ.Κ.Α.για τους Έλληνες ξεχωριστά, 
επειδή υπήρχε το πρόβλημα της γλώσσας. Δημιουργήθηκε τέλος 1965 και ο Γ.Γκότσης ανέλαβε 
γραμματέας. Με πυρήνα τα μέλη του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» αναπτυσσόταν δραστηριότητα του 
«ΑΤΛΑΣ» σε διάφορους τομείς. 

Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε επίδραση στην εξέλιξη του «ΑΤΛΑΣ». Ο «ΑΤΛΑΣ» συνεργαζότανε με το 
ΠΑΣΟΚ κατά διαστήματα για το Κυπριακό κ.α. Από το 1983 το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με τη 
διασπαστική ομάδα ενάντια στο «ΑΤΛΑΣ». 

Η γενική συνέλευση των μελών αποφάσιζε για όλα τα θέματα. 

Όπως σε όλες τις οργανώσεις, έτσι και στον «ΑΛΑΝΤΑ» οι ενέργειες ορισμένων είχαν αρνητική 
επίδραση και δυσκόλευαν τη δραστηριότητα του Συνδέσμου, αλλά με τη σκληρή δουλειά της 
πλειοψηφίας υπερπηδιόσαντε τα εμπόδια. Μεγάλη ζημιά έγινε με το κλείσιμο του 
βιβλιοπωλείου και της εφημερίδας «Δημοκρατική Φωνή», λόγω ανικανότητας του υπεύθυνου. 

Στις αρχές τα μέλη του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» συναντιόντανε σε Ελληνικά καφενεία, ή σε 
χώρους συνδικάτων. Μετά νοικιάστηκε το κτίριο στο PITT ST. Στις αρχές 1961 αγοράστηκε το 
χτήριο στο 256 CROWN ST. Πρόεδρος τότε ήταν ο Κύπρος Ιορδάνου. 

Η πώληση έγινε το 1994, γιατί είχε κριθεί από τη Δημαρχία ακατάλληλο επειδή δεν είχε χώρους 
για παρκάρισμα αυτοκινήτων και απαιτούνταν πολλά χρήματα για την επισκευή του. 

Εταιρεία «ΑΤΛΑΣ» CLUB δεν έγινε ποτέ, ούτε υπάρχει. Υπάρχει «ΑTLAS HALL PTY που 
άρχισε το Γενάρη του 1961, με έξι  trustees από το «ΑΤΛΑΣ» και από το 1975 μέχρι σήμερα οι 
trustees είναι τέσσερεις.  

Ανάλογα με τις ανάγκες δημιουργούνταν διάφορες επιτροπές: Εργατική, Καλλιτεχνική, 
Γυναικεία, Μορφωτική, Ψυχαγωγίας, Ειρήνης, Θεατρική κ.λ.π. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» γιόρταζε όλες τις επετείους με αγωνιστικές, λαϊκές  παραδόσεις, όπως ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 
ΕΠΟΝ, 28 Οκτώβρη, 25 Μάρτη, Αντιφαστιστική Νίκη κ.α. Επίσης οργάνωνε εκδηλώσεις για να 
τιμήσει μνήμες λαϊκών αγωνιστών, όπως Άρη Βελουχιώτη, Σαράφη, Ηλέχτρας Αποστόλου, 
Μπελογιάννη, Γρηγόρη Λαμπράκη και άλλων αγωνιστών. Επίσης γινόντανε πανηγυρικοί 
εορτασμοί για την Πρωτομαγιά, την Οχταβριανή επανάσταση, για την κουβανέζικη 
επανάσταση και τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. 

Επίσης οι πρώτες δύο επέτειοι για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου γιορτάστηκαν στο 
«ΑΤΛΑΣ». Αργότερα έγινε πλατύτερη επιτροπή με κέντρο την Κοινότητα, όπου οι εκδηλώσεις 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 



Επίσης διοργανώνονταν εκδηλώσεις για την υποστήριξη των Αμπορίτζινις-Αυστραλών 
ιθαγενών και εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ειρήνη. Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις του «ΑΤΛΑΣ» 
είχαν μεγάλη απήχηση στην Παροικία και το εργατοσυνδικαλιστικό κίνημα. 

Ο Τάκης Καλδής, κατοπινός γερουσαστής, είχε σκηνοθετήσει πολλά θεατρικά έργα. Ο Γιώργος 
Καζούρης, επίσης σκηνοθέτησε έργα, ο Πέτρος Πρίντεζης. Επίσης ο Γιώργος Φυλαχτίδης που 
σκηνοθέτησε έργα και συμμετείχε και στις άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου. Επίσης 
μερικοί από αυτούς που σκηνοθετήσανε έργα για το «ΑΤΛΑΣ» ή παίξανε σε διάφορους ρόλους, 
όταν δημιουργήθηκαν διαφορετικές συνθήκες, δημιουργήσανε ανεξάρτητα θεατρικά σχήματα 
που προσέφεραν και προσφέρουν στην Παροικία.  

Ο Ντίνος Ρωτής από την Κύπρο, η Σούλα Βασιλειάδη και η Έλλη Μανικάκη ασχολήθηκαν με 
τις χορευτικές ομάδες και ο Βασίλης Δαραμάρας και ο Τάσος Νεράντζης ήταν μουσικοί κ.α. 

Με την πολύμορφη δραστηριότητα που ανέπτυξε ο «ΑΤΛΑΣ» στους τόπους δουλειάς, στα 
συλλαλητήρια, στις πορείες, στο συνδικαλιστικό κίνημα με πολιτικές, πολιτιστικές, 
ενημερωτικές ομιλίες και συγκεντρώσεις ερχόταν σε επαφή με την κοινωνία και την Παροικία, 
καθώς και με φυλλάδια, εφημερίδες και ανακοινώσεις στον παροικιακό τύπο. 

Την περίοδο τις δεκαετίας του >60->70 οι πολιτικές, πολιτιστικές και συνδικαλιστικές 
εκδηλώσεις είχαν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί ήταν οι συνθήκες που ένωναν τους ανθρώπους και 
γιατί υπήρχαν πολλές επισκέψεις στελεχών όπως του Α.Κ.Ε.Λ. για την ενίσχυση του κόμματος 
και του Κυπριακού Αγώνα. 

Τη δεκαετία του >80 έξαρση είχαν οι εκδηλώσεις για την υπεράσπιση της Παγκόσμιας Ειρήνης 
και την υποστήριξη του αγώνα των Ελλήνων ναυτεργατών με την επίσκεψη το 1986 και 1989 
του Προέδρου της Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Θανάση Σταματόπουλου. 

Εγώ, όπως ανέφερα και πιο πάνω, υπηρέτησα ως οργανωτικός γραμματέας και πρόεδρος για 
πολλά χρόνια. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» ήταν η οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της Μαρξιστικής-
Λενινιστικής ιδεολογίας και συγκέντρωνε λόγω της γλώσσας τους προοδευτικούς μετανάστες 
που αγωνίζονταν σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων. 

Οι Έλληνες μετανάστες την εποχή εκείνη ήτανε στα 99% εργάτες. Συνεπώς εξυπηρετούσε τα 
συμφέροντα όλων των Ελλήνων. 

Η πείρα δείχνει ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες στις 
δεκαετίες >50->60->70, αυτές της μαζικής μετανάστευσης, αντιμετωπίστηκαν με τη συμμετοχή 
στους αγώνες του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος.  

Για μένα δεν υπάρχει καλύτερο ιδανικό από το να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και γενικά των λαϊκών στρωμμάτων, όχι μόνον μιας χώρας, αλλά διεθνώς. Και  ο 
«ΑΤΛΑΣ» ήταν η συλλογική δύναμη στον παροικιακό χώρο που αγωνιζόταν για αυτά τα 
ιδανικά. 

Οι αγώνες και τα προβλήματα δεν λύνονται αμέσως, είναι μακροχρόνια. Έτσι οι νέοι εργάτες 
παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένειες, παιδιά και θεωρούσαν το χώρο του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» 
σαν το σπίτι τους, γιατί συμμετείχαν σε χορευτικές ομάδες, παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις 
κ.λ.π. 

Αυτά μεγάλωσαν, έπιασαν δουλειές, παντρευτήκανε, έκαναν οικογένειες και ανάλογα με τις 
συνθήκες, τραβήξανε το δρόμο τους. 

Αν μιλήσουμε για τον αριθμό των μελών και των προσώπων που πέρασαν από τον 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» αυτός αριθμείται σε χιλιάδες. Ειδικότερα τις δεκαετίες >60->70->80 πολλοί νέοι 
δραστηριοποιήθηκαν και αγωνίστηκαν στη σωστή κατεύθυνση. 



Στις αρχές μετά την ίδρυση του Συνδέσμου βοήθησαν ο Μ.Μητσόπουλος, ο Νίκος Μακρής, ο 
Τριαντάφυλλος Κουτσορνίθης, ο Σώζος Ρήγας, ο Βαγγέλης ο Κρίθαρης, ο Παναγιώτης Γαλάνης, 
ο Γ.Γεωργαρής, ο γιατρός Κουάνης, ο Τ.Βασιλόπουλος, στέλεχος της ΟΕΝΟ κ.α. 

Ακόμη πολλοί προοδευτικοί Κύπριοι, όπως ο Κώστας Μουρνέχης, ο Κύπρος Ιορδάνου, ο 
Γιάννης Κωσταντίνου, ο Χάρης Μαυρέας, ο Στέλιος Αργυρίδης, ο Ιορδάνης Πέτρου, ο 
Δ.Αναστασίου, ο Λαμπρής Πέτρου, Ανδρέας Βοτρής, οι αδελφοί Σκούρος κ.α. 

Επίσης με τους πρώτους μετανάστες ήτανε και ο Τέλης Κωστούλας, η Στέλλα και ο Βλάσσης 
Βογιατζόπουλου, ο Μανώλης Παπαδάκης κ.α. 

Στη δεκαετία του 1960 και μετά δραστηριοποιήθηκαν στη σωστή κατεύθυνση πολλοί νέοι, όπως 
ο Δημήτρης και Γεωργία Θηβαίου, ο Κώστας Αντωνάκος, ο Γιώργος Μανικάκης, ο Ζαχαρίας 
Οικονομάκης, ο  Γιάννης Βασιλειάδης, ο Μ.Αντωνιάδης, ο Φάνης Μαργαρώνης, ο Πέτρος 
Νικολαΐδης, η Σούλα Βασιλειάδη, ο Τάσος Τσιρέκας, οι Γιώργος και Τάσσος Φυλαχτίδης, ο 
Τάκης και η Δήμητρα Σαρέλα, ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, ο γιατρός Γ.Τάκας, οι Ντίνος και 
Μάρω Ρωτή, ο Ανδρέας Χαραλάμπους, ο Δημήτρης Γκότσης, ο Δημήτρης Δρίβας, ο Μιχάλης 
και η Πόπη Κώτη, η Πηνελόπη Ναούμ, οι αδελφοί Καλαμπόκη κ.α. 

Πολύμορφη και δύσκολη  δουλειά ανέπτυξαν τα στεχέλη και μέλη του «ΑΤΛΑΣ» για τη 
συμπαράσταση στον αγώνα των ναυτεργατών, που ακόμη και σήμερα συνεχίζεται. 

Από το 1962 που αναμείχθηκα προσωπικά στον αγώνα αλληλεγγύης μαζί με τα συνδικάτα, 
εμένα με ευχαριστούσε αυτή η δραστηριότητα. Έχω παρέμβει σε ελληνικά καράβια για 
μικρότερα ή σοβαρότερα προβλήματα, πάνω από 1200 φορές. Δεν ήτανε εύκολο πράγμα. 
Χρειαζότανε χρόνος, ευσυνείδητη δουλειά, γνώση του προβλήματος, προπαρασκευή για 
ενδεχόμενη σύγκρουση με καπετάνιο, Έλληνα Πρόξενο και Λιμενάρχη, σταθερή στάση και 
σωστή ταχτική για να ενθαρρύνονται τα πληρώματα και να προσχωρούν στα συνδικάτα τους 
στην Ελλάδα. 

Όλη αυτή η δουλειά, παρά την πολυπλοκότητά της και τις δυσκολίες, σου έδινε χαρά γιατί είχε 
επιτυχημένα αποτελέσματα και αυτό είχε απήχηση στην Παροικία.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνέντευξη με κ.Ευάγγελο Κρίθαρη, από τα παλαιότερα μέλη του Εργατικού Συνδέσμου 
«ΑΤΛΑΣ», Πέμπτη 13-04-05, στη Frederic Street, Rockdale 

-Πότε ήρθατε στην Αυστραλία; 

«-Το 1938, όταν ήμουνα 15 ετών. Με έστειλε ο πατέρας μου από τα Κύθηρα εδώ στο Σύδνεϋ, 
όπου έμενε η αδελφή του για να με προστατέψει από τους Χίτες, γιατί ο πατέρας μου ήταν 
παλιά, από το 1916, Βενιζελικός και αργότερα η προοδευτική του δράση τον έκανε μισητό στους 
φασίστες του Μεταξά. 

-Πότε μπήκατε στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και γιατί; 

-Γνώρισα τον «ΑΤΛΑ» στα 1940, γιατί ήταν αντιφασιστικός Σύνδεσμος. Γύρισα στην Ελλάδα το 
διάστημα 1945-1955 και από εκεί εξακολούθησα να έχω σχέσεις με το «ΑΤΛΑΣ» και ήμουνα 
σαν ένας σύνδεσμος με το ΚΚΕ και την ΕΝΟ (Ελληνική Ναυτεργατική Ομοσπονδία). 

 Όμως το 1951, όπως αργότερα έμαθα, από την Αυστραλία ο Πρόξενος Αιμ. Βρυζάκης, έστειλε 
λίστα με ονόματα προοδευτικών ανθρώπων στην Ασφάλεια και συνελήφθηκα στο μέγαρο Βάτη 
από την Αστυνομία του Λιμενικού, βασανίστηκα για να μαρτυρήσω και άλλους σαν και μένα 
ναυτεργάτες. Όταν τους έλεγα να με σκοτώσουν με μία σφαίρα, ο αξιωματικός μου απάντησε: 
«Για καθάρματα σαν και σένα, δεν διαθέτει σφαίρες η πατρίδα». Μάλιστα μου αρνούνταν 
χαρτί Κοινωνικών Φρονημάτων και χωρίς αυτό έμεινα ξέμπαρκος εφτά χρόνια και από το 1951 
στο Ναυτιλιακό Γραφείου του Ν.Βλάχου με ονείδιζαν λέγοντας «αν εσύ δεις μπάρκο, να με 
...χέσεις!» 

Γνώρισα στην Ελλάδα, τον Χαρίλαο Φλωράκη, την Αλέκα Παπαρήγα, ήμουν γνωστός του 
δημοσιογράφου του «Ριζοσπάστη»  Βάσσου Γεωργίου. Είχα σχέσεις φιλικές με τον Τριαντάφυλο 
Κουτσορνίθη, με τον οποίο μάλιστα ήμαστε και συσστρατιώτες, εδώ στην Αυστραλία, το 1941. 
Σύντομα αρρώστησα και απεστατεύτηκα.  

Εργάστηκα στα καράβια του Λιβανού «Γεώργιος Λιβανός» και «Ασπασία Λιβανού», στο οποίο 
ο καπετάνιος μου έκανε πρόταση κατά τη διάρκεια της βάρδιάς μου 2.00-4.00π.μ. να ονομάσω 
ποιοι ναυτεργάτες ήταν κομμουνιστές και αυτός θα με πρότεινε στην εταιρεία να με έκανε τρίτο 
καπετάνιο. Εγώ, φυσικά, αρνήθηκα και αυτό μου στοίχισε μακροχρόνια ανεργία σαν 
ναυτεργάτης.  

Διαμαρτυρήθηκα στην Αυστραλιανή πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά μου είπαν ότι όσο βρίσκομαι 
στην Ελλάδα, υπόκειμαι στους νόμους της και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. 

Το 1955 γύρισα στην Αυστραλία με το «Atlantic Wind», ξεμπάρκαρα στο Newcastle και 
ασχολήθηκα με coffee shops. 

Γνώρισα και συνεργάστηκα με δημοκρατικούς ανθρώπους, προέδρους κατά σειρά ετών στην 
Κοινότητα του Newcastle, όπως τον Ν.Πολίτη και τους αδελφούς Νίκο και Κων. Καρατζά. 

Από το 1962 άνοιξα coffee shop στο πρoάστειο του Σύδνεϋ Cabramatta. Τώρα, πια, είμαι 
ογδόντα δύο ετών και για 65 ολόκληρα χρόνια είμαι πιστός στο «ΑΤΛΑΣ» και πληρώνω όλα 
αυτά τα χρόνια τη συνδρομή μου. 

Γνώρισα και ήμουν φίλος με τον Τάκη Καλδή. Αργότερα γνώρισα το Γιώργο Γκότση και τόσο 
πολύ τον εξετίμησα, αλλά και το ίδιο και εκείνος, που με τιμά με την εμπιστοσύνη του και με 
έχει βάλει και trustee στο κτίριο του «ΑΤΛΑΣ». 

-Τι είναι κατά τη γνώμη σας ο «ΑΤΛΑΣ»; 

-Είναι ο μόνος αντιφασιστικός, δημοκρατικός Σύνδεσμος που μένει αμετακίνητα πιστός στην 
ιδεολογία του Karl Marx και βοήθησε και βοηθά το εργατικό κίνημα, το ειρηνικό κίνημα και 
ξεχωριστά όλους τους μετανάστες για να ορθοποδήσουν, όταν έφθαναν χωρίς γνώση της 
γλώσσας, ανειδίκευτοι και αδύναμοι στην όποια εκμετάλλευση. Οργάνωνε πορείες, 
διαμαρτυρίες, εράνους, επισκέψεις για υποστήριξη, απεργίες, την πορεία την Πρωτομαγιά. 



-Ποιο γεγονός σας έχει λυπήσει από την όλη πορεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ»; 

-Το 1983, όταν η διάσταση μεταξύ Γκότση–Μαυραντώνη κατέληξε στα δικαστήρια, τα οποία 
δικαίωσαν την πλευρά Γκότση, γιατί είναι σταθερός στις ιδέες του από πάντα. Ενώ ο 
Μαυραντώνης, όσο ήταν αριστερός έμενε στο «ΑΤΛΑΣ», μετά πήγε στην Κοινότητα και κοίταξε 
μόνο το συμφέρον του. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» πάντα είχε καλές σχέσεις με την Κοινότητα και τη βοήθησε σε πολλές περιπτώσεις 
για την ανεξαρτησία της, για το Φεστιβάλ και αλλού. 

-Τι θα λέγατε αποτιμώντας την προσφορά του «ΑΤΛΑΝΤΑ» στην κοινωνία; 

-Το «ΑΤΛΑΣ» ήταν αντιφασιστικός Εργατικός Σύνδεσμος, πρόσφερε πολλά στον πολιτισμό και 
αγωνιζόταν για τα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Ακόμη διόρισε πολλά άτομα σε δουλειές, 
κυριότερα στα ναυτεργατικά σωματεία είχε μεγάλη δύναμη. Αγωνίζεται ενάντια στα 
καπιταλιστικά συμφέροντα και πάντα για το δίκιο του εργάτη, κάθε φυλής εργάτη.» 

 

 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Με το διατελέσαντα Πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ουαλίας  

κ. Δημήτρη Τσιγκρή (14/07/2005) 

Όπως ο ίδιος μας τόνισε, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που του θέσαμε, 
με βάση τα όσα εκείνος γνώριζε και την όποια προσωπική αντίληψη για τα γεγονότα και τα 
πρόσωπα είχε σχηματίσει. 

«Ονομάζομαι Δημήτρης Τσιγκρής, εξ Αιγίου Ν.Αχαΐας. 

Στην Αυστραλία ήρθα αρχάς Μαΐου 1960. 

Αμέσως μετά την άφιξή μου στο Σύδνεϋ, έγινα μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του 
Σύδνεϋ. 

Σε λίγο χρονικό διάστημα έμαθα για την ύπαρξη προοδευτικού αριστερού συλλόγου, ο οποίος 
συμμετείχε στα Κοινοτικά δρώμενα με δραστήρια, πρωτοκλασάτα μέλη του, όπως τον Τάκη 
Καλδή, ανταποκριτή στο Σύδνεϋ της αριστερής εφημερίδας «Νέος Κόσμος» που εκδίδετο στη 
Μελβούρνη και τον Τριαντάφυλλο Κουστορνίθη, παλαίμαχο λιμενεργάτη.  

«Οι πρώτοι φανεροί της Αριστεράς που εκλέχθηκαν στην Κοινότητα το 1956». 

Μέλος του Συνδέσμου «ΑΤΛΑΣ» δεν υπήρξα, γι’αυτόν το λόγο δεν θα μπορέσω να δώσω 
κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εσωτερικές του διαδικαστικές δομές. 

Θα έχω μία τοποθέτηση επί προσωπικών κριτηρίων και εμπειριών. 

Στη δεκαετία του >60 ο Ελληνικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ», όπως προσωπικά εβίωσα, μέσα από τη 
δυναμική του παρουσία στα παροικιακά, ήταν ένας μαζικός φορέας με αριστερές πολιτικές και 
ιδεολογικές διαστάσεις. 

Μεγάλος αριθμός νεομεταναστών, της μεταπολεμικής περιόδου, αριστερών φρονημάτων, από 
την Ελλάδα και την Κύπρο και ναυτεργατών ελληνικών πλοίων (παράνομης διαμονής των 
στην Αυστραλία), με τραυματικές εμπειρίες πολιτικών διωγμών και οικονομικών καταπιέσεων, 



εύρισκαν στην οργάνωση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» το χώρο που τους παρείχε τις δυνατότητες 
ανάπτυξης πολιτικής δράσης, με αγωνιστική παρουσία, εργατικές διεκδικήσεις. 

Ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» ακτινοβολούσε με το έργο του στο Ομογενειακό στερέωμα, με 
πολιτικές, πατριωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Την περίοδο εκείνη, στις δεκαετίες του >50 και >60, η αντιδραστική Κυβέρνηση Μέντζις και η 
μετεμφυλιακή ελληνική Δεξιά είχαν το προνόμιο της αντικομμουνιστικής υστερίας. Γι’αυτό ο 
Εργατικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» προκαλούσε φοβία στους Έλληνες νεομετανάστες για 
φακελλώματα από το Προξενείο και την ΑSIO20.  Στους παλαιότερους προπολεμικούς 
μετανάστες δεν άρεσε το όνομα «ΑΤΛΑΣ». Γι’αυτούς, ίσως, το ανέβασμα στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» να 
εγκυμονούσε πολιτικό αμάρτημα, για φακέλλωμα. 

Το κτίριο της 256 Crown St. ήταν η «φωλιά των κομμουνιστών». Ο μυθικός ΑΤΛΑΣ γίνεται 
πολιτικός θρύλος. Και ακόμη, σήμερα, στην εποχή της Αριστερής συρρίκνωσης το όνομα 
«ΑΤΛΑΣ» έχει πολιτική βαρύτητα και ιστορική αίγλη. 

Ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» στο ιδιόκτητο κτίριό του παρείχε συντροφική και οικογενειακή 
θαλπωρή. Τα μέλη του και οι φίλοι του ζούσαν στο δικό τους ιδεολογικό, προοδευτικό και 
αγωνιστικό καθεστώς. Ζούσαν μαζί τις χαρές και τις λύπες των αγώνων της μεταναστευτικής 
τους πορείας για ίσα δικαιώματα ζωής, για προοδευτικές διεκδικήσεις, για οικονομική 
προκοπή. 

Στην αίθουσά του δεν υπήρχε η χαρτοπαιξία, τα τυχερά παιγνίδια, ο ελληνικός τζόγος. Υπήρχε 
το συντροφικό συναπάντημα για πολιτικολογία. 

(Υπήρχαν) Οι καλλιτεχνικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι πολιτικές συγκεντρώσεις. Χώρος 
φιλοξενείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» συνεργαζόταν με επιτροπές πολιτικών αγώνων. Στην Επιτροπή 
Ειρήνης, στην Επιτροπή Πρωτομαγιάς, Αυτοδιάθεσης Κύπρου, στην Επιτροπή Αποκατάστασης 
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ.α. 

Στους αξιόλογους πολιτικούς αγώνες περιλαμβάνονται τα πολλά μποϋκοτάζ των ελληνικών 
πλοίων στο λιμάνι του Σύδνεϋ, την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα για την 
απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και την απόκτηση πολιτικών ελευθεριών. 

O «ΑΤΛΑΣ» ήταν ένας φορέας με πλατειά πολιτική και πολιτισμική εμβέλεια. Μπορούσε να 
δεχθεί ως μέλη του από την ευρύτερη προοδευτική παροικία, χωρίς αυστηρά κομματικά 
διαπιστευτήρια. Ήταν οικείος πολιτικός και πολιτιστικός χώρος για κάθε προοδευτικόν 
άνθρωπο. 

Η μεγάλη συμβολή του «ΑΤΛΑΝΤΑ» στο εργατικό κίνημα Αυστραλίας ήταν η συνεργασία του 
με τον Αυστραλιανό συνδικαλισμό. Δικτυομένος αγωνιστικά στο ευρύτερο εργατικό κίνημα, 
πρόσφερε πολλά για τους Έλληνες εργαζόμενους. 

Η πολιτικο-ιδεολογική του ταυτότητα ήταν Μαρξιστική, γι’αυτό η συνεργασία του με τα 
κομμουνιστικά κόμματα της Αυστραλίας και της Ελλάδας ήταν αυτόνομη και αναμφισβήτητη. 
Η πολιτική των κομμάτων επιδρούσε αποφασιστικά στην πολιτική τοποθέτηση του Συνδέσμου 
σαν οργανισμού και των μελών του, με προεξέχουσα θέση την πειθαρχία στην πολιτική της 
Σοβιετικής Ένωσης. 

Το ΚΚ Αυστραλίας π.χ. εναντιώθηκε στην είσοδο των Σοβιετικών στρατευμάτων στην 
Τσεχοσλοβακία, το 1968. Η παρέμβαση αυτή επέδρασε διχαστικά στους κόλπους του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας, που ένα κομμάτι του απεσπάσθη και ίδρυσε το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Αυστραλίας, σοβιετόφιλο. 

Ο «ΑΤΛΑΣ» ταυτίστηκε με την πολιτική του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
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Μεγάλη διάσπαση στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» ξέσπασε το 1983 που μια ομάδα μελών του απεσπάσθη 
από το Σύνδεσμο και σχημάτισε άλλη οργάνωση με την επωνυμία «Αρχικός Άτλας». Οι δύο 
αριστερές οργανώσεις ενεπλάκησαν σε δικαστικούς αγώνες με δυσάρεστο πολιτικό κόστος για 
το αριστερό κίνημα της Αυστραλίας. 

Ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» παρέμεινε ως η νόμιμη οργάνωση, κατόπιν δικαστικής απόφασης. Η 
διάσπαση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» αποδυνάμωσε την τότε μαχόμενη ενωμένη  ελληνική Αριστερά. 

Ο Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» διεδραμάτισε, επίσης, αποφασιστικό ρόλο στην αντίσταση των 
Κοινοτήτων ενάντια στις πολιτικο-ιεραρχικές επιθέσεις για τη διάλυση του Κοινοτικού Θεσμού. 

Τα μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» που ήσαν και μέλη της Κοινότητας, στους κοινοτικούς αγώνες, 
αποτελούσαν τη ραχοκοκκαλιά των κοινοτικών δυνάμεων. 

Ο αδιάσπαστος, τότε, «ΑΤΛΑΣ», δεν επεδίωξε πολιτικό κέρδος, εκμεταλλευόμενος την 
αριθμητική του δύναμη σε μέλη, για να «καπελώσει» ή μονοπωλήσει τη Διοίκηση της 
Κοινότητας. 

Ο πολιτικός σχεδιασμός για τις σχέσεις του και τη συνεργασία του με τα εκάστοτε Διοικητικά 
Συμβούλια της Κοινότητας ήταν συνετός και διεκρίνετο για τον σεβασμό στον Κοινοτικό 
Θεσμό, όπως αυτός διαμορφώθηκε διαχρονικά, σύμφωνα με τις ιδρυτικές του ρίζες και τους 
σκοπούς του. Γνώριζε μέχρι πού πρέπει να φθάνει η παρουσία του στον ευαίσθητο Οργανισμό 
της Κοινότητας, λόγω της δομικής της ιδιοπροσωπίας. Επεδείκνυε ευέλικτη πολιτική για 
πλατειές συνεργασίες, με βάση την κοινοτική συνείδηση και με τη βούληση της υπεράσπισης της 
Κοινότητας για να παραμείνει ένας δημοκρατικός φορέας στην ομογενειακή κοινωνία. 

Η αντιπροσώπευσή του με ολιγάριθμο αριθμό μελών του στα Δ.Συμβούλια της Κοινότητας 
ήταν εμφανής. 

Σημαντικό ηγετικό ρόλο διεδραμάτισαν στο Σύνδεσμο «ΑΤΛΑΣ» οι: Τριαντάφυλλος 
Κουτσορνίθης, Δημήτρης Καλομοίρης, Ευάγγελος Κρίθαρης, Δημήτριος Μητσόπουλος κ.α., από 
τα ιδρυτικά μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ». (Ήταν) Βετεράνοι και ιεραπόστολοι της Μαρξιστικής 
ιδεολογίας. Επίσης οι μεταγενέστεροι (μεταπολεμικοί): Τάκης Καλδής, Τέλης Κωστούλας, 
Δημήτρης Αναστασίου, Χρήστος Λούης, Κίκης Ευθυμίου, Κύπρος Ιορδάνου, Σάββας Σαββίδης, 
Γιώργος Γκότσης, Χρήστος Μουρίκης, Στράτος Μαυραντώνης κ.α. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρώτος που έφερε την πολιτική αντιπαράθεση στα πράγματα της 
Κοινότητας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ. 

Το αντικομμουνιστικό κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου, που έφθασε στην Αυστραλία τον Απρίλιο 
του 1957, ήταν ένα «απρόσμενο δώρο» για την Αριστερά, την οποία βοήθησε να συσπειρώσει 
ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις γύρω της. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και για την Κοινότητα. 

Η ένταξη της Αγίας Σοφίας στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία, τον Απρίλιο του 1974, ήταν 
περισσότερο πολιτική πράξη της Κοινότητας του Σύδνεϋ με ομόφωνη συμφωνία της 
Ομοσπονδίας. 

Αντιδικτατορική ενέργεια στη φιλοχουντική πολιτική του Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ, πράξη 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον κοινό αγώνα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθοδόξων 
Κοινοτήτων Αυστραλίας, ο «ΑΤΛΑΣ» με τις δυνάμεις του, στήριξε την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σύδνεϋ. Η πολιτική του ήταν καθαρή, υπέρ της 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας.» 

 
 

 

 



Συνέντευξη με τον Dr.Χάρη Κυπρίδημο,  στέλεχος του ΑΚΕΛ και πρόεδρο της  

«Λέσχης Φίλων του Α.Κ.Ε.Λ.», (23-08-05) 

1. Ονομάζομαι Χαμπής (Χάρης) Κυπρίδημος. 

Είμαι Κύπριος και στην Αυστραλία ήρθα για πρώτη φορά τον Ιούλη του 1966 με βίζα επσκέπτη. 

Έμεινα, παρά την άρνηση των αρχών να μου ανανεώσουν την άδεια παραμονής, μέχρι το 
Μάρτη του 1970, όταν παντρεμένος πια και με δύο παιδιά επέστρεψα στην Κύπρο. 
Ξαναγύρισα-επίσημα τούτη τη φορά-με όλη μου την οικογένεια, τον Οκτώβρη του 1974, ύστερα 
από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. 

Στην Κύπρο, ύστερα από την αποφοίτησή μου από το Παγκύπριο Γυμνάσιο γράφτηκα στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, απ’όπου αποφοίτησα το 1955. Δούλεψα σαν δημοδιδάσκαλος 
για μια σειρά από χρόνια και από το 1964-1966, σαν δόκιμος επιθεωρητής Στοιχειώδους 
Εκπαίδευσης. Από το 1970, που ξαναγύρισα στην Κύπρο, μέχρι το 1974, που ξανάφυγα,  
δούλεψα στο Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Ελεγκτικής Υπηρεσίας). 

Στην Αυστραλία, τόσο την πρώτη φορά, όσο και τη δεύτερη, δούλεψα σαν εργάτης σε διάφορα 
εργοστάσια γιατί δεν κατάφερα να βρω δουλειά σαν δάσκαλος γιατί, όπως μου εξηγήθηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας που απευθύνθηκα για αναγνώριση των προσόντων μου, μου είπαν «στην 
Ν.Ν.Ο. υπάρχουν 5.000 άνεργοι δάσκαλοι». 

Το Σεπτέμβρη του 1975 έπιασα δουλειά στην Εταιρεία Φωταερίου «The Australian Gas Light 
Company», επίσης σαν εργάτης. Τον ίδιο χρόνο γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ για 
να σπουδάσω οικονομικά. 

Το Σεπτέμβρη του 1976 και σαν αποτέλεσμα της εγγραφής μου στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκα 
στο Τμήμα Εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας που δούλευα (Internal Audit Department) στα 
κεντρικά γραφεία. Το 1981 αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο με το πτυχίο Bachelor of 
Economics. Στην Εταιρεία Φωταερίου δούλεψα μέχρι την ημέρα της αφυπηρέτησής μου, το 
Δεκέμβρη του 1998 και για τα έτη 1978-1982 εργάσθηκα ως επιθεωρητής των σχολείων της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. 

Το Μάρτη του 1986 γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο New England (U.N.E.) στο Armidale, όπου 
παρακολούθησα σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία. Ύστερα από την ολοκλήρωση του πτυχίου 
B.A. Modern Greek Studies συνέχισα τις σπουδές μου για το πτυχίο Β.Α. (Honours) Modern 
Greek Studies.  

Το 1991 ξαναγράφτηκα στο ίδιο πανεπιστήμιο για να παρακολουθήσω σπουδές στις πολιτικές 
επιστήμες. Το 1997 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και πήρα πτυχίο Β.Α. (Honours) in Political 
Science. Τον Μάρτη του 2000 γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ για ν’ασχοληθώ, μέσα 
στα πλαίσια μιας διδακτορικής μελέτης, με τη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου και τον 
απελευθερωτικό αγώνα του λαού της. Η μελέτη μου ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στη 
φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ στις 5 του Μάρτη 2005. 

2. Τον  «Άτλαντα» τον γνώρισα από τις πρώτες μέρες που πάτησα τα χώματα τούτης της χώρας 
το 1966, μέσω κάποιου συμπατριώτη μου, γιατί ήμουν, όπως ανέφερα πιο πάνω, παράνομος. 
Μέλος του «Άτλαντα» έγινα τον Οκτώβρη του 1976, αφού ακολούθησα την απαιτούμενη 
διαδικασία: α)Υποβολή σχετικής αίτησης που να υπογράφεται από κάποιο μέλος της 
οργάνωσης, β) έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Σώμα της οργάνωσης, γ) καταβολή 
χρονιάτικης συνδρομής από $5.00 το χρόνο. 

3. Στον «Άτλαντα» με οδήγησαν οι ιδεολογικές μου τοποθετήσεις. Στην Κύπρο εντάχθηκα στο 
χώρο της Αριστεράς από τα γυμνασιακά μου χρόνια, πρώτα σαν ιδρυτικό στέλεχος της 
Παγκύπριας Μαθητικής Δημοκρατικής Νεολαίας- που είχε διασυνδέσεις και καθοδηγούνταν 
από το ΑΚΕΛ- ύστερα σαν μέλος της ΑΟΝ (Ανορθωτική Οργάνωση Νέων) που αποτελούσε τη 
νεολαιίστικη οργάνωση του ΑΚΕΛ και τελικά σαν μέλος του ίδιου του κόμματος. 



4. Κατά τη γνώμη μου, τρεις ήταν οι παράγοντες που οδηγούσαν τους Έλληνες μετανάστες στα 
σκαλοπάτια του «Άτλαντα». Πρώτος ήταν ο ιδεολογικός παράγοντας. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών-Ελλαδιτών και Κυπρίων- που ύστερα από τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο πήραν το δρόμο του ξενιτεμού αναζητώντας μια καλύτερη μοίρα κάτω από 
τον ήλιο σε άλλες χώρες, δεν ήταν οι γιοι και οι κόρες της αστικής τάξης. Ήταν οι γιοι και οι 
κόρες εργατών και φτωχοαγροτών, ήταν τα παιδιά των δημοκρατικών ανθρώπων της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Από την άλλη, πολλοί από τους Έλληνες μετανάστες που διασκορπίστηκαν 
στις τέσσερις γωνιές της γης στη δεκαετία του >50, επέλεξαν αυτό το μέτρο, για να αποφύγουν 
τις διώξεις και τους κατατρεγμούς που σημάδεψαν την πολιτική ζωή της Ελλάδας, ύστερα από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε. Αυτοί οι μετανάστες 
ήταν στην καταπληκτική τους πλειοψηφία, άνθρωποι με δημοκρατικές αρχές κι ο «Άτλαντας» 
αποτελούσε γι’αυτούς φυσιολογική πολιτική «φωλιά» στη νέα τους πατρίδα. 

Δεύτερος παράγοντας που «οδηγούσε» τους μετανάστες στους χώρους του «Άτλαντα», ήταν το 
«ανθρώπινο πρόσωπο»-έτσι το αποκαλούσαμε εμείς- που χαρακτήριζε τις αρχές και την 
πολιτική του. Γιατί στον «Άτλαντα» έβρισκαν οι Έλληνες μετανάστες κάποια βοήθεια στα 
προβλήματα που τους βασάνιζαν -όπως η βοήθεια για την εξασφάλιση δουλειάς ή στέγης, η 
βοήθεια για τη μετάφραση πιστοποιητικών ή άλλων κειμένων, λίγο φαγητό και καφέ για τους 
ανέργους- και κάποια στοργή και κατανόηση, μέσα στον κυκεώνα μιας άστοργης και σε πολλές 
περιπτώσεις ρατσιστικής αγγλοσαξωνικής κοινωνίας. 

Παράλληλα, μέσα στους χώρους του «Άτλαντα» οι Έλληνες μετανάστες είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν μεταξύ τους, να μιλήσουν για τα βάσανα και τις έγνοιες της ξενιτιάς, να 
θυμηθούν την πατρίδα, να συζητήσουν πολιτικά και να εκτονωθούν. 

Ένας τρίτος παράγοντας που έφερνε τους Έλληνες μετανάστες κοντά στον «Άτλαντα» ήταν 
γεγονός ότι μέσα από τις τάξεις του, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην πολιτική και 
συνδικαλιστική ζωή της Αυστραλίας, να παίρνουν μέρος στους κοινωνικούς και τους εθνικούς 
αγώνες των Ελλήνων μεταναστών και να καλλιεργούν, με διάφορες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, την εθνική και πολιτισμική κληρονομιά. 

Ταυτότητα του «Άτλαντα» 

4. Ο «Άτλαντας» υπήρξε πάντοτε και εξακολουθεί να είναι σήμερα ο συνδετικός κρίκος της 
ελληνικής Παροικίας με το προλεταριακό συνδικαλιστικό κίνημα της πολιτείας μας και η 
μαχητική συνδικαλιστική συνείδηση των Ελλήνων μεταναστών. Ωστόσο, δεν θα ήμασταν 
ειλικρινείς, αν δεν λέγαμε στα ίσα ότι ο «Άτλαντας» υπήρξε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής 
του και συνεχίζει να είναι και σήμερα, κάστρο της ελληνικής Αριστεράς στο χώρο του. 

5. Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, ο «Άτλαντας» ανήκει στο χώρο της Μαρξιστικής–Λενινιστικής 
Αριστεράς. Μέσα στα 66 χρόνια της αγωνιστικής του ζωής, υπήρξε η συνεπής και τίμια 
Μαρξιστική –Λενινιστική έκφραση της ελληνικής παροικίας. 

Η ίδρυση του «Άτλαντα» και η ηγετική, μαχητική παρουσία του στην κοινωνικοπολιτική ζωή 
των Ελλήνων μεταναστών υπήρξε αποτέλεσμα των αντιλαϊκών σχέσεων του Αυστραλιανού 
καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής και της ληστρικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων 
από το πολυεθνικό  και ντόπιο κεφάλαιο. 

 Έτσι, μπορεί εύκολα να υποβληθεί ο ισχυρισμός ότι ο ιδεολογικός προσανατολισμός του 
«Άτλαντα» δεν εναρμονίστηκε ποτέ με την πολιτικο-οικονομική και κοινωνική ζωή στην 
Αυστραλία. Αντίθετα, οι ιδεολογικές του αρχές και η ταξική του συνείδηση, υπήρξαν το 
καθοδηγητικό αστέρι των ενεργειών και των δραστηριοτήτων του, και το βάρθρο πάνω στο 
οποίο ορθώθηκε η συνεχής αντιπαράθεση με το κοινωνικό καθεστώς της Αυστραλίας. 

Κοντολογίς, ο «ιδεολογικός προσανατολισμός» του «Άτλαντα» υπήρξε η πηγή που 
τροφοδοτούσε την αγωνιστική του διάθεση, και η πυξίδα που τον οδηγούσε στο δρόμο των 
ταξικών αγώνων για την υπεράσπιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τόσο των 
Ελλήνων μεταναστών, όσο και του υπόλοιπου Αυστραλιανού λαού. Αυτός ο αγωνιστικός 



χαρακτήρας του «Άτλαντα», βρισκόταν σε πλήρη εναρμόνιση με τις προσπάθειες  των Ελλήνων 
μεταναστών να πετύχουν ανθρωπινότερους όρους δουλειάς και βελτίωση του βιοτικού τους 
επιπέδου. 

6. Από τα πρώτα του χρόνια ο «Άτλαντας» ανάπτυξε και διατηρούσε στενές σχέσεις με μια 
σειρά από εργατικά συνδικάτα, όπως είναι το συνδικάτο των οικοδόμων, των λιμενεργατών, 
των ανθρακορύχων. Τις σχέσεις αυτές τις διατηρεί το ίδιο στενές μέχρι και σήμερα. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του «Άτλαντα», ο παλαίμαχος συνδικαλιστής 
ηγέτης, Γιώργος Γκότσης, είναι από χρόνια τώρα και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτομαγιάς και 
υπέθυνος για την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων στην 
πόλη του Σύδνεϋ. 

Ο «Άτλαντας» διατηρεί άριστες σχέσεις με το Αυστραλιανό Κίνημα Ειρήνης και είναι μέλος της 
Επιτροπής Ειρήνης της Αυστραλίας. Σχέσεις επίσης διατηρεί και με το Κίνημα Κοινωνικής 
Δικαοσύνης των αυτοχθόνων κατοίκων της Αυστραλίας. 

Μέχρι την εποχή της «διάσπασης», γύρω στα 1982, ο «Άτλαντας» διατηρούσε άριστες σχέσεις με 
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σύδνεϋ. Από, τότε, όμως, και σαν αποτέλεσμα της 
διάσπασης, οι σχέσεις του «Άτλαντα» με τον μεγάλο μαζικό αυτό οργανισμό της ελληνικής 
Παροικίας πάγωσαν. 

Ωστόσο πολλά μέλη του «Άτλαντα» όπως πολλοί φίλοι και υποστηριχτές του είναι και μέλη της 
Ε.Ο.Κ.. Παράλληλα ο «Άτλαντας» διατηρεί καλές σχέσεις με την Κυπριακή Κοινότητα, 
εκπροσωπείται στη ΣΕΚΑ (Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα) και παίρνει ενεργό 
μέρος στις εκδηλώσεις για την Κύπρο. Ακόμη διατηρεί στενές σχέσεις με την Κίνηση Φίλων του 
ΑΚΕΛ. 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του «Άτλαντα» με ελλαδικές οργανώσεις, εκείνο που μπορώ να 
αναφέρω με σιγουριά είναι ότι διατηρεί στενές σχέσεις με το Κ.Κ.Ε. και το ΑΚΕΛ της Κύπρου. 

Στα παλιά χρόνια διατηρούσε διασυνδέσεις και με τα συνδικάτα λιμανιού της Ελλάδας. 

Το 1982, με αιτία τη μεγάλη διάσπαση μεταξύ των συνδικάτων των οικοδόμων και του λιμανιού 
από τη μια και του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αυστραλίας (SPA) από την άλλη, ο Αντώνης 
Αμπατιέλλος, ηγέτης των ναυτεργατών Ελλάδας, επισκέφτηκε την Αυστραλία, σε μια 
προσπάθεια να αποτρέψει τη διάσπαση της Ελληνικής Αριστεράς, προσκαλεσμένος από τον 
«Ατλαντα» και σε τρεις συσκέψεις συμμετείχα και εγώ. Ωστόσο δεν γνωρίζω εάν οι σχέσεις 
αυτές συνεχίζουν μέχρι σήμερα. 

7. Εκτός από το Γιώργη Γκότση, πιστεύω, πως στην εξέλιξη του «Άτλαντα» με τη συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητές του -πολιτικές, συνδικαλιστικές, εθνικές και πολιτισμικές-αποφασιστικό 
ρόλο έπαιξαν και οι Τέλης Κωστούλας, ο «γέρος ο Σιάηλος», όπως τον αποκαλούσαν, ο Σάββας 
Σαββίδης, ο Αντώνης Αραβαντινός, ο Κουτσορνίθης ο Τριαντάφυλλος, ο Δημήτρης 
Αναστασίου, ο Κύπρος Ιορδάνους και πολλοί άλλοι. 

8. Οι σχέσεις του «Άτλαντα» με τους Εργατικούς Συνδέσμους των άλλων πόλεων της 
Αυστραλίας είναι, μπορώ να πω με σιγουριά, άριστες. Το ίδιο άριστες ήταν και οι σχέσεις του με 
τη «Νεολαία Λαμπράκη» και με την εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης.  

Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω-χωρίς να επιμένω σ’αυτό- η «Νεολαία Λαμπράκη» στο 
Σύδνεϋ ήταν δημιούργημα του «Άτλαντα» και στεγαζόταν, για όσο καιρό έζησε, στους χώρους 
του. Η εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης, από την άλλη, υπήρξε προϊόν κοινών 
προσπαθειών και κοινής οικονομικής στήριξης της Ελληνικής Αριστεράς με τους Εργατικούς 
Συνδέσμους «ΑΤΛΑΣ» και «Δημόκριτος». 

Σήμερα ο «Άτλαντας»δεν διατηρεί σχέσεις ούτε με τις Κοινότητες Ν.Ν.Ο. και Μελβούρνης, ούτε 
με την εφημερίδα «Νέος Κόσμος», ούτε με την Κυπριακή Κοινότητα. Ο δε «Νέος Κόσμος», όπως 
είναι γνωστό,  αύξησε την κυκλοφορία του και επιβλήθηκε σαν εκφραστικό όργανο της 



Ελληνικής Αριστεράς της Αυστραλίας, αλλά άλλαξε πολιτικό προσανατολισμό, πέρασε 
αντίπερα και εμπορευματοποιήθηκε. Η δε «Νεολαία Λαμπράκη» διαλύθηκε. 

9. Δεν νομίζω να υπήρξαν συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι ή συγκεκριμένα γεγονότα που 
σημάδεψαν ιδιαίτερα την πορεία και την ανάπτυξη του «Άτλαντα» και που ν’αποτέλεσαν 
σταθμούς στη ζωή του. Όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, υπήρξαν χρόνια συνεχών και 
αποφασιστικών αγώνων για την υπεράσπιση των εθνικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των 
Ελλήνων μεταναστών και χρόνια δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων που αποτέλεσαν τη 
γέφυρα και την πολιτική συνάντηση των Ελληνοαυστραλών και Αγγλοσαξόνων Αυστραλών. 

Σταθμός στην Ιστορία του «Άτλαντα» και γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στην πορεία και 
τη δράση του, υπήρξε η μεγάλη διάσπαση του αριστερού κινήματος της Αυστραλίας το 1982. 

Η διάσπαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις 
ανάμεσα στις δυνάμεις της Αριστεράς, δηλαδή ανάμεσα στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος Αυστραλίας (SPA) και της ηγεσίας των συνδικάτων των οικοδόμων και του 
λιμανιού, όταν μερικά στελέχη του «Άτλαντα» συντάχθηκαν με το Kομμουνιστικό Κόμμα με 
ηγέτη τον Στράτο Μαυραντώνη και άλλα με τα συνδικάτα κάτω από τον Γιώργη Γκότση. 

10. Όπως προανέφερα η μεγάλη διάσπαση στις τάξεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αυστραλίας 
(φιλοσοβιετικού) -που είχε σαν αποτέλεσμά της τη διάσπαση στις γραμμές των ελληνικών 
οργανώσεων σε όλη την Αυστραλία- συνέβηκε το 1982. Τότε απεχώρησαν από το Σ.Κ.Α. όλες οι 
δυνάμεις που αποτελούσαν το μαχητικό, επαναστατικό εργατικό κίνημα της χώρας, όπως ήταν 
τα Συνδικάτα των Οικοδόμων και του λιμανιού οι οργανώσεις των μεταναστών, το Γυναικείο 
Κίνημα και το Κίνημα Ειρήνης. 

Οι διαφορές ανάμεσα στην ηγεσία του Σ.Κ.Α. και εκείνη των συνδικάτων που οδήγησαν τελικά 
στη διάσπαση, δεν ήταν ιδεολογικές. 

Οι μελετητές της Ιστορίας των ελληνικών οργανώσεων της Αριστεράς εκείνης της εποχής, δεν 
αναφέρουν καμία περίπτωση κατά την οποία η μία παράταξη κατηγόρησε την άλλη για 
ιδεολογική παρέκκλιση ή για «ρεβιζιονισμό» ή για απεμπόληση των αρχών του Μαρξισμού-
Λενινισμού. Μέσα στην πληθώρα του έντυπου υλικού που κυκλοφόρησαν και οι δύο 
παρατάξεις εκείνη την εποχή για να προβάλλουν τις θέσεις τους, δεν υπήρξαν 
αλληλοκατηγορίες για ιδεολογικό προσανατολισμό. 

Η διάσπαση ήταν πιο πολύ αποτέλεσμα μιας αλαζονικής-αντιλενινιστικής, θα λέγαμε εμείς, 
συμπεριφοράς από μέρους τόσο της ηγεσίας του Σ.Κ.Α. όσο κι εκείνης των συνδικάτων των 
οικοδόμων και του λιμανιού, που δεν επέτρεψε στις δυο παρατάξεις να επιδιώξουν, με οδηγό 
τους τη μέθοδο της διαλεκτικής προσέγγισης, την επεξεργασία και την υιοθέτηση ενός κοινού 
σχεδίου που να διέπει τη λήψη των αποφάσεων πάνω στην πολιτική και την τακτική των 
συνδικάτων σε ό,τι αφορούσε τις εργασιακές σχέσεις τους με τους εργοδότες.  

Με άλλα λόγια, η διαφορά ανάμεσα στο Σ.Κ.Α. και την ηγεσία των συνδικάτων ήταν η εξής: 
πού παίρνονταν οι αποφάσεις και πού σφυρηλατείται η γενικότερη πολιτική των συνδικάτων 
και οι οποιοιδήποτε μελλοντικοί χειρισμοί ή ενέργειές του έναντι των εργοδοτών; Στο κόμμα 
από την Κ.Ε. του κόμματος, ή στο συνδικαλιστικό κέντρο από την ηγεσία των συνδικάτων, 
χωρίς δικαίωμα επέμβασης από το κόμμας (Στην Κ.Ε. του Σ.Κ.Α. εκπροσωπούνταν και τα 
συνδικάτα των οικοδόμων και των λιμενεργατών. Ο Γιώργης Γκότσης,  ήταν για παράδειγμα, 
στέλεχος πρώτης σειράς του Συνδικάτου των λιμενεργατών, ήταν και μέλος της Κ.Ε. του Σ.Κ.Α.)  

Αυτή η αδυναμία των δύο ηγεσιών να βρουν κοινούς παρονομαστές που να επέτρεπαν να 
γεφυρώσουν τις διαφορές τους, οδήγησαν τελικά στην αντιπαράθεση και τη σύγκρουση και την 
οργάνωση ξεχωριστών για την καθεμιά ταξικών αγωνιστικών πεπρωμένων. Αποτέλεσμα αυτών 
των καταστροφικών για το Εργατικό Κίνημα της Αυστραλίας χειρισμών ήταν η αποχώρηση του 
Συνδικάτου των οικοδόμων και του λιμανιού από το Σ.Κ.Α. που αναπόφευκτα οδήγησε στην 
ολοκληρωτική αποσύνθεσή του. 



Οι συγκρούσεις αυτές ανάμεσα στο Σ.Κ.Α. και τα εργατικά συνδικάτα ήταν επόμενο να 
μεταφερθούν και στις ελληνικές κομματικές ομάδες, μια και οι Έλληνες κομμουνιστές που ήταν 
ενταγμένοι στις γραμμές του αποτελούσαν ένα ισχυρό κομμάτι, τόσο του κόμματος, όσον και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Έτσι από τον «Άτλαντα», που αποτελούσε τον «ομφαλό» της Ελληνικής Αριστεράς», 
απεχώρησαν όλα τα μέλη του που συντάσσονταν με το Κ.Κ.Α. και με ηγετικό στέλεχος τον 
Στράτο Μαυραντώνη ίδρυσαν μια νέα οργάνωση που την ονόμασαν «Αρχικός Άτλαντας». 
Στόχος τους ήταν να λάβουν την περιουσία του Συνδέσμου. Αυτός ο στόχος οδήγησε, τελικά, 
στις γνωστές δικαστικές αναμετρήσεις που συνετέλεσαν, ως γνωστόν, στην ολοκληρωτική 
αποσύνθεση του ελληνικού αριστερού κινήματος στο Σύδνεϋ και γενικότερα στην Αυστραλία. 

Οι Έλληνες αριστεροί που απεχώρησαν από τον «Άτλαντα» πλαισίωσαν την Ελληνική 
Κοινότητα και συνέπηξαν συμμαχίες με διάφορες πολιτικές τάσεις, σαν εκείνες του ΠΑΣΟΚ και 
της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αυτοί οι Έλληνες Αριστεροί είναι οργανωμένοι σε δύο ομάδες 
που ονομάστηκαν και οι δυο «Λέσχη των Φίλων του Κ.Κ.Ε.» και όπως πληροφορούμαστε 
βρίσκονται σε ιδεολογική αντιπαράθεση. 

Αυτό είναι «το τελευταίο εκβάν» της σύγκρουσης του 1982, ανάμεσα στο Σ.Κ.Α. και τα 
συνδικάτα (οικοδόμων-εργατών λιμανιού) και που οδήγησαν στη διάσπαση του Αριστερού 
Κινήματος της Αυστραλίας και η ολοκληρωτική αποσύνθεση των παραδοσιακών Μαρξιστικών-
Λενινιστικών δυνάμεων της χώρας. 

11. Αν η ερώτηση αναφέρεται στα άτομα που υπηρέτησαν από τη θέση του Προέδρου του 
«Άτλαντα» την περίοδο 1981-1990, μπορώ μόνο να αναφερθώ σε ένα από αυτά τα άτομα. Είναι 
ο Μιχάλης Τσιλίμος, που την εποχή των δικαστηριακών περιπετειών ήταν πρόεδρος του 
«Άτλαντα». Κατά τη γνώμη μου, για όσο καιρό παρέμεινε στο πόστο αυτό, ο Μιχάλης, 
υπηρέτησε την οργάνωση συνειδητά. Αποβλήθηκε, ωστόσο, από τις γραμμές της για ανάρμοστη 
διαγωγή και συμπεριφορά. Απ’ό,τι θυμάμαι, από ‘κεί και πέρα την προεδρία στον «Άτλαντα» 
ανέλαβε ο Γ.Γκότσης που επίσης υπηρέτησε και υπηρετεί την οργάνωση με συνέπεια και 
αφοσίωση στην αποστολή του. 

12. Μου είναι δύσκολο ν’αποφασίσω και να πω τι θα ήθελα ν’αλλάξω στην πορεία του 
«Άτλαντα», αν ήταν δυνατό να γύριζε πίσω ο χρόνος. Ίσως, να μη άλλαζα τίποτε. Γιατί τα 
προβλήματα που βασάνισαν την οργάνωση, ιδιαίτερα εκείνα της δεκαετίας 1980-1990 και που 
οδήγησαν στη διάσπασή του, ήταν «εισαγμένα» προβλήματα, που είχαν τις ρίζες τους βαθιά 
στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Σ.Κ.Α. και τα συνδικάτα οικοδόμων, ναυτεργατών. Δεν ήταν 
προβλήματα που απέρρεαν από αποφάσεις της οργάνωσης εκείνη την περίοδο, ή από 
χειρισμούς της μιας ή της άλλης εποχής. Τα προβλήματα αυτά που ταλαιπώρησαν τον 
«Άτλαντα» δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν. Ίσως μερικές οργανωτικές αδυναμίες στελεχών 
του «Άτλαντα», που αν μπορούσα θα εξουδετέρωνα, δεν θα δοκίμαζα να προβώ σε 
οποιεσδήποτε ριζικές αλλαγές στην πορεία και την εξέλίξή του. 

13. Σήμερα ο «Άτλαντας» «υπάρχει», θα λέγαμε, «δεν ζει». Δεν «ζει», με την έννοια ότι δεν είναι 
όπως ήταν παλιά, μια ζωντανή, πλατειά και δυνατή, καθολική οργάνωση της Ελληνικής 
Αριστεράς που να συσπειρώνει στις τάξεις της όλους τους Έλληνες κομμουνιστές και που να 
μπορεί να επηρεάζει καταστάσεις στην πολιτική ζωή της Παροικίας. 

«Υπάρχει», πρώτο, γιατί βρέθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι -έστω και αν είναι λίγοι σήμερα- που 
συνεχίζουν τον αγώνα για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, για την εδραίωση της 
παγκόσμιας ειρήνης, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων κατοίκων της 
Αυστραλίας, και δεύτερο, γιατί έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρεί γραφεία και να 
οργανώνει εκδηλώσεις.  

Πιστεύω ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να οδηγήσει τον «Άτλαντα» στην παλιά του αίγλη. Πρώτα 
γιατί τα παλιά μίση και τα πάθη συνεχίζουν να δηλητηριάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα παλιά 
του μέλη, δεύτερο γιατί πολλά από τα μέλη του αποσύρθηκαν από την «ενεργή δράση», λόγω 



ηλικίας από τη μια και γιατί σιχάθηκαν τις συγκρούσεις και τις αλληλοκατηγορίες από την 
άλλη, και τρίτο -και χειρότερο- γιατί δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν στις τάξεις τους τη 
δεύτερη γενιά των Ελλήνων μεταναστών, ούτε να συγκινήσει τους γιους και τις κόρες των 
Ελλήνων κομμουνιστών. Έτσι σαν αποτέλεσμα των οδυνηρών συγκυριών που δημιούργησε η 
διάσπαση του 1982, θα ήταν πλάνη -αν όχι αστείο- να πιστέψει κανείς ότι ο «Άτλαντας» θα 
μπορούσε ποτέ να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό και να οδηγηθεί ξανά «στην προηγούμενης 
έκτασης και δύναμης ανασύσταση και έντονη δραστηριότητά του». 

Δεν θα έλεγα ότι η ύπαρξη ή μη του «Άτλαντα» είναι μια προσωπική υπόθεση του ενός ή του 
άλλου. Η προβολή ενός τέτοιου επιχειρήματος, θα αποτελούσε προσβολή για τα στελέχη εκείνα 
του Άτλαντα» που ορμώμενα από τις ιδεολογικές τους αρχές επιμένουν, παρά τις αντιξοότητες 
που έχουν να αντιμετωπήσουν, ν’αγωνίζονται μέσα από τις γραμμές του. Η ύπαρξη του 
«Άτλαντα» είναι αποτέλεσμα και φυσική συνέχεια του αγώνα του από τα στελέχη του εκείνα, 
παλιά και νέα, που έμειναν πιστά στις ιδεολογικές του αξίες και τις θέσεις που χάραξε από την 
ίδρυσή του. 

14. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κυριότερος λόγος της συρρίκνωσης του αριστερού 
χώρου και στην Ελλάδα του Κ.Κ.Ε. και της μεγάλης απόστασης που το χωρίζει από την εξουσία 
είναι ανάμεσα σε πολλούς λόγους και οι συνεχείς συγκρούσεις και οι διασπάσεις που 
αντιπάλεψε μέσα στη μακρόχρονη Ιστορία του. 

Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων και των διασπάσεων μέσα στα 
κόμματα, σίγουρα τα οδηγεί στην οπισθοδρόμηση και την παρακμή και ενεργεί σαν αρνητικός 
παράγοντας στην επιρροή που ασκεί στο λαό. 

Αντίστοιχο φαινόμενο αποτελεί και το Κ.Κ.Ε. που οφείλει τον αφανισμό του, κατά κύριο λόγο, 
στις συνεχείς συγκρούσεις και τις διασπάσεις που δέχθηκε.  

15. Δεν έχω υπ’όψη μου την ύπαρξη ελληνικού τμήματος του Κ.Κ.Α. με την επωνυμία 
«Αριστοτέλης». Για να είμαι ειλικρινής είναι η πρώτη φορά που ακούω για τέτοια οργάνωση. 
Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι από το 1982 δεν είμαι μέλος του Κ.Κ.Α. Ωστόσο, απ’ότι 
γνωρίζω, ο «Άτλαντας» σαν οργάνωση δεν έχει καμιά οργανωτική διασύνδεση με το Κ.Κ.Α. 
Αυτό που ξέρω είναι μία πληροφορία που έδωσε ο Γ.Γ. του Κ.Κ.Α. σ.Peter Sιmons σε σύσκεψη 
που είχε με στελέχη της Κίνησης των Φίλων του ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι «ο Πρόεδρος του 
«Άτλαντα», ο Γιώργης Γκότσης, πάει στο κόμμα κάθε εβδομάδα, παίρνει 20-30 εφημερίδες του 
κόμματος και τις διανέμει. Αυτή την προσπάθεια εκλαΐκευσης των μηνυμάτων του κόμματος 
και τη μεταφορά τους στο λαό, δεν την αναλαμβάνει κανένα από τα ελληνικής καταγωγής 
στελέχη του κόμματος.» 

Επίσης, ένα άλλο που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι ο Γ.Γκότσης είναι ένας από τους 
εκπροσώπους των συνδικάτων στη μιχτή επιτροπή Κ.Κ.Α.-Συνδικάτων που συγκροτήθηκε για 
να διεξάγει τις συνομιλίες ομαλοποίησης των σχέσεων ανάμεσα στα Συνδικάτα και το Κ.Κ.Α. 

16. Δεν νομίζω ότι «Η διαμόρφωση και η ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινότητας» έπαιξε 
οποιοδήποτε ρόλο στην εξέλιξη του «Άτλαντα». Απεναντίας, έχω τη γνώμη πως το αντίθετο 
συμβαίνει. 

Σύμφωνα με το Μιχάλη Τζούνη, τα μέλη του παροικιακού κατεστημένου την εποχή της μαζικής 
μετανάστευσης που το αποτελούσαν η Εκκλησία, ο Τύπος και σε κάποιο βαθμό οι Κοινότητες, 
θεωρούσαν ότι διαμαρτυρίες ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση ήταν πράξη προδοσίας, η 
συμμετοχή των Ελλήνων μεταναστών στις πορείες της Πρωτομαγιάς και στα Φεστιβάλ 
Νεολαίας στα οποία παρέλαυναν με ελληνικές σημαίες και  εθνικές ενδυμασίες, καθώς και η 
συμμετοχή τους στα συνδικάτα και με αριστερές πολιτικές κινήσεις δυσφημούσαν το «καλό 
ελληνικό όνομα». Εξ ίσου άσχημες και επικίνδυνες θεωρούνταν κριτικές και ενέργειες ενάντια 
στις αυστραλιανές μεταναστευτικές αρχές και ενάντια στο αυστραλιανό κατεστημένο στην 
ολότητά του. Επίσης θεωρούνταν ότι έθεταν σε κίνδυνο τη θέση των Ελλήνων σ’ένα «αγγλικό» 
κράτος οι κινητοποιήσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου. 



Από την άλλη, φαίνεται ότι οι Κοινότητες τότε, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τους 
νεοματανάστες που έφταναν στην Αυστραλία, η μια βαποριά ύστερα από την άλλη, 
καλλιέργησαν το πνεύμα και την πρακτική της «φιλανθρωπίας», προσφέροντας στους 
άνεργους νεοφερμένους υλική και οικονομική βοήθεια, χωρίς, ωστόσο, να υποστηρίζουν 
ανοιχτά τις πολιτικές διεκδικήσεις των μεταναστών. Με το πέρασμα του χρόνου κι αφού 
σταδιακά οι Κοινότητες πέρασαν κάτω από την επιρροή της Αριστεράς «οι Κοινότητες άρχισαν 
ν’αλλάζουν την προσέγγισή τους και να ευαισθητοποιούνται έναντι στην πολιτική διάσταση 
των προβλημάτων των Ελλήνων μεταναστών». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μαρτυρίες των ερευνητών, ο ρόλος που έπαιξε η Ελληνική Αριστερά με 
τις δυνάμεις του «Άτλαντα» στην πρωτοπορεία, διαμόρφωσε τον πολιτικό προσανατολισμό της 
Ελληνικής Κοινότητας και μπόλιασε σ’αυτόν ένα φιλολαϊκό χαρακτήρα. Από το σημείο αυτό, η 
Ελληνική Κοινότητα ανέλαβε να προβάλλει σε όλες τις πολιτισμικές εκδηλώσεις της Ελληνικής 
Παροικίας και να προωθήσει τον αγώνα για τη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού στον τόπο που ζούμε.  

Για να εκπληρώσει αυτή την αποστολή ίδρυσε το 1976 το Παροικιακό Συμβούλιο, που το 
στελέχωναν μια σειρά από παροκιακές Αδελφότητες και άλλες πολιτικές οργανώσεις. Από τότε 
καθιερώθηκαν από το Παροικιακό Συμβούλιο ένα σωρό πολιτισμικές εκδηλώσεις, όπως είναι το 
Ελληνικό Φεστιβάλ, η εκδήλωση απονομής των βραβείων «Διονύσιος Σολωμός» στα παιδιά που 
σπουδάζουν Νεοελληνικά στα διάφορα Γυμνάσια της πολιτείας και αριστεύουν στο μάθημα 
αυτό. Όπως επίσης η εκδήλωση «Ελληνικό πανηγύρι» και πολλές άλλες εκδηλώσεις που 
οργανώνονταν μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ. 

Σε ό,τι αφορούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κύριος στόχος του Παροικιακού Συμβουλίου 
ήταν ο αγώνας για την εισαγωγή της Ελληνικής Γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
πολιτείας. 

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι παρά την άγρια αντίδραση των κύκλων της Αρχιεπισκοπής και 
του παροικιακού συντηρητικού κατεστημένου που την πλαισίωναν, το Παροικιακό Συμβούλιο, 
ύστερα από επίπονες κινητοποιήσεις, κατάφερε έτσι που ένας αξιόλογος αριθμός Γυμνασίων της 
μητροπολιτικής περιφέρειας του Σύδνεϋ δέχτηκαν να προσφέρουν στη Νεοελληνική γλώσσα 
και Λογοτεχνία σαν μάθημα επιλογής. 

Από την άλλη, ο «Άτλαντας» -που ήταν μέλος του Παροικιακού Συμβουλίου και υποστήριζε τις 
δρστηριότητές του- επικεντρώθηκε πιο πολύ στην προβολή των ταξικών αγώνων της Ελληνικής 
Παροικίας και της διασύνδεσης των Ελλήνων μεταναστών με το συνδικαλιστικό κίνημα της 
Αυστραλίας. Αυτός ήταν ο κυριότερος τομέας της δραστηριότητάς του. Παράλληλα, βέβαια, και 
σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα, υποστήριζε και πρόβαλλε με συνέπεια και 
αποφασιστικότητα τον παροικιακό αγώνα του κυπριακού λαού, όπως υποστήριζε και πρόβαλλε 
τον αντιχουντικό αγώνα του Ελληνικού Λαού. 

Έτσι, λοιπόν, μπορεί να προβληθεί το επιχείρημα ότι η «διαμόρφωση και η ανάπτυξη της 
Ελληνικής Κονότητας» δεν έπαιξε κανένα θεμελιακό, αποφασιστικό ρόλο στην  εξέλιξη του 
«Άτλαντα». Εκείνο που κατάφερε ήταν να πολλαπλασιάσει τις ευθύνες απέναντί της, και να 
αναγκάσει να αυξήσει στον υψηλότερο βαθμό την επαγρύπνησή του στην εκστρατεία 
αντίστασης ενάντια στις συνωμοτικές μηχανορραφίες της Αρχιεπισκοπής που αποσκοπούσαν 
στην ολοκληρωτική υποταγή της Ελληνικής Παροικίας στον εκκλησιαστικό αυταρχισμό, στην 
παραγνώριση και την ολοκληρωτική διαγραφή του Κοινοτικού θεσμού και στην ανάληψη, 
τελικά, από την Εκκλησία, ρόλου αποκλειστικού εκφραστή των στοχασμών, των ελπίδων και 
των επιδιώξεων των Ελλήνων μεταναστών. 

17. Απ’ό,τι ξέρω, ο «Άτλαντας» έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της 
εκκλησιαστικής αρπακτικότητας και της πραξικοπηματικής προσπάθειας να «καταλάβει» η 
Αρχιεπισκοπή και να οικειοποιηθεί τις εκκλησίες που με τόσους κόπους και θυσίες των Ελλήνων 
μεταναστών έκτισε η Ελληνική Κοινότητα.  



Αυτό έγινε το 1974, σαν αποτέλεσμα της αποσκίρτησης από την Αρχιεπισκοπή των Ελληνικών 
Κοινοτήτων όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας και την ίδρυση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Αυστραλίας. Τα επεισόδια στην κοινοτική εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο 
Σύδνεϋ το 1974 και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε «αρχιεπισκοπικούς» και τους «κοινοτικούς» που 
συντάραξαν την Ελληνική Παροικία εκείνη την εποχή, αποτέλεσαν, όπως είναι γνωστό, την 
αφετηρία της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Αρχιεπισκοπή και την Κοινότητα.  

Στα επεισόδια αυτά, που αποτέλεσμά τους είχαν την εκδίωξη των ιερέων της Αρχιεπισκοπής 
από τις εκκλησίες της Κοινότητας και την αποτροπή του σφετερισμού των εκκλησιών της από 
την Αρχιεπισκοπή, τα μέλη και οι οπαδοί του «Άτλαντα», στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Αυτό 
το ιστορικό γεγονός οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία κοινού αντιαρχιεπισκοπικού, 
αντιστασιακού μετώπου μεταξύ των παραδοσιακών Κοινοτικών δυνάμεων από τη μια και της 
Ελληνοαυστραλιανής Αριστεράς που στη συντριπτική πλειοψηφία της ήταν οργανωμένη και 
εκφραζόταν από τον «Άτλαντα» από την άλλη. 

18. Όπως και στην περίπτωση του Κ.Κ.Α. από τον «Άτλαντα», ιδίως στα χρόνια της μαζικής 
μετανάστευσης, πέρασαν πολλοί, «κάθε καρυδιάς καρύδι», όπως λέει ο λαός. Όμως, δεν μπορεί 
ν’αμφισβητήσει κανένας το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα μέλη και τα 
στελέχη του «Άτλαντα» υπήρξαν συνεπείς και τίμιοι υπερασπιστές των ιδεολογικών τους αρχών 
και κράτησαν με θάρρος κι αποφασιστικότητα ψηλά τη σημαία των αξιών και των στόχων του.  

Ωστόσο, από τον «Άτλαντα» πέρασαν κι άλλοι. Πέρασαν οι καιροσκόποι, οι συμφεροντολόγοι, 
που έγνοια τους μοναδική και μέριμνά τους- κι ο λόγος που έγιναν μέλη του – δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά η εξασφάλιση καλοπληρωμένων θέσεων στο λιμάνι, αλλά και άλλοι 
ψευτοδιανοούμενοι και καρατερίστες που αποσκοπούσαν στην αναρρίχηση και το βόλεμα, να 
τρώνε και να πίνουν δωρεάν.  

Με τη διάσπαση του 1982 και την αποχώρηση των συνδικάτων από τις τάξεις του «Άτλαντα» κι 
αφού κατάφεραν να αποσύρουν έναν σεβαστό αριθμό μελών και φίλων του Συνδέσμου, 
ίδρυσαν μία άλλη αντίστοιχη οργάνωση, τον «Άρχικό Άτλαντα», με αποκλειστικό στόχο τους 
να βάλουν στο χέρι την περιουσία της οργάνωσης. Αυτοί οι τύποι υπήρξαν κατά τη γνώμη μου, 
«τα μοιραία» πρόσωπα που προσπάθησαν λυσσασμένα να οδηγήσουν τον «Άτλαντα» στον 
όλεθρο. Δεν χρειάζεται –νομίζω- ν’αναφέρουμε ονόματα. Είναι όλοι τους γνωστοί. 

23. Απ’ό,τι γνωρίζω, στα παλιά χρόνια ο «Άτλας» διατηρούσε δικό του θεατρικό όμιλο, με 
καλλιτεχνικό διευθυντή τον Τάκη Καλδή. Είχε το θεατρικό συγκρότημα, που, αν δεν κάνω 
λάθος, είχε ανεβάσει και κάποια θεατρικά έργα. Στα χρόνια που τον γνώρισα εγώ τον 
«Άτλαντα» διατηρούσε, θυμάμαι, μία μικρή χορευτική ομάδα, που όποτε είχε  η οργάνωση 
κάποια εκδήλωση, η ομάδα αυτή χόρευε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

25. Τα πρόσωπα της καλλιτεχνικής, της πολιτιστικής και της πολιτικής ζωής και δημιουργίας 
που «ξεπήδησαν» από τον «Άτλαντα» είναι πολλά... Εκτός από τον Τάκη Καλδή που με τη 
βοήθεια και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού κατάφερε να προωθηθεί στο Εργατικό 
Κόμμα Αυστραλίας και να σκαρφαλώσει τελικά στο γερουσιαστιλίκι, πήρε τα πρώτα του 
βαφτίσματα στην πολιτική, μέσα στην κολυμβήθρα του «Άτλαντα».  

Ο Γιώργος Καζούρης που σημείωσε και συνεχίζει να σημειώνει σοβαρές επιτυχίες, τόσο στο 
λογοτεχνικό τομέα, όσο και στην καλλιτεχνική δραστηριότητα, από τις τάξεις του «Άτλαντα» 
ξεκίνησε και μέσα στους χώρους του ανέβηκε στο παλκοσένικο. (Θυμάμαι το Γιώργο, το 1976, σε 
μια εκδήλωση καταδίκης του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην 
Κύπρο, που οργάνωσε ο «Άτλαντας», που τον πήραν τα κλάματα, όταν απάγγελε το ποίημα 
του Γιάννη Ρίτσου «Ύμνος και Θρήνος για την Κύπρο»). Πρέπει να πω πως παρά τις αξιόλογες 
ικανότητές του, ο Γιώργος έμεινε γαντζωμένος στα μετερίζια της αξιοπρέπειας και της τιμής και 
δεν προσπάθησε να σκαρφαλώσει αθέμιτα. Ο Γιώργος, με άλλα λόγια, δεν πουλήθηκε ποτέ του. 

29. Πιστεύω πως σ’όλα τα χρόνια της ζωής του, από τότε, δηλαδή, που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, ο 
«Άτλαντας» αποτέλεσε τον άξονα γύρω από τον  οποίο περιστράφηκε ο ταξικός αγώνας των 



Ελλήνων μεταναστών από τη μια και ο αγώνας συμπαράστασης στον Ελληνικό και Κυπριακό 
λαό από την άλλη.  

Μια μελέτη των ιστορικών δεδομένων της Ελληνικής Παροικίας στο Σύδνεϋ, εύκολα 
διαπιστώνει ότι μόνον ο Εργατικός Σύνδεσμος «Άτλας» από τη μέρα της ίδρυσής του 
αγωνίστηκε για τα προβλήματα των Ελλήνων μεταναστών. Η ρήση «εγώ εδώ μεγάλωσα» δεν 
αποτελεί διόγκωση της αλήθειας ή προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας. Στην καταπληκτική 
τους πλειοψηφία οι Έλληνες μετανάστες της εικοσαετίας 1950-1970 πέρασαν από τον 
«Άτλαντα» ή για να βοηθηθούν να βρουν δουλειά ή στέγη ή και τα δύο.  

Πολλοί από αυτούς που βολεύτηκαν στο λιμάνι, φόρεσαν το σκούφο του «αριστερού» και 
παρέμειναν στις τάξεις του. Άλλοι, αφού έφαγαν και χόρτασαν κι αφού από τις γραμμές του 
προβλήθηκαν σαν άνθρωποι μορφωμένοι και με κάποιες ικανότητες, με την πρώτη ευκαιρία 
που τους δόθηκε, πέρασαν αντίπερα και δεμένοι στα ράσα του δεσπότη φρόντισαν - και τελικά 
κατάφεραν- να σκαρφανώσουν σε θέσεις δέκα μέτρα πιο ψηλά από το μπόι τους κι άλλα τόσα 
πιο ψηλά από τις ικανότητές τους. 

30. Για μένα ο«Άτλαντας», αν καταφέρει και ξεπεράσει κάποια μικρά οργανωτικά προβλήματα 
που τον κατατρύχουν και καταστρώσει ένα πενταετές πρόγραμμα δράσης, θα κατορθώσει να 
κατακτήσει και να εκφράσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων της δεύτερης γενιάς. 

31. Τι να πρωτοθυμηθεί και τι να ξεχάσει κανένας από τη δράση του «Άτλαντα» και τους 
αγώνες που διεξήγαγε για την υποστήριξη και την προβολή των κοινωνικών και των εθνικών 
αιτημάτων των Ελλήνων μεταναστών. 

Εκείνο που θυμάμαι από τον «Άτλαντα» και που τυπώθηκε έντονα στο μυαλό μου είναι η 
πατριωτική στάση του που πήρε στο θέμα της Κύπρου. Μου είναι δύσκολο να περιγράψω την 
αποφασιστικότητα και τη γρανιτένια θέληση και την ορμή που χαρακτήριζε όλες τις εκδηλώσεις 
που οργάνωνε για να καταδικάσει το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.  

Εκεί που οι αρχιεπισκοπικοί κύκλοι και οι δυνάμεις των Ελλήνων μεταναστών που την 
υποστήριζαν και έστελλαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον Σαμψών και στο «εθνικό 
κέντρο» για την «πατριωτική τους ενέργεια» να ανατρέψουν με στρατιωτικό πραξικόπημα τον 
«Φιντέλ Κάστρο» της Μεσογείου -υπονοώντας τον εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο- ο «Άτλαντας» και οι δυνάμεις γύρω από αυτόν που 
κινητοποιούσαν όλο το εργατικό κίνημα της πόλης του Σύδνεϋ και το κατέβαζαν στους 
δρόμους για να καταδικάσουν το διπλό Αγγλοαμερικανικό έγκλημα ενάντια στην Κύπρο και 
να απαιτήσουν παράλληλη και άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. 

Είναι και άλλα περιστατικά από τη δράση του «Άτλαντα», όπως οι πρωτομαγιάτικες 
εκδηλώσεις και οι πορείες διαματυρίας, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα με την οποία 
υποδεχόταν εκπροσώπους του Κ.Κ.Ε. και του Α.Κ.ΕΛ. και η συνεχής φροντίδα του να διατηρεί 
ζωντανή την επαφή και τη διασύνδεσή του με τα εργατικά κινήματα, τόσο της Ελλάδας, όσο και 
της Κύπρου. 

Για  να απαντηθεί η ερώτηση «Ποια πιστεύετε ότι είναι η προσφορά του «Άτλαντα» στην 
Ελληνική Παροικία», νομίζω πως όλα όσα ανέφερα αποδεικνύουν την καταπληκτική και 
πρωτοπορειακή του δραστηριότητα, τη συνέπεια και συμπαράσταση των δικαιωμάτων των 
εργατών και των Ελλήνων μεταναστών, καθώς και αυτή της πνευματικής καλλιέργειας των 
μελών και των φίλων του, παραμένει αξεπέραστη. Ακόμη ο «Άτλας» αγωνίστηκε για τα 
δικαιώματα των αυτοχθόνων κατοίκων της Αυστραλίας, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την κατάργηση διακρίσεων. 

Αυτή, σε μικρογραφία, υπήρξε η προσφορά του «Άτλαντα» στην Ελληνική Παροικία, 
προσφορά πολιτικών στόχων και επιδιώξεων, που είχε σαν θεμελιακή της αρχή και σαν βάση 
της τις ανθρώπινες αξίες και τις αρετές ενός ταξικού αγώνα. 

 



Συνέντευξη με την κ.Πιπίτσα Ναούμ, Γ.Γραμματέα του Greek “ATLAS” League,  

Οίκημα «Άτλας», (15/09/2005) 

Ονομάζομαι Πηνελόπη Ναούμ, είμαι από την Πρέβεζα και εργάσθηκα στην Ελλάδα ως 
υπάλληλος στην ΚΥΔΕΠ Πάτρας. Εκεί συνάντησα το σύζυγό μου, Θεοδόση Ναούμ, ο οποίος 
ήταν ναυτικός και μαζί αποφασίσαμε να έρθουμε στην Αυστραλία, το 1962. Ο Θ. Ναούμ ήταν 
μέλος του «Δημόκριτου», όταν ζούσε στη Μελβούρνη. Εμείς ζήσαμε το Σύδνεϋ και από τη 
στιγμή που ο σύζυγός μου έπαυσε να ταξιδεύει, γίναμε μέλη στο «Άτλας». Ποτέ δεν ήμαστε 
μέλη του Κ.Κ.Α., ούτε και του Σ.Κ.Α. 

 Οι γυναίκες στο «Άτλας» είχαν μία έντονη παρουσία γιατί συμμετείχαν στην προετοιμασία 
των χορευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην πορεία της Πρωτομαγιάς και στον 
εορτασμό μετά την πορεία. Συγκεκριμένα είχαν την ευθύνη για την προετοιμασία των στολών, 
την καθαριότητα και τον καλλωπισμό του χώρου, την εθελοντική προσφορά ακόμη και των 
κατοικιών τους για χορούς και συγκέντρωση χρημάτων που θα απαιτούνταν για την 
Πρωτομαγιά ή για τη συγκέντρωση χρημάτων για προσφορά βοήθειας.  

Στο «ΑΤΛΑΣ» υπήρχε σκηνή στο δεύτερο όροφο του κτιρίου και εκεί γίνονταν οι πρόβες και 
καθώς υπήρχε σκηνή, απολαμβάναμε τις θεατρικές παραστάσεις. 

 Θυμάμαι ότι ανεβάστηκαν έργα όπως «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού», «Η αυλή των 
θαυμάτων», «Ο καλός στρατιώτης Σβέικ» και άλλα πολλά. 

Το χορευτικό συγκρότημα το επόπτευε και το καθοδηγούσε η κ.Σούλα Βασιλειάδη-Τσιλίμου και 
καλή δουλειά έκανε και ο Τάκης Δρούλιας (πέθανε πρόσφατα, πολύ νέος). 

Την έκδοση και την κυκλοφορία εντύπων είχαν ο κ.Γιώργος Σπηλιόπουλος και ο κ.Γιώργος 
Μακρίδης, που ήταν και οι δυο αξιόλογοι και μορφωμένοι. 

Στο κτίριο του «Άτλας» υπήρχε μπουφές με γλυκίσματα και καφέδες και αναψυχτικά. Ήταν 
χώρος ανοιχτός, οικογενειακός και όλοι αισθάνονταν πολύ οικεία. 

Με λύπησε πολύ η διάσπαση του 1983, γιατί με όλους όσοι διαφώνησαν,αποσπάστηκαν, ήμαστε 
φίλοι. 

Για τη συγκέντρωση των εξόδων για το δικαστικό αγώνα για το κτίριο του «ΑΤΛΑΣ», 
εργαστήκαμε σκληρά, εθελοντικά όλοι μας. 

Από το 1983 μέχρι σήμερα εκλέγομαι Γ.Γραμματέας του «ΑΤΛΑΣ» (αυτό μας το δήλωσε με 
καταπληκτική μετριοφροσύνη). 

Στην ερώτηση πώς βλέπει τη μελλοντική πορεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ» απάντησε σκεπτικιστικά και 
με δόση απαισιοδοξίας, όχι τόσο για τις δυνατότητες παρέμβασης του Συνδέσμου στους χώρους 
που δραστηριοποιούνταν, αλλά γιατί, ενώ τα παιδιά των μελών έχουν μεγαλώσει με τις ιδέες 
της πανανθρώπινης αλληλεγγύης και συνεργασίας, όμως, η ζωή τα κάνει να μην επιθυμούν να 
συνεχίσουν παρόμοιο δρόμο.   

Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν άλλες Ελληνικές Οργανώσεις που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην καλυτέρευση της κοινωνίας, ο «ΑΤΛΑΣ»  φαντάζει σαν ένα «αηδόνι που δεν 
φέρνει την άνοιξη». 

Ίσως, είπε, ...τα εγγόνια μας, τώρα που οι κοινωνοικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται  
είναι κατάλληλες για την ανασύσταση του «ΑΤΛΑΣ». 

 

 

 



Συνέντευξη με την κ.Πόπη Τσάπου- Κώτη,  

Οίκημα «Άτλας», (15/09/2005) 

Γεννήθηκα στην Κάλυμνο και ήρθα με την οικογένειά μου πολύ μικρή, πριν σαρανταπέντε 
χρόνια, στην Αυστραλία. 

Μέναμε στο κέντρο της  πόλης του Σύδνεϋ, στο Surry Hills,  και επειδή έμαθα πολύ σύντομα 
την Αγγλική γλώσσα και γνώριζα καλά και τις δύο γλώσσες, έγινα ένα είδος κοινωνικού 
λειτουργού από τα δώδεκά μου και με μεγάλη προθυμία βοηθούσα τους μετανάστες σε 
διάφορες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στις Τράπεζες όπου χρωστούσαν δάνεια για τα σπίτια που 
αγόραζαν και κινδύνευαν να τα χάσουν, όταν δεν είχαν να πληρώσουν.  

Έτσι στα 16-17 μου χρόνια είχα διαμορφώσει μία αντίληψη για τον κόσμο τέτοια, που, όταν το 
1972 γνώρισα τον άνδρα μου, Μιχάλη Κώτη, από τη Ρόδο, όταν ακόμη ήταν φοιτητής στην 
Ιατρική, και επειδή ήταν μέλος στο «ΑΤΛΑΣ», δεν δίστασα να γίνω και εγώ μέλος. Από την 
πατρική μου οικογένεια δεν είχα πολιτικοποιηθεί και μάλιστα μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε 
πολύ αυστηρό και προφυλαγμένο και συντηρητικό περιβάλλον.  

Ήθελα να σπουδάσω στη Νομική, αλλά επειδή ήμουν από πολυμελή οικογένεια, είχε πέντε 
παιδιά, δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και έτσι έγινα Real Estate Agent.  

Tότε, ήταν που γνώρισα και τον άνδρα μου. Ζήσαμε στο Darwin και μετά από τον 
καταστροφικό κυκλώνα, γυρίσαμε στο Σύδνεϋ, όπου ο Μιχάλης άνοιξε το ιατρείο του και εγώ 
ανθοπωλείο.  

Γνώρισα τον Γιώργη τον Γκότση, κάθε φορά που ερχόταν για να συγκεντρώσει χρήματα για 
κάποιο έρανο και γνωρίζοντάς τον και ζώντας τον με ανέπτυξε ιδεολογικά. Με συγκλόνισαν οι 
αγώνες ενάντια στη χούντα, οι πορείες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, οι αγώνες ενάντια στο 
Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, αλλά και για το Κυπριακό Ζήτημα. Αλλά και οι πορείες για 
την Πρωτομαγιά και η αντίσταση για κάθε κοινωνική αδικία με ωρίμασαν. 

Όταν συνέβη η διάσπαση, το1983, τότε εγώ πολιτικοποιήθηκα. Μέχρι τότε είχα πάντα την 
εντύπωση ότι οι κομμουνιστές είναι όλοι τους καλοί και τίμιοι άνθρωποι γιατί θέλουν το καλό 
όλου του κόσμου.  

Από τότε είμαι μέλος του Προεδρείου και εργαζόμαστε όλοι  εθελοντικά για τον «Άτλαντα».  

Το μέλλον για τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» το οραματιζόμαστε και κάνουμε σχέδια να συνεχισθεί με κάτι 
καλό που θα συγκεντρώνει νέους και μάλιστα είμαστε στο σχεδιασμό για άμεση υλοποίηση των 
όσων επιδιώκουμε. Παίρνουμε μηνύματα που λένε ότι οι νέοι μας σήμερα είναι πολύ 
προβληματισμένοι και ζητούν στήριξη και διεξόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Συνέντευξη με τον κ.Στράτο Μαυραντώνη 
Σύδνεϋ, 21/12/2005 
Θέμα: Εργατικός Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ» 
 

1. Ονομάζομαι Μαυραντώνης Στράτος. Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη, όπου και τελείωσα το 
6τάξιο Γυμνάσιο και αμέσως έφυγα για την Αυστραλία και εγκαταστάθηκα στο Σύδνεϋ 
στις αρχές του 1958. Τα πρώτα τρία χρόνια της εδώ παραμονής μου εργάστηκα στην 
Water Board και σε κάποιο εργοστάσιο σαν αποθηκάριος. Ταυτόχρονα πήγαινα στο 
βραδινό κολέγιο για σωστή εκμάθηση της Αγγλικής. Μετά από δύο χρόνια παραμονής 
στο Σύδνεϋ και αφού είχα στο μεταξύ βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις της Αγγλικής, 
έκανα εγγραφή στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ν.Ν.Ο, όπου και φοίτησα 
σαν βραδινός φοιτητής (part time), ενώ την ημέρα εργαζόμουν. Όταν τελείωσα τον 
πρώτο χρόνο σπουδών έκανα αιτήσεις σε διάφορες εταιρείες για εργασία στο 
λογιστήριο. Με προσέλαβαν σε μία από αυτές και συνέχισα τις σπουδές μου 
εργαζόμενος τώρα στο γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής μου. Έκτοτε εργάστηκα 
για πολλά χρόνια στα λογιστήρια διάφορων εταιρειών, σε μερικές από αυτές και σαν 
αρχιλογιστής. Ταυτόχρονα ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία σαν ανταποκριτής και 
συντάκτης της εφημερίδας «Νέος Κόσμος», αργότερα σαν υπεύθυνος σύνταξης της 
εφημερίδας «Δημοκρατική Φωνή», που οι Εργατικοί Σύνδεσμοι εξέδιδαν στο Σύδνεϋ, 
στο μεγαλύτερο διάστημα της δικτατορίας στην Ελλάδα. Επίσης αργότερα, το 1977, 
όταν εκδόθηκε πάλι απ’ τους Εργατικούς Συνδέσμους η εφημερίδα «Νέα Πορεία» στη 
Μελβούρνη ήμουν μέλος της συντακτικής Επιτροπής. Για αρκετά χρόνια, επίσης, 
συνεργάστηκα με τις αγγλόφωνες εφημερίδες «The Socialist» και αργότερα «Τhe 
Guardian». Τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια της παραμονής μου στην Ελλάδα, από το 
1997 μέχρι και το τέλος του 2003 εργάστηκα σαν συντάκτης της εφημερίδας 
«Ριζοσπάστης» στο Γραφείο της Θεσσαλονίκης. Επειδή είχα μια ιδιαίτερη κλίση στις 
μεταφράσεις ασχολήθηκα και με τη μετάφραση και διερμηνεία. Κυρίως μετέφρασα 
στην Αυστραλία κείμενα πολιτικά, ιστορικά και λογοτεχνικά, άρθρα εφημερίδων κ.λ.π. 
Στη διάρκεια της παραμονής μου στην Ελλάδα και για βιοποριστικούς πια λόγους 
μετέφρασα, μαζί με τη σύζυγό μου, Ξανθούλα, αρκετά βιβλία, για κάποιους εκδοτικούς 
οίκους και από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, αλλά και από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.       

2. Τον Σύνδεσμο «Άτλας» τον γνώρισα από τους πρώτους μήνες της εγκατάστασής μου 
στο Σύδνεϋ, γιατί ήταν τότε η πιο γνωστή ελληνική οργάνωση με μεγάλο κύρος στους 
προοδευτικούς, αριστερούς κύκλους των Ελλήνων μεταναστών. Πήγαινα τακτικά στην 
αίθουσα που νοίκιαζε τότε στην Pitt Street, για να παρακολουθήσω ομιλίες που 
οργανώνονταν για επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά θέματα και για να δανειστώ 
βιβλία από την πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργούσε ο Σύνδεσμος. 
Στις αρχές του 1959, αν θυμάμαι καλά, έγινα μέλος του Συνδέσμου. Η εγγραφή μελών 
δεν ήταν δύσκολη υπόθεση, αν δύο δραστήρια μέλη του Συνδέσμου σε γνώριζαν και 
υπέγραφαν την αίτηση εγγραφής. Η ετήσια εισφορά ήταν πολύ μικρή, δέκα σελίνια, 
νομίζω, εκείνη την εποχή. 

3. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 όταν ο Σύνδεσμος μεταφέρθηκε στο ιδιόκτητο 
κτίριο, στην Crown Street, και για μια μεγάλη περίοδο είχαμε μαζικές εγγραφές μελών. 
Ήταν η περίοδος της μαζικής μετανάστευσης από την Ελλάδα και η περίοδος της 
ραγδαίας ανάπτυξης του Συνδέσμου γιατί πολλοί, ιδιαίτερα νέοι σε ηλικία μετανάστες, 
ένοιωθαν την ανάγκη να γίνουν μέλη και να δραστηριοποιηθούν σε μια οργάνωση που 
είχε τη φήμη ότι αγωνίζεται για τα συμφέροντα των μεταναστών και τη λύση των 
προβλημάτων τους. Εγώ προσωπικά έγινα μέλος γιατί η οργάνωση ανταποκρίνονταν 
σε μεγάλο βαθμό στις ανησυχίες, στους πολιτικούς μου προσανατολισμούς και τη 
στάση ζωής που είχα αρχίσει να διαμορφώνω σαν νέος άνθρωπος. Ένας σοβαρός λόγος 
που οδηγούσε πολλούς μετανάστες να προσεγγίσουν την οργάνωση ήταν η πλούσια 
δραστηριότητά της σε πολλούς τομείς. Εκτός από τους χορούς και άλλες κοινωνικές 
εκδηλώσεις που οργάνωνε συχνά, οργάνωνε ομιλίες και διαλέξεις με πλούσια 



θεματολογία, διέθετε πολύ καλό θεατρικό συγκρότημα και παρουσίαζε στο κοινό 
ποιοτικό θέατρο, χορευτικές ομάδες, χορωδίες, με άλλα λόγια είχε μια αξιόλογη μαζική 
πολιτιστική δραστηριότητα που συγκινούσε πολύ κόσμο. Παράλληλα ανέπτυσσε 
σημαντική πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα, σε συνεργασία και με το 
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, για τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών, για 
την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος τους, για ειρήνη, για την αυτοδιάθεση της 
Κύπρου, για αλληλεγγύη με τον ελληνικό λαό κ.α. Εξέδιδε για μεγάλο διάστημα ένα 
πολύ καλό περιοδικό το «Μετανάστης», που είχε καλή κυκλοφορία. Μέχρι και τάξεις 
διδαχής της αγγλικής γλώσσας είχε οργανώσει με μεγάλη επιτυχία. Ήταν η μοναδική 
ελληνική οργάνωση που είχε αυτή την πολύπλευρη προοδευτική δραστηριότητα και 
γινόταν έτσι πόλος έλξης όλων των δημοκρατικών, προοδευτικών στοιχείων των 
Ελλήνων μεταναστών. 

4. Σχετικά με την ταυτότητα του «ΑΤΛΑΝΤΑ», απ’ ό,τι αναφέρθηκε πιο πάνω βγαίνει, 
νομίζω, το συμπέρασμα ότι ήταν μια μαζική οργάνωση του λαϊκού κινήματος με 
πολύπλευρη δραστηριότητα πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, που, παρά το αριστερό 
της προφίλ, αγκάλιαζε μεγάλο αριθμό μεταναστών γιατί εξέφραζε τους πόθους, τις 
ανησυχίες και τους αγώνες ενός ολόκληρου κόσμου που προσπαθούσε να φτιάσει τη 
ζωή του στην καινούργια του πατρίδα, να λύσει σωρεία προβλημάτων και να ζήσει σαν 
ισότιμο μέλος της ευρύτερης κοινωνικής ομάδας. 

5. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός της οργάνωσης ήταν η ιδεολογία της Αριστεράς και 
αν ληφθεί υπόψη ότι ο ηγετικός πυρήνας της ήταν και μέλη του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Αυστραλίας και αργότερα του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πολλά μέλη της 
ήταν δραστήρια μέλη εργατικών συνδικάτων που επηρεάζονταν από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα, όπως συνδικάτα Λιμενεργατών, Ναυτεργατών, Οικοδόμων, Εργατών 
Μετάλλου κ.α., η κυρίαρχη ιδεολογία του Συνδέσμου ήταν ο Μαρξισμός, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν υπήρχαν μέλη και οπαδοί της οργάνωσης που να ανήκαν σε άλλους 
πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Ο Μαρξισμός όμως που αποτέλεσε την κινητήρια 
δύναμη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» χρησιμοποιούνταν για μεγάλο διάστημα όχι με στενά 
κομματικά ή παραταξιακά κριτήρια ή για να προσκομίσει στενά κομματικά οφέλη σε 
μια μικρή ομάδα στελεχών. Η ιδεολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν μπούσουλας για 
να θέσει σε κίνηση ευρύτατες μάζες μεταναστών στην κατεύθυνση ανάπτυξης μιας 
ισχυρής λαϊκής παρέμβασης στα παροικιακά δρώμενα, αλλά και στην πολιτική ζωή της 
χώρας, γενικά. Από την άποψη αυτή και με τη σωστή δημιουργική εφαρμογή και 
εκλαΐκευση, μέσα από συγκεκριμένη δραστηριότητα, των βασικών ιδεολογικών θέσεων 
του Μαρξισμού, ο «Άτλας» συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός ρωμαλέου 
πολιτικού, πολιτιστικού κινήματος στην Παροικία που έθεσε τη σφραγίδα του στις 
παροικιακές εξελίξεις και με τη σειρά του επηρέασε και άλλες οργανώσεις να 
προσαρμόσουν τη δράση τους σε προοδευτική κατεύθυνση (Ελληνική Κοινότητα, 
κάποιες αδελφότητες, Πολιτιστικό Κέντρο, Παροικιακό Συμβούλιο). Ταυτόχρονα 
λειτούργησε και σαν πολιτικό σχολείο που βοήθησε με τη δράση του πολλούς νέους να 
ενταχθούν και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και μέσα από τις γραμμές του να αγωνιστούν 
για ριζικές πολιτικές αλλαγές. Συνεπώς ο ισχυρισμός που εκφράζεται από ορισμένους 
ότι ο «Άτλας» ήταν παράρτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι σωστός. Ο 
«Άτλας» παρέμεινε σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του μια μαζική προοδευτική οργάνωση 
που με τη δράση της βοήθησε πολλούς νέους να αναπτυχθούν πολιτικά και να 
αναζητήσουν την ένταξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η δράση και ο ιδεολογικός 
προσανατολισμός της οργάνωσης ήταν στενά συνδεδεμένα με την κοινωνικοπολιτική 
και οικονομική ζωή της Αυστραλίας την εποχή αυτή και μάλιστα ήταν προϊόν των 
ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής. Ας μη ξεχνάμε ότι η εποχή αυτή ήταν η εποχή της 
ραγδαίας ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Αυστραλία, η εποχή των μεγάλων 
δημόσιων έργων, έργων υποδομής, βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η 
ανάπτυξη αυτή είχε ανάγκη από εργατικά χέρια που τα πρόσφερε η μετανάστευση. Οι 
περίοδοι όμως τέτοιας ανάπτυξης του καπιταλισμού συνοδεύονται από ανάπτυξη του 



εργατικού κινήματος. Οι μετανάστες που τότε αποτελούσαν τη σπονδυλική στήλη της 
εργατικής δύναμης της χώρας, σε πολλές σημαντικές βιομηχανίες, ήταν επόμενο να 
μπουν ορμητικά στις γραμμές του εργατικού κινήματος, να αναπτύξουν 
δραστηριότητα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, για τα εργασιακά τους 
δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες τους. Ο Σύνδεσμος «Άτλας» συνεπώς ήταν ένα 
αναπόσπαστο μέρος αυτού του κινήματος και με την πολιτική, πολιτιστική, μορφωτική 
του δραστηριότητα βοηθούσε τα μέλη και τους οπαδούς του να ενταχθούν στο εργατικό 
κίνημα  και να αναπτύξουν συνδικαλιστική και άλλη δραστηριότητα στην ευρύτερη 
κοινωνία, πέρα από τη συγκεκριμένη πρωτοπόρα δράση που ανέπτυσσαν στην 
ελληνική Παροικία. Γι’ αυτό προσέλκυε καθημερινά νέο κόσμο. Οι ανάγκες της ζωής 
των μεταναστών τότε, οι συνθήκες της κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής 
πραγματικότητας της Αυστραλίας έκαναν αναγκαία την ύπαρξη μιας πρωτοπόρας 
οργάνωσης μεταναστών, όπως ο «Άτλας». Και μπορούμε, κρίνοντας αντικειμενικά τα 
πράγματα, να πούμε ότι ο Σύνδεσμος ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 
απαιτήσεις του ρόλου που ή ίδια η ιστορική συγκυρία ανάθεσε σ’αυτόν.  

6. Ο «ΑΤΛΑΣ» διατηρούσε καλές σχέσεις συνεργασίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Αυστραλίας, εργατικά συνδικάτα της Αριστεράς, την Επιτροπή Ειρήνης Αυστραλίας, 
την Επιτροπή Αυτοδιάθεσης της Κύπρου, την Επιτροπή για Δημοκρατία στην Ελλάδα, 
το κίνημα ενάντια στο ρατσισμό και το κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
Αμπορίτζινες. Επίσης διατηρούσε σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με το 
κίνημα των Ελληνικών Αντιδικτατορικών Επιτροπών Εξωτερικού, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ειρήνης, την Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα της Ελλάδας, ιδιαίτερα το κίνημα Ναυτεργατών, την Ελληνική 
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). Επίσης με το ΑΚΕΛ της Κύπρου. 
Με το ΚΚΑ η σύνδεση γινόταν μέσω της ελληνικής κομματικής οργάνωσης. Με τα 
συνδικάτα και άλλες οργανώσεις του λαϊκού κινήματος της Αυστραλίας, κυρίως μέσω 
των μελών της οργάνωσης που ήταν μέλη στις οργανώσεις αυτές και μέσω κάποιων 
στελεχών που ήταν υπεύθυνα για το συγκεκριμένο τομέα δουλειάς. Με το ΚΚΕ και 
άλλες ελλαδικές οργανώσεις η επαφή γινόταν με αλληλογραφία και με επισκέψεις στην 
Αυστραλία στελεχών του ελλαδικού κινήματος. Τέτοιες επισκέψεις είχαμε αρκετές. Από 
το ελληνικό κίνημα Ειρήνης της Ελλάδας επισκέφθηκαν την Αυστραλία, έλαβαν μέρος 
σε αντίστοιχα συνέδρια και παρευρέθηκαν σε εκδηλώσεις που οργάνωσε ο «ΑΤΛΑΣ», ο 
αείμνηστος Μ.Μποστ, ο Στ.Κόρακας, ο μετέπειτα βουλευτής του ΚΚΕ. Από το 
συνδικαλιστικό και αντιδικτατορικό κίνημα της Ελλάδας επισκέφθηκαν την Αυστραλία 
για περιοδείες ο Μανώλης Πυθαρούλης με τη Μπέτυ Αμπατιέλου, ο Αντώνης 
Αμπατιέλος μαζί με τη Μπέτυ, ο Κ. Κερασουνλής. Στελέχη του ΚΚΕ επισκέφθηκαν 
επίσης την Αυστραλία και είχαν ειδική συνεργασία με το Σ.Κ.Α. και το Σύνδεσμο 
«ΑΤΛΑΣ». Απ΄ τα στελέχη αυτά αναφέρουμε τους Χρήστο Λογαρά, Αντώνη 
Καλαμπόγια και Άγγελο Αναστασίου. Επίσης για ανάλογες επισκέψεις στελεχών του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στην Αυστραλία ο «ΑΤΛΑΣ» έπαιξε ρόλο για 
αξιοποίηση αυτών των επισκέψεων με οργάνωση εκδηλώσεων στην ελληνική παροικία. 
Επισκέφθηκαν επίσης κατά καιρούς την Αυστραλία αρκετοί βουλευτές του ΚΚΕ, μετά 
το 1974. Είχαμε επίσης και επισκέψεις κάποιων στελεχών του Συνδέσμου στην Ελλάδα, 
μετά τη μεταπολίτευση γιατί στη διάρκεια της δικτατορίας δεν υπήρχε τέτοια 
δυνατότητα για τα γνωστά στελέχη.  Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις με το ΑΚΕΛ, που 
εκπρόσωποί του επισκέφθηκαν κατά καιρούς την Αυστραλία και είχαν συγκεκριμένη 
συνεργασία με τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και όχι μόνο, πολλά γνωστά ηγετικά στελέχη, όπως 
Χρήστος Πέτας, Μιχάλης Πουμπουρής, καθώς και αρκετοί βουλευτές του Κόμματος.   

7. Τα άτομα που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» πρέπει να 
συνδεθούν με τα διάφορα στάδια - σταθμούς απ’ τα οποία πέρασε η οργάνωση. Κατ’ 
αρχή σημαντικό ρόλο έπαιξαν εκείνοι οι πρώτοι Έλληνες ναυτεργάτες που μαζί με 
λίγους πρωτοπόρους μετανάστες του Σύδνεϋ, όπως Μ.Μητσόπουλο, Δ.Καλομοίρη κ.α. 
που πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της οργάνωσης. Στη συνέχεια και στη 



διάρκεια ιδιαίτερα του ελληνικού εμφύλιου, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι νέοι τότε 
δραστήριοι μετανάστες Τριαντάφυλλος Κοτσορνίθης, Σώζος Ρήγος, Γιώργος Γεωργαρής 
κ.α. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 εκδηλώνεται μαζική μετανάστευση, νέων, 
κυρίως, προοδευτικών ανθρώπων από την Κύπρο. Είναι η περίοδος (ολόκληρη η 
δεκαετία του ‘50) που στη ζωή του Συνδέσμου κυριαρχεί το Κυπριακό στοιχείο. Είναι η 
εποχή που μπήκαν οι βάσεις για τη μαζικοποίηση του Συνδέσμου και τη ραγδαία 
ανάπτυξή του στις δεκαετίες του ’60 και ’70. Την εποχή αυτή σημαντικό ρόλο στη ζωή 
του Συνδέσμου παίζει μια πλειάδα μελών Κυπριακής καταγωγής, όπως οι Κύπρος 
Ιορδάνου, Κώστας Μουρνέχης, Α.Χριστοφόρου, Δ.Αναστασίου, Θ.Κώστα κ.α. Ο 
επόμενος μεγάλος σταθμός στην πορεία ανάπτυξης του Συνδέσμου ήταν οι δεκαετίες 
του ’60 και ’70 που, όπως προαναφέρθηκε, η μαζική μετανάστευση από την Ελλάδα 
τροφοδότησε το Σύνδεσμο με νέες δυνάμεις και αντικατέστησε το Κυπριακό στοιχείο με 
Ελλαδίτες σαν την  κυρίαρχη δύναμη στον «ΑΤΛΑΝΤΑ». Είναι η περίοδος της μεγάλης 
ανόδου που στη διάρκειά της αναπτύχθηκε η σημαντική πολύπλευρη δραστηριότητα, 
που σ’ αυτήν αναφερθήκαμε πιο πάνω. Στη διάρκεια αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν στη 
ζωή της οργάνωσης ο Τάκης Καλδής, ιδιαίτερα στη θεατρική δραστηριότητα, μέχρι την 
αποχώρησή του από την  οργάνωση και την προσχώρησή του στο Εργατικό Κόμμα, αν 
δεν κάνω λάθος στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Ο Γιώργος Μανικάκης, ο Τέλης 
Κωστούλας, ο γράφων, ο Σ. Θαλασσινός, ο Βλάσης και η Στέλλα Βογιατζόπουλου, η 
Κούλα Ασλάνη, ο Γιώργος Γκότσης, ο Αγγ.Γρηγοράτος, ο Ζαχαρίας Οικονομάκης, ο 
Μανώλης Παπαδάκης κ.α. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε εκτός από τα άλλα το τμήμα 
νεολαίας, έφτασε στο κορύφωμά της η πολιτιστική δραστηριότητα και η επιρροή και το 
κύρος της οργάνωσης ξεπέρασε κάθε άλλη περίοδο. Πρέπει όμως να πούμε  ότι η 
περίοδος αυτή, ιδιαίτερα κοντά στα τέλη της δεκαετίας του ’70, επειδή μερικά σοβαρά 
πράγματα δεν προσέχθηκαν όσο έπρεπε, έσπειρε και το σπόρο της διχόνοιας, της 
ομαδοποίησης και των συγκρούσεων που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του ‘80 και 
οδήγησαν στη διάσπαση της οργάνωσης, τη συρρίκνωσή της, την πτώση της 
δραστηριότητας και επιρροής της. Για όλα αυτά τα θλιβερά που ακολούθησαν φταίνε 
βέβαια λάθη, κακοί υπολογισμοί, ανάρμοστες συμπεριφορές, εκδηλώσεις 
αυταρχικότητας του υποκειμενικού παράγοντα, έπαιξαν όμως το ρόλο τους και οι 
αντικειμενικοί παράγοντες, οι νέες συνθήκες της Αυστραλίας αλλά και η αντίστοιχη 
παγκόσμια κατάσταση που δεν συνέβαλαν πια στην ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος 
και σε πολλές περιπτώσεις δρούσαν σαν τροχοπέδη και είχαν διαλυτική επίδραση. 
Παρόλα αυτά νομίζω πως, αν ο υποκειμενικός παράγοντας ήταν σε διαφορετική 
κατάσταση, μπορούσε να ελέγξει καλύτερα λάθη και αδυναμίες του και να αποφύγει 
την οργανωτική διάσπαση μ’ όλες τις καταστροφικές συνέπειές της, θα μπορούσε από 
καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις νέες δυσμενείς συνθήκες και να διασφαλίσει τη 
συνέχιση της πορείας της οργάνωσης, έστω και με μειωμένη δραστηριότητα. 

8. Ο «ΑΤΛΑΣ» διατηρούσε σχέσεις με τις αντίστοιχες  ελληνικές οργανώσεις– συνδέσμους 
των άλλων μεγάλων πόλεων της Αυστραλίας, δηλ. Μελβούρνης, Αδελαΐ¨δας, 
Μπρίσμπαν, Νιούκαστλ. Στη Μελβούρνη η αντίστοιχη οργάνωση ήταν ο 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, στην Αδελαΐδα ο ΠΛΑΤΩΝ, στο Μπρίσμπαν ο ΠΑΛΑΜΑΣ, στο 
Νιούκαστελ ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Στη Βρισβάνη δεν υπήρξε ποτέ, από ότι γνωρίζω, 
οργάνωση με το όνομα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Δεν γνωρίζω επίσης για ΠΛΑΤΩΝΑ 
Μιλτζούρας και Πανελλαδική Ένωση Ν.Α. Αν υπήρχαν θα διατηρούσαν σχέσεις μ’ 
αυτές ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Μελβούρνης και ο ΠΛΑΤΩΝ Αδελαΐδας, αντίστοιχα.  Ο 
ΑΤΛΑΣ επίσης πήρε πρωτοβουλία για την ίδρυση της «Νεολαίας Λαμπράκη» στο 
Σύδνεϋ και αργότερα της «Ελληνικής Προοδευτικής Νεολαίας Αυστραλίας». Οι 
οργανώσεις αυτές Νεολαίας δρούσαν μέσα στα πλαίσια του «ΑΤΛΑΝΤΑ», 
συνεδρίαζαν στα Γραφεία του Συνδέσμου, οργάνωναν πολλές εκδηλώσεις τους στην 
αίθουσά του. Διατηρούσαν όμως ξεχωριστή δική τους οργανωτική δομή. Ο Σύνδεσμος, 
όπως και οι άλλοι εργατικοί Σύνδεσμοι στις άλλες πόλεις διατηρούσαν μια ιδιαίτερη 
σχέση με την εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Η σχέση αυτή εκφράζονταν με τη διακίνηση 



της εφημερίδας από μέλη του Συνδέσμου, οργάνωση εκδηλώσεων και συγκέντρωση 
χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας, τακτική αποστολή ύλης στην 
εφημερίδα με προοδευτικό περιεχόμενο που εξέφραζε τη δράση και την πολιτική του 
Συνδέσμου για πολλά θέματα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που είχαμε γερές κόντρες 
και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη σύνταξη της 
εφημερίδας γιατί αρκετές φορές η ύλη που στέλνονταν από το Σύδνεϋ θεωρούνταν  
πολύ «αριστερή» και «στενή» και ή δεν δημοσιευόταν ή δημοσιευόταν παραλλαγμένη 
σε σημείο που δεν είχε καμία σχέση με το αρχικό κείμενο.  Στο κτίριο του «ΑΤΛΑΝΤΑ» 
στεγαζόταν για μεγάλο διάστημα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση  το Γραφείο του 
Ανταποκριτή του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στο Σύδνεϋ. Την ίδια σχέση με την εφημερίδα 
διατηρούσαν και οι άλλοι Εργατικοί Σύνδεσμοι μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 
’70, οπότε έγινε φανερό ότι με παρασκηνιακές, συνωμοτικές ενέργειες του διευθυντή 
και των συντακτών της, η εφημερίδα άρχισε να διολισθαίνει από τις αρχές και την 
πολιτική του εργατικού κινήματος, να φεύγει από τον έλεγχο του κινήματος και να 
αλλάζει και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς και να μετατρέπεται σε ιδιωτική επιχείρηση.  
Το να έρχεται μετά από όλα αυτά ο διευθυντής της εφημερίδας σήμερα και να κάνει 
δηλώσεις ότι η εφημερίδα ποτέ δεν ήταν του εργατικού κινήματος, αλλά από την αρχή 
της ίδρυσής της ήταν ιδιωτική επιχείρηση, μόνο τον γέλωτα προκαλούν. Αργότερα, 
βέβαια, η εφημερίδα αυτή που με πολλή δουλειά και οικονομικές εισφορές έστησε στα 
πόδια της και στήριξε το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, «βγήκε στο σφυρί» και κάποιοι 
πούλησαν πολύ ακριβά τα «μερίδιά» τους που τα αγόρασε ο διευθυντής για να γίνει ο 
μοναδικός ιδιοκτήτης. Με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Ν.Ο. ο ΑΤΛΑΣ δεν 
είχε κάποια ιδιαίτερη οργανωτική σχέση. Απλά, επειδή η Κοινότητα ήταν μια πλατειά 
μαζική οργάνωση που συνένωνε μετανάστες από όλους τους πολιτικούς χώρους και 
έπαιζε σοβαρό ρόλο στην παροικία με τον αγώνα ενάντια στα σχέδια της 
Αρχιεπισκοπής, ο «ΑΤΛΑΣ» έριξε μεγάλες δυνάμεις μελών, φίλων και οπαδών του 
στον χώρο αυτό και κατάφερε να έχει σ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών ’60 και ’70 
αλλά και αργότερα, πολλά δραστήρια μέλη του στη διοίκηση της Κοινότητας. Τα μέλη 
αυτά με τη συνεπή δουλειά τους στην Κοινότητα και με τη δραστηριότητα που 
ανέπτυσσαν  μπόρεσαν να επηρεάσουν την πορεία του οργανισμού σε προοδευτική, 
αγωνιστική κατεύθυνση. Οι σχέσεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με τους άλλους Εργατικούς 
Συνδέσμους ήταν στενές και εκτός από τις τακτικές επαφές που υπήρχαν σε πολλά 
θέματα ανάμεσα στις διοικήσεις των Συνδέσμων, οργανώνονταν κατά διαστήματα και 
Συνέδρια Εργατικών Συνδέσμων, ένας θεσμός που αν και υποβαθμισμένος, έχει 
διατηρηθεί μέχρι σήμερα. 

9. Σαν σταθμοί στην πορεία εξέλιξης του «ΑΤΛΑΝΤΑ» μπορεί να χαρακτηριστούν: α) η 
είσοδος πολλών Κυπρίων μεταναστών στο Σύνδεσμο, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, 
που έδωσε νέα πνοή στην οργάνωση και έβαλε τις βάσεις της μαζικοποίησης της και της 
διεύρυνσης της δράσης της, β) η μαζική είσοδος στην οργάνωση νέων Ελλήνων 
μεταναστών, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, που συνέβαλε στην άνθιση της 
δραστηριότητας σ’ όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν, μετέτρεψε τον 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» από μια κατά κύριο λόγο οργάνωση της Αριστεράς σε μια μαζική 
οργάνωση του λαϊκού κινήματος, με σημαντική παρέμβαση σ΄ όλες τις πτυχές της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Παροικίας, που έβαλε τη σφραγίδα της στις 
παροικιακές εξελίξεις για δυο περίπου δεκαετίες και είχε μεγάλο κύρος και επιρροή, γ) 
οι συγκρούσεις και αρνητικές εξελίξεις που εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 
’80, που οδήγησαν στη διάσπαση που ακολούθησε με την ίδρυση του «ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΑΤΛΑΝΤΑ», τις οδυνηρές δικαστικές περιπέτειες και τον οριστικό διαχωρισμό των 
άλλοτε ενωμένων δυνάμεων της ελληνικής αριστεράς σε δύο στρατόπεδα. Η πορεία 
παρακμής της οργάνωσης μπήκε στην τελική της φάση με την πούληση του κτιρίου 
στην Crown Street, αρχές της δεκαετίας του ’90, από την παράταξη που είχε κερδίσει το 
δικαστικό αγώνα και τη διακοπή, ουσιαστικά, της λειτουργίας της οργάνωσης για 



μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την ενοικίαση της αίθουσας που τώρα λειτουργεί στο 
Rockdale. 

10. Η διάσπαση στις γραμμές του «ΑΤΛΑΝΤΑ» που ξεκίνησε το ’80 και ολοκληρώθηκε στη 
δεκαετία του ’90 είχε σαν αιτία και κάποιες ιδεολογικές διαφορές που εκφράζονταν 
κυρίως σε θέματα τακτικής και προγραμματισμού της δράσης του Συνδέσμου, αλλά 
οφείλονταν επίσης σε έντονη παραταξιακή δραστηριότητα, αυθαιρεσίες, παραβίαση 
οργανωτικών αρχών, πολλές φορές και του καταστατικού, πράγματα που οδήγησαν σε 
πολλαπλές προσωπικές συγκρούσεις. Επειδή εκείνη την περίοδο άρχισε να εμφανίζεται 
η τάση για κάποιο «στένεμα» της οργάνωσης και κάποια σεχταριστική αντίληψη, 
έμπαινε έντονα στην ατζέντα το θέμα, αν ο ΑΤΛΑΣ θα παρέμεινε μια δραστήρια 
μαζική οργάνωση του λαϊκού κινήματος με δυναμική παρέμβαση σ’ όλες τις πτυχές της 
κοινωνικής ζωής της παροικίας, ή θα μετατρέπονταν σε καθαρά πολιτική οργάνωση της 
Αριστεράς με περιορισμένο αντικείμενο δραστηριότητας. Το θέμα αυτό, βέβαια, έχει 
ιδεολογική βάση.  

11. Το δυστύχημα είναι ότι, ενώ η συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα θα έπρεπε να 
διεξαχθεί με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους για να οδηγήσει σε σωστά 
συμπεράσματα και στον καθορισμό της σωστής γραμμής πλεύσης της οργάνωσης, η 
συζήτηση πήρε τη  μορφή αντιπαραθέσεων προσωπικού χαρακτήρα, συνδαυλίστηκε 
από ακραίες συμπεριφορές, αυθαιρεσίες και συκοφαντίες και κατέληξε στην εμπέδωση 
αντιμαχόμενων παρατάξεων. Η παράταξη Γκότση, που είχε τότε το πάνω χέρι στη 
διοίκηση, προσπάθησε να επιβάλει τις απόψεις της «δια πυρός και σιδήρου» με 
απομάκρυνση στελεχών, που δεν ήταν της αρεσκείας της,  από υπεύθυνες θέσεις και 
εξωθώντας στην αδρανοποίηση κάποια άλλα στελέχη και αρκετά μέλη. Η παράταξη 
πάλι των Κωστούλα, Μανικάκη, Γρηγοράτου κ.α., με την οποία συντάχθηκε και ο 
γράφων, ευρισκόμενη σε άμυνα και κάτω από την πίεση της κατάστασης που 
εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την βαθμιαία εκπαραθύρωση από την οργάνωση 
όλων των δυνάμεων που δεν συμφωνούσαν με τις απόψεις του Γκότση, προτίμησαν το 
δρόμο της οργανωμένης εξόδου από την οργάνωση και την ίδρυση του ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΑΤΛΑΝΤΑ, ενώ υπήρχαν και άλλες επιλογές. Βρέθηκαν έτσι στη μειονεκτική θέση να 
έχουν μαζί τους τη μεγάλη μάζα των μελών, αλλά να μην έχουν κτίριο για να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Επωμίστηκαν επίσης το δυσβάστακτο βάρος των 
εξόδων του δικαστικού αγώνα που τους έσυρε η παράταξη Γκότση για να τους 
απαγορεύσει τη χρήση του ονόματος ΑΤΛΑΣ. Κρίνοντας σήμερα πιο ψύχραιμα τα 
πράγματα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο δρόμος αυτός δεν ήταν η μοναδική επιλογή 
για τις αντίπαλες προς τον Γκότση δυνάμεις. Ο αγώνας έπρεπε να δοθεί μέσα από τις 
γραμμές της οργάνωσης με επιμονή, συνέπεια και πολιτική αντιπαράθεση χωρίς 
προσωπικές επιθέσεις. Υπήρχαν αρκετές δυνάμεις, η πλειοψηφία των μελών τότε, που 
θα μπορούσαν σε μια τέτοια περίπτωση να κέρδιζαν τη μάχη εσωτερικά και να 
διασφάλιζαν την ενωμένη πορεία της οργάνωσης. Και η προσφυγή όμως στα 
δικαστήρια από την παράταξη Γκότση, ήταν μέγα λάθος, που πολλοί το χαρακτήρισαν 
και εσκεμμένη ενέργεια που αποσκοπούσε στη μονιμοποίηση της διάσπασης και τη 
συρρίκνωση της οργάνωσης για να γίνει κατορθωτό σε ένα στενό κύκλο ατόμων να 
ελέγξουν ό,τι απέμεινε απ’ το Σύνδεσμο και κυρίως την περιουσία του. Αν δεν γινόταν 
η προσφυγή στα δικαστήρια, που εξώθησε τις διαφορές και τα πάθη στα άκρα, και 
υπήρχε για κάποιο διάστημα η παράλληλη δράση δύο οργανώσεων, θα μπορούσε, σε 
κάποια φάση αυτής της δραστηριότητας, να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα 
επέτρεπαν την επανένωση της οργάνωσης πάνω στη βάση κάποιων αποδεκτών από 
όλους αρχών και προγράμματος. Η δικαστική περιπέτεια, όμως, αφαίρεσε αυτή τη 
δυνατότητα, επέδρασε καταλυτικά στις εξελίξεις και έκανε αγεφύρωτο το χάσμα 
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής περιπέτειας ήταν να 
βρεθεί σε λίγο καιρό ο ΑΤΛΑΣ με πολύ λίγα μέλη και ένα στενό ηγετικό κύκλο που το 
μόνο πράγμα για το οποίο ενδιαφέρονταν ήταν πώς να διασφαλίσει το μονοπώλιο του 
ελέγχου της περιουσίας. Το γεγονός ότι μετά από λίγα χρόνια, μετά το τέλος της 



δικαστικής μάχης, το κτίριο του Συνδέσμου πουλήθηκε και σε κάποια στιγμή διαλύθηκε 
και η εταιρεία Atlas Hall Pty Ltd, στην οποίαν ανήκε το κτίριο. Το γεγονός αυτό 
ενέτεινε την όλη κατάσταση. 

12. Εγώ προσωπικά, παρόλο που κατά καιρούς υπηρέτησα το Σύνδεσμο και από τη θέση 
του Γραμματέα και του Προέδρου και υπήρξα trustee της εταιρείας Atlas Hall για 
ορισμένο διάστημα, από το 1971 είχα αναλάβει καθήκοντα στη διοίκηση της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο., όπου κατείχα τη θέση του Γραμματέα μέχρι το 1983 και 
συνεπώς την περίοδο 1981 - 1990 δεν συμμετείχα στα προεδρεία του Συνδέσμου και δε 
θα μπορούσα να προσφέρω συγκεκριμένα, από πρώτο χέρι στοιχεία για την ποιότητα 
της ηγεσίας του Συνδέσμου τη συγκεκριμένη περίοδο. Γνωρίζω, όμως, τα γεγονότα της 
περιόδου αυτής και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρόκειται για την περίοδο που 
κληροδότησε το προοδευτικό κίνημα της παροικίας με ό,τι πιο αρνητικό έχει να 
παρουσιάσει. Είναι η περίοδος της μεγάλης διάσπασης, του δικαστικού αγώνα, της 
συρρίκνωσης της οργάνωσης, που οδήγησε στην πούληση του κτιρίου και την 
ουσιαστική διάλυση της οργάνωσης που ξέραμε μέχρι και τη διάσπαση. Ό,τι παρέμεινε 
και μετά από χρόνια επαναλειτούργησε στην αίθουσα της Αδελφότητας των 
Καλύμνιων στο Rockdale, δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή οργάνωση του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» ούτε ποσοτικά, ούτε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Όπως αναφέραμε 
πιο πάνω το βασικό χαρακτηριστικό του «ΑΤΛΑΝΤΑ» στα χρόνια της ακμής του ήταν 
η μαζικότητά του, ή έντονη δραστηριότητα, που αγκάλιαζε πολλούς τομείς και 
συγκινούσε, αλλά και κινητοποιούσε πολύ κόσμο, το σοβαρό πολιτιστικό κίνημα που 
ανέπτυσσε, η συλλογικότητα που διέκρινε την καθοδήγηση της οργάνωσης για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Απ’ τη σημερινή οργάνωση λείπουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Συνεπώς, αν θα μπορούσε κάποιος να εκφράσει μια γενική κρίση για την  προσφορά 
των Προεδρείων της περιόδου 1981–1990, αυτή θα ήταν ότι όλες οι διοικήσεις του 
Συνδέσμου της περιόδου αυτής είχαν σαν μοναδική επιδίωξη τη διασφάλιση της 
μονοπώλησης της εξουσίας, την εκπαραθύρωση και εξόντωση του αντίπαλου δέους, που 
εκφράστηκε μέσα από τον ΑΡΧΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ, τον έλεγχο της περιουσίας της 
οργάνωσης και την τελική της συρρίκνωση. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα όλων των 
ενεργειών της ηγεσίας της οργάνωσης την περίοδο αυτή και επειδή η Ιστορία κρίνεται 
όχι από τις προθέσεις των πρωταγωνιστών, αλλά από το αποτέλεσμα των πράξεών τους, 
οι ηγεσίες αυτής της περιόδου πρέπει να χρεωθούν με το αποτέλεσμα αυτό που δεν 
είναι καθόλου τιμητικό. 

13. Ο χρόνος βέβαια δεν γυρίζει πίσω και συνεπώς δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε απ’ 
την αρχή την Ιστορία του «ΑΤΛΑΝΤΑ». Αν ήταν όμως να εκφράσει κανείς μια άποψη 
για ποια σημεία της πορείας της οργάνωσης θα ήθελε να είχαν ακολουθήσει 
διαφορετική τροχιά και κατάληξη, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι η αποφυγή των 
αρνητικών εξελίξεων της περιόδου 1981–1991 είναι το πιο σοβαρό απ’ όλα. Αν ο 
«ΑΤΛΑΣ» μπορούσε να διατηρήσει τη συλλογικότητα καθοδήγησης, να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις αυθαιρεσίες και αρχομανία της ομάδας Γκότση, να υπερασπίσει πιο 
αποτελεσματικά το καταστατικό, τις αρχές και τη φυσιογνωμία της οργάνωσης, θα 
μπορούσε να αποφύγει τη διάσπαση και όλες τις μετέπειτα αρνητικές συνέπειες. 
Πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φέρουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή, τη 
μεγαλύτερη όμως ευθύνη τη φέρνει ο ίδιος ο Γ. Γκότσης που τη συγκεκριμένη περίοδο 
ήταν στην ηγεσία της οργάνωσης και έσπρωχνε συστηματικά, εξωθούσε τα πράγματα 
προς τη σύγκρουση. Άλλωστε στο κίνημα οι ηγεσίες των οργανώσεων φέρουν τη 
μεγαλύτερη ευθύνη, όταν κάτι πάει στραβά, δεν φορτώνουν την ευθύνη σε άλλους, όσο 
κι αν η στάση των άλλων έχει και αδυναμίες και λάθη. 

14. Απ’ ό,τι αναφέρθηκε ήδη ο «ΑΤΛΑΣ» με τη μορφή και το περιεχόμενο που είχε μέχρι 
και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό που υπάρχει σήμερα 
φέρει την ονομασία «ΑΤΛΑΣ», αλλά δεν διατηρεί τίποτα από τη μαζικότητα, την αίγλη 
και το κύρος, τη δραστηριότητα και τον πλούτο των εκδηλώσεων της παλιάς 
οργάνωσης. Στο ερώτημα που μπαίνει από πολλούς ανθρώπους, αν θα μπορούσε 



σήμερα να πραγματοποιηθεί ανασύσταση της οργάνωσης που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην παλιά δύναμη και δραστηριότητα και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 
γίνει αυτό, προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σήμερα οι αντικειμενικές συνθήκες 
που θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Εδώ και δεκαετίες έχει σταματήσει η μετανάστευση από 
την Ελλάδα και Κύπρο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με νέες κινητήριες δυνάμεις 
την οργάνωση. Στις νέες γενιές που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία δεν 
έχουν προσφερθεί εκείνες οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την προσέγγιση της 
οργάνωσης και δραστηριοποίησης τους. Όταν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για την 
ενσωμάτωση των παιδιών των μελών και φίλων του «ΑΤΛΑΝΤΑ», και ήταν πολλά 
αυτά, αλλά και νέων ακόμα τότε μεταναστών, στη ζωή και τη δράση της οργάνωσης,  
και τη διασφάλιση της διάδοχης κατάστασης, αρχές δεκαετίας του ’80, ο «ΑΤΛΑΣ» 
μπήκε στην περιπέτεια της διάσπασης και διάλυσης και έχασε ουσιαστικά το τρένο της 
συνέχισης της δράσης και επιρροής της οργάνωσης με νέο αίμα μελών και στελεχών. 
Σήμερα εξάλλου δεν υπάρχουν πια οι γενικότερες συνθήκες, τόσο στην Αυστραλία, όσο 
και διεθνώς,  που επιτρέπουν και συμβάλουν στην ύπαρξη ενός ρωμαλέου και δυνατού 
κινήματος της εργατικής τάξης. Συνεπώς μια αναβίωση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» στις 
σημερινές συνθήκες φαντάζει σαν μια λίγο ή πολύ ουτοπική υπόθεση. Εκείνο που θα 
μπορούσε να γίνει, όμως, είναι κάτι άλλο που θα μπορούσε, κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε μια επανένωση της οργάνωσης και αύξηση των μελών 
και της δραστηριότητά της. Δηλαδή θα μπορούσε να καταβληθεί μια προσπάθεια από 
όλους για επανένταξη στην οργάνωση όλων των παλιών μελών που είχαν βρεθεί έξω 
από τις γραμμές της με τη δικαστική περιπέτεια, την εκλογή νέας διοίκησης και την 
επαναφορά της περιουσίας της οργάνωσης κάτω από συλλογικό έλεγχο, με τη μορφή 
που θα αποφάσιζε μια ειδική για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση. Αν γίνει αυτό και 
για να γίνει πρέπει να το θελήσει η σημερινή διοίκηση, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες 
που θα επιτρέψουν την προσέλευση και άλλων δυνάμεων και την άνοδο της 
δραστηριότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούμε να περιμένουμε επανάληψη 
των παλιών καλών ημερών, ως προς την έκταση της δραστηριότητας και μαζικότητας 
της οργάνωσης. Αν δεν γίνει όμως ούτε αυτό, τότε ο «ΑΤΛΑΣ» με τη σημερινή του 
μορφή είναι καταδικασμένος να σβήσει αργά ή γρήγορα. Κατά συνέπεια παρά το 
γεγονός ότι η ύπαρξη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» δεν είναι προσωπική υπόθεση κάποιων, σε 
κάποιους ανήκει η ευθύνη για να γίνουν εκείνα τα βήματα προσέγγισης που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επανένωση της οργάνωσης. Αν στη σκέψη κάποιων 
συνεχίσει να κυριαρχεί η άποψη ότι «καλά είμαστε στο ταμπούρι μας, μέσα στους 
λίγους που έχουν μείνει ελέγχουμε την κατάσταση, τι θέλουμε τώρα φασαρίες και 
σκοτούρες που συνεπάγεται η διεύρυνση», τότε φυσικά δεν πρόκειται να βρεθεί «ο 
κοινός χώρος», δεν πρόκειται να γίνει επανένωση και αργά ή γρήγορα, όπως ανάφερα 
πιο πάνω, θα έρθει και το προδιαγραμμένο τέλος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι 
και υπόθεση κάποιων το αν θα διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική 
πορεία της οργάνωσης. 

15. Για να μπορέσει κανείς να απαντήσει με αντικειμενικότητα το ερώτημα που μπαίνει αν 
έβλαψε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» η στενή σύνδεσή του με τη μαρξιστική Αριστερά, θα πρέπει 
να εξετάσει προσεκτικά τη δράση της ίδιας της οργάνωσης. Απ’ ό,τι ανάφερα ήδη 
φαίνεται ότι σ’ όλη την περίοδο της μεγάλης ακμής της οργάνωσης, δεκαετίες ’50 και 
ιδιαίτερα ’60’ και ’70, η οργάνωση εμπνέονταν από τη μαρξιστική ιδεολογία και είχε 
στενές σχέσεις με τα Κ.Κ. της Αυστραλίας, Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό όμως όχι μόνο 
δεν εμπόδισε την οργάνωση να αναπτύξει μαζική δράση, όχι μόνο δε «στένεψε» τους 
ορίζοντές της, όχι μόνο δεν απομάκρυνε κόσμο απ’ αυτήν, αλλά αντίθετα στάθηκε ο 
αποφασιστικός παράγοντας που πρόσφερε στην οργάνωση τη σωστή πολιτική 
προσέγγισης και δραστηριοποίησης πλατειών δημοκρατικών μαζών, έδωσε τον 
πολιτικό προσανατολισμό που βοήθησε την οργάνωση να παίξει ηγετικό ρόλο στην 
παροικία και την έκανε να διαφέρει ποιοτικά από όλες τις άλλες, προσδίνοντας σ’ 
αυτήν μεγάλο κύρος και εκτίμηση. Κατά συνέπεια δεν είναι η μαρξιστική ιδεολογία ή η 



σύνδεση με την μαρξιστική Αριστερά που μπορεί να βλάψουν ή να περιορίσουν τη 
δράση και την επιρροή μιας οργάνωσης. Αντίθετα μάλιστα όταν ο Μαρξισμός 
εφαρμόζεται σωστά σαν εργαλείο αφύπνισης και σωστής πολιτικής κατάρτισης των 
μαζών, μέσα από πολύμορφη δραστηριότητα, που να ακουμπά πάνω σε υπαρκτά 
προβλήματα και να εκφράζει τις διαθέσεις του μαζικού λαϊκού κινήματος, τότε γίνεται 
ακατανίκητη κινητήρια δύναμη που οδηγεί στο πλάτεμα, το βάθεμα και την άνοδο του 
κινήματος. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα στην περίοδο ακμής του «ΑΤΛΑΝΤΑ», τότε 
που ο μαρξιστικός προσανατολισμός της οργάνωσης, όχι μόνο δεν στάθηκε τροχοπέδη, 
αλλά συνέβαλε σε μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη και δημιουργική δουλειά. Η σημερινή 
κατάληξη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» οφείλεται στην έλλειψη σωστής εφαρμογής του Μαρξισμού 
που παρουσιάστηκε σε μια περίοδο που η διαλεκτική μαρξιστική σκέψη και πρακτική 
αντικαταστάθηκαν από άκρατη βουλησιαρχία, αυθαιρεσία, αρχομανία, συγκέντρωση 
εξουσίας σε λίγα χέρια, σεχταρισμό και τάσεις εξτρεμισμού. Δεν νομίζω να υπάρχει 
κάποια σχέση ή συνάφεια ανάμεσα στις διασπάσεις του ΚΚΕ και του ΚΚΑ και την 
εκπροσώπηση των κομμάτων αυτών στα αντίστοιχα κοινοβούλια. Κατ’ αρχή όσον 
αφορά στο ΚΚΕ η τελευταία διάσπαση του ενωμένου Συνασπισμού δεν είχε σαν 
συνέπεια κάποια μόνιμη μείωση της δύναμης του ΚΚΕ στη Βουλή. Σήμερα το ΚΚΕ δεν 
διαθέτει στην ελληνική Βουλή μικρότερη δύναμη από αυτήν που διέθετε επί εποχής του 
ενωμένου ΣΥΝ. Ο ΣΥΝ σαν τέτοιος διέθετε μεγαλύτερη αριθμητική δύναμη στη Βουλή, 
αλλά επειδή ο ΣΥΝ λειτουργούσε σαν συνασπισμός κομμάτων η δύναμη του ΚΚΕ στην 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΣΥΝ δεν ήταν μικρότερη από αυτήν που διαθέτει 
σήμερα το Κόμμα, που κατόρθωσε, εν πολλοίς, να επουλώσει τις πληγές της διάσπασης, 
να διατηρήσει και αναπτύξει τις δυνάμεις του. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΑ δεν μπορεί να 
γίνει καμιά σύγκριση ανάμεσα σε διασπάσεις του και στην κοινοβουλευτική του 
εκπροσώπηση γιατί απλούστατα το ΚΚΑ δεν διέθετε ποτέ βουλευτές, ούτε στην 
Ομοσπονδιακή Βουλή, ούτε στα Κοινοβούλια των Πολιτειών, με μοναδική εξαίρεση την 
εκλογή του κομμουνιστή Φρέντ Πάτερσον στη Βουλή του Κουήνσλαντ, το 1944. Αυτό 
βέβαια οφείλεται και στα χαμηλά ποσοστά ψήφων που παίρνει το Κόμμα στις εκλογές, 
όπως σε όλες τις Αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά κυρίως λόγω του μοναδικού 
αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος που δεν επιτρέπει σε ένα κόμμα να εκλέξει 
βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ακόμα και εάν πάρει παναυστραλιανά 15 ή 
20% των ψήφων, εκτός κι αν πετύχει σε κάποια από τις μονοεδρικές περιφέρειες 
απόλυτη πλειοψηφία. 

16. Η σχέση του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με την ελληνική κομματική οργάνωση «Αριστοτέλης» του 
ΚΚΑ ήταν αυτή που ήδη αναφέρθηκε. Δηλαδή κάποια μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ» ήταν 
μέλη στο ΚΚΑ και δρούσαν μέσα από την ελληνική αυτή οργάνωση. Να σημειωθεί ότι 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 η ονομασία της ελληνικής κομματικής οργάνωσης 
άλλαξε και έγινε «Νίκος Μπελογιάννης», ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Σ’ 
όλη τη διάρκεια όμως της ύπαρξης ελληνικής κομματικής οργάνωσης του ΚΚΑ δεν 
υπήρξαν ποτέ κάποιες οργανωτικές σχέσεις ή εξάρτηση του Συνδέσμου από το ΚΚΑ. 
Απλά, επειδή μέλη του Συνδέσμου ήταν μέλη της ελληνικής κομματικής οργάνωσης, 
μετέφεραν στο Σύνδεσμο πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του Κόμματος και με 
εισήγησή τους στο Συμβούλιο της οργάνωσης, στέλνονταν προσκλήσεις σε ηγετικά 
στελέχη του Κόμματος να παρευρεθούν και μιλήσουν σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου ή 
να μιλήσουν για την πολιτική του Κόμματος, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους. 

17. Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. είχε κάποια 
ιδιαίτερη επίδραση ή έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του «ΑΤΛΑΝΤΑ», 
πέρα από το γεγονός ότι με τη μαζικότητα της δράσης της κοινότητας, ο «ΑΤΛΑΣ» που 
είχε πολλά μέλη στην Κοινότητα και ισχυρή παρουσία στη διοίκησή της, είχε πρόσβαση 
σε πολύ ευρύτερο λαϊκό στοιχείο για προώθηση της προοδευτικής του πολιτικής και πιο 
πλατειά ανάπτυξη του δημοκρατικού κινήματος. Ο χαρακτήρας και η δράση της 
Κοινότητας ήταν και είναι διαφορετική από αυτήν του «ΑΤΛΑΝΤΑ», οι δυο 
οργανώσεις δεν ταυτίζονται ούτε επικαλύπτει η μια την άλλη. Υπήρχε δηλαδή πάντα 



και υπάρχει και σήμερα χώρος στην Παροικία για ανάπτυξη της δραστηριότητας, τόσο 
της Κοινότητας, όσο και μιας οργάνωσης σαν τον ΑΤΛΑΝΤΑ. Η Κοινότητα είναι μια 
μαζικότερη οργάνωση της δημοκρατικής παροικίας με στόχους και πρόγραμμα που 
αγκαλιάζει τομείς όπως εκκλησίες, σχολεία διδαχής της ελληνικής γλώσσας, παιδικούς 
σταθμούς, γηροκομείο, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, καθώς και 
θέματα που αφορούν σε βασικά δικαιώματα της Παροικίας. Ο «ΑΤΛΑΣ» από την άλλη 
πλευρά είναι μια οργάνωση με ξεκαθαρισμένο προοδευτικό προσανατολισμό και 
πρόγραμμα, με πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε τομείς 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εργασιακών δικαιωμάτων, ανάπτυξη 
πολιτιστικής δραστηριότητας με προοδευτικό περιεχόμενο για προώθηση ορισμένων 
αξιών του λαϊκού κινήματος, ανάπτυξη πολιτικής δραστηριότητας, όχι κομματικής, για 
τη λύση σοβαρών προβλημάτων των εργαζόμενων, για αντίσταση στα αντιλαϊκά 
νομοσχέδια για «αντιτρομοκρατικά» μέτρα, εργασιακά δικαιώματα κ.λ.π. Θα 
μπορούσε δηλαδή, αν δεν παρουσιάζονταν η διάσπαση στον «ΑΤΛΑΝΤΑ», και η 
Κοινότητα να ανέπτυσσε τη δική της δραστηριότητα και πρόγραμμα και ο «ΑΤΛΑΣ» 
τη δική του, όπως έγινε για πολλά χρόνια. Και μάλιστα ο «ΑΤΛΑΣ» θα μπορούσε, 
αναπτύσσοντας τη δική του δραστηριότητα, να καθοδηγεί σωστά, μέσω των μελών του 
τη διοίκηση της Κοινότητας, και την ίδια την Κοινότητα για διεύρυνση της δράσης και 
επιρροής της. Ακόμα και σήμερα, αν ο «ΑΤΛΑΣ» για παράδειγμα διατηρούσε θεατρικό 
συγκρότημα και χορωδία, θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια του ετήσιου Φεστιβάλ της 
Κοινότητας να παρουσιάζει θεατρικά έργα και χορωδιακά μουσικά έργα με 
προοδευτικό περιεχόμενο και να μπόλιαζε έτσι το Φεστιβάλ με στοιχεία δημιουργικά 
της ελληνικής δραματουργίας και του λαϊκού πολιτισμού. Κατά συνέπεια δεν είναι η 
ύπαρξη ή η δράση της Κοινότητας που στέρησε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» από αντικείμενο ή 
πεδίο δραστηριότητας. Σε άλλους λόγους, που μερικοί αναφέρθηκαν ήδη, πρέπει να 
αναζητηθεί η μείωση της δραστηριότητας του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και η απώλεια της ηγετικής 
θέσης που είχε στην Παροικία. 

18. Είναι αλήθεια ότι ο «ΑΤΛΑΣ», με την ενημέρωση των μελών, φίλων και οπαδών του 
γύρω από το λεγόμενο «εκκλησιαστικό» ζήτημα, που δεν ήταν στην ουσία καθόλου 
εκκλησιαστικό, αλλά θέμα κοινωνικό–πολιτικό, και την κινητοποίησή τους στην 
προσπάθεια για την απόκρουση των επιθέσεων της Αρχιεπισκοπής και την αποτυχία 
των προσπαθειών της για την άλωση της Κοινότητας, συνέβαλε αποφασιστικά στην 
ισχυροποίηση της κοινοτικής άμυνας απέναντι στα σαρωτικά σχέδια της 
Αρχιεπισκοπής και των αντιδραστικών δυνάμεων της Παροικίας. Απ’ αυτή την άποψη 
η δραστηριότητα του «ΑΤΛΑΝΤΑ» βοήθησε σημαντικά την Κοινότητα και τις 
κοινοτικές δυνάμεις να οικοδομήσουν ένα συμπαγές μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων 
που πάλευαν για ελεύθερη και ανεξάρτητη Κοινότητα, για τον εκδημοκρατισμό της 
Παροικίας για διάσωση του Κοινοτικού Θεσμού και για λαϊκή οργανωμένη αντίσταση 
στην παντοκρατορία της Αρχιεπισκοπής. Όλα αυτά τα πράγματα εμπεριέχονται σ’ 
αυτό που επικράτησε να ονομάζεται «εκκλησιαστικό ζήτημα» επειδή σε κάποια φάση το 
πρόβλημα παρουσιάστηκε έντονα με τη μορφή διοίκησης και ιδιοκτησίας των 
εκκλησιών και το δικαίωμα ή όχι της Κοινότητας για υπαγωγή σε οποιαδήποτε 
εκκλησιαστική αρχή καθόριζε η Γενική Συνέλευση. Στην ουσία, όμως, δεν πρόκειται για 
εκκλησιαστικό πρόβλημα, αλλά για την ύπαρξη ή όχι δημοκρατικά εκλεγμένων 
διοικήσεων των Κοινοτήτων, την ύπαρξη ή όχι αυτόνομων, αυτοδιοικούμενων 
Κοινοτικών Οργανισμών, την ύπαρξη ή όχι μιας άλλης μορφής κοινωνικής οργάνωσης 
των μεταναστών, στηριγμένης στις θελήσεις των μελών και τους νόμους της χώρας και 
όχι στην ανεξέλεγκτη θέληση του ενός. Στον αγώνα αυτόν της Κοινότητας οι 
οργανωμένες δυνάμεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο, βοήθησαν 
σημαντικά στην απόκρουση των προσπαθειών της Αρχιεπισκοπής για τον έλεγχο της 
Κοινότητας. 

19. Στο ερώτημα αν υπήρξαν «μοιραία» πρόσωπα ή πρόσωπο για την πορεία του 
ΑΤΛΑΝΤΑ, νομίζω ότι μπορεί κανείς ν’απαντήσει πάνω στη βάση της δράσης της 



οργάνωσης και στα βασικά στάδια ή φάσεις της πορείας της. Όπως αναφέρθηκε 
προηγούμενα υπήρξε μια φάση στην πορεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ», που ξεκίνησε στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80, που τα αρνητικά αρχίζουν να επισκιάζουν τα θετικά στοιχεία της 
οργάνωσης, που οι διασπαστικές τάσεις, η ομαδοποίηση, οι συγκρούσεις, οδήγησαν 
τελικά στη διάσπαση, την πούληση του κτιρίου και σημάδεψαν την πτωτική πορεία της 
οργάνωσης από εκεί και πέρα. Συνεπώς όποια «μοιραία» πρόσωπα ή άτομα με μεγάλες 
ευθύνες για τη διαλυτική αυτή πορεία της οργάνωσης, πρέπει να αναζητηθούν σ’ αυτήν 
την περίοδο. Είναι γεγονός ότι τα πρόσωπα που βρίσκονταν στη διοίκηση και είχαν 
την ευθύνη των αποφάσεων εκείνη την περίοδο φέρουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη για 
τις αρνητικές συνέπειες που ακολούθησαν. Όλη αυτή η ηγετική ομάδα γύρω από τον 
Γκότση που ήταν τότε στα πράγματα, πρέπει να θεωρηθούν τα «μοιραία» πρόσωπα για 
την πτωτική πορεία του «ΑΤΛΑΝΤΑ». Το πιο «μοιραίο» πρόσωπο από όλους ήταν, 
φυσικά, ο ίδιος ο Γκότσης, γιατί όντας σε θέση ελέγχου της οργανωτικής δομής της 
οργάνωσης αυτή την περίοδο, αντί να ψάξει να βρει τρόπους υπέρβασης των διαφορών 
και των συγκρούσεων, τρόπους που θα εξασφάλιζαν την οργανωτική συνοχή και την 
ενωμένη δράση της οργάνωσης, έσπρωξε τα πράγματα στην πόλωση. Με άγριες 
επιθέσεις ενάντια σε στελέχη και κατασυκοφάντησή τους, γκρέμισε τις γέφυρες 
επικοινωνίας, πυροδότησε τη σύγκρουση και συνέβαλε, όσο κανένας άλλος, στην 
οργανωτική διάσπαση και τη διατήρηση κλίματος αντιπαράθεσης. Ήταν ο άνθρωπος 
που επέμενε και έσπρωχνε για προσφυγή στα δικαστήρια, ενέργεια που τελικά έκανε το 
χάσμα ανάμεσα στις δυο πλευρές αγεφύρωτο και είχε καταλυτική επίδραση στη 
μονιμοποίηση της διάσπασης. Κατά συνέπεια, αν ήταν κάποιο πρόσωπο να 
χαρακτηριστεί «μοιραίο» θα έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Γκότση, χωρίς 
να απαλλάσσονται από τις ευθύνες και πολλοί άλλοι από τους άμεσους συνεργάτες του, 
αλλά και ορισμένοι από τους αντιπάλους που έσπρωχναν τα πράγματα στα άκρα. 

20. Τα μέλη του «ΑΤΛΑΝΤΑ», πριν την αγορά του κτιρίου στην Crown Street, 
συγκεντρώνονταν στην αίθουσα που διατηρούσε ο Σύνδεσμος στην Pitt Street, κοντά 
στη γωνία Park Street. Αν πριν απ’ αυτήν την αίθουσα διέθετε κάποια άλλη ίσως οι 
παλιότεροι, όσοι απέμειναν, όπως ο Τριαντάφυλλος Κοτσορνίθης, να θυμούνται. Το 
κτίριο στην Crown Street αγοράστηκε το 1960 νομίζω, για την ακριβή ημερομηνία 
πρέπει να ανατρέξουμε στα αρχεία του Συνδέσμου. Το κτίριο αγοράστηκε σε σύμπραξη 
με το Γιουγκοσλαβικό ποδοσφαιρικό σωματείο YUGAL, που είχε στην κατοχή του τον 
πρώτο όροφο και στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» ανήκε το ισόγειο και ο δεύτερος όροφος. Για την 
απαραίτητη προκαταβολή ο «ΑΤΛΑΣ» χρησιμοποίησε κάποια χρήματα που πήρε σαν 
αποζημίωση  για να εκκενώσει την αίθουσα που νοίκιαζε στην Pitt Street. Για το 
υπόλοιπο ποσό σύναψε δάνειο με την τράπεζα. Μετά από χρόνια ο «ΑΤΛΑΣ» αγόρασε 
και το μερίδιο της YUGAL και παρέμεινε ο μοναδικός ιδιοκτήτης του κτιρίου. Με την 
αγορά του κτιρίου ιδρύθηκε, με νομική συμβουλή, η εταιρεία ΑΤLAS HALL PTY LTD, 
η οποία ήταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου. Κάτοχος όλων των μετοχών της εταιρίας ήταν ο 
Σύνδεσμος «ΑΤΛΑΣ», που διόριζε και τους trustees της εταιρίας. Οι πρώτοι trustees, αν 
θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Τριαντάφυλλος Κοτσορνίθης, ο Σώζος Ρήγος, ο Τέλης 
Κωστούλας, η Κούλα Ασλάνη. Τα άτομα που αποτελούσαν τότε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του «ΑΤΛΑΝΤΑ», πρέπει να αναζητηθούν στα αρχεία του Συνδέσμου γιατί 
η μνήμη δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος, ιδιαίτερα μετά από τόσα χρόνια. Οι 
περισσότεροι πάντως πρέπει να ήταν Κύπριοι. 

21. Η απόφαση για την πούληση του κτιρίου πάρθηκε στις αρχές του ’90 μετά τη διάσπαση 
και τα δικαστήρια και πάρθηκε από την ηγετική ομάδα Γκότση που τότε είχε το 
μονοπώλιο της εξουσίας. Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν ήδη αναφερθεί αρκετά σε 
προηγούμενες παραγράφους. 

22. Για εταιρεία ATLAS CLUB δεν γνωρίζω κάτι σχετικά, εκτός κι’ αν δημιουργήθηκε 
κάποια νέα εταιρεία μετά την πούληση του κτιρίου, την περίοδο που εγώ διέμενα στην 
Ελλάδα και δεν έχω υπόψη μου. Αν όμως με την ονομασία αυτή εννοείται η εταιρεία 
που ανέφερα πιο πάνω ΑTLAS HALL PTY LTD, τα σχετικά με την ίδρυσή της 



αναφέρθηκαν ήδη. Η εταιρεία αυτή δεν πραγματοποιούσε κέρδη γιατί ο Σύνδεσμος 
«ΑΤΛΑΣ» φρόντιζε να βάζει στο ταμείο της τόσα χρήματα, όσα χρειάζονταν για να 
καλύψει η εταιρεία τα έξοδά της (λογιστικά, δηλώσεις εφορείας, δημοτικά τέλη, νερό 
κλπ). 

23. Για τα διάφορα τμήματα που ανέπτυξε ο ΑΤΛΑΣ έγινε ήδη εκτενής αναφορά. Είχε μια 
πολύ δραστήρια μορφωτική επιτροπή που οργάνωνε ομιλίες, διαλέξεις, εξέδιδε το 
περιοδικό «ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ», καθώς και διάφορα φυλλάδια με ποικίλα θέματα. Επίσης 
μια μουσική επιτροπή με μεγάλη χορωδία με υπεύθυνο το μουσικό Βασίλη Νταραμάρα 
που σήμερα είναι καθηγητής στο τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Διέθετε πολύ αξιόλογο θεατρικό τμήμα που 
διατηρούσε θεατρικό συγκρότημα και παρουσίαζε θεατρικά έργα σε τακτική βάση για 
μεγάλη περίοδο. Επίσης τμήμα νεολαίας και τμήμα συνδικαλιστικής δουλειάς. 

24. Για τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του «ΑΤΛΑΝΤΑ» έγινε ήδη εκτενής 
αναφορά. 

25. Μερικές από τις εκδηλώσεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» με ξεχωριστή απήχηση στην Παροικία 
ήταν η αντιδικτατορική δουλειά, οι μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στη χούντα που 
οργάνωνε. Όταν επισκέφθηκαν το Σύδνεϋ στη διάρκεια της δικτατορίας ο Αντώνης και 
η Μπέτυ Αμπατιέλου και μίλησαν σε μεγάλη συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Σύδνεϋ, 
η μεγάλη αίθουσα στο ισόγειο του Δημαρχείου δεν ήταν αρκετή για να χωρέσει τον 
κόσμο που είχε ξεχυθεί μέχρι το πεζοδρόμιο. Επίσης η συμβολή μελών του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» και η συνεργασία τους με τα συνδικάτα εργατών θαλάσσης για το 
συστηματικό μποϋκοτάζ, το δέσιμο κυριολεκτικά, των ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίων 
στο λιμάνι του Σύδνεϋ σ’ όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, ήταν κάτι που εκτιμήθηκε 
πολύ από τη δημοκρατική Παροικία και είχε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του 
αντιδικτατορικού κινήματος. Από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλη επιτυχία 
σημείωσαν τα θεατρικά έργα που ανέβασε το θεατρικό συγκρότημα του Συνδέσμου, 
όπως «Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Βαθιές είναι οι 
ρίζες», «Ο φιλάργυρος», «Καληνύχτα Μαργαρίτα», «Η βίλα των οργίων», «Ο 
ποπολάρος» κ.α. 

26. Από τις τάξεις του «ΑΤΛΑΝΤΑ» «ξεπήδησαν» πολλά άτομα της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και άλλοι που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στα παροικιακά πράγματα.   Αναφέρουμε τον Τάκη Καλδή που είχε σημαντική 
προσφορά στο θέατρο και στη συνέχεια μεταπήδησε στην πολιτική. Τον Γιώργο 
Καζούρη και Πέτρο Πρίντεζη που επίσης μέσα από τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» ανέπτυξαν 
σημαντική δραστηριότητα στο θέατρο. Το Μουσικό Βασίλη Νταραμάρα. Τον Τέλη 
Κωστούλα, επιστήμονα που ήταν ο μόνιμος υποβολέας του θεατρικού συγκροτήματος 
και είχε και γενικότερη πολιτική δραστηριότητα στην Παροικία. Τον γράφοντα με 
μακρά επίδοση στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και με ηγετική παρουσία στα 
παροικιακά πράγματα. Τον Φωκίωνα Βούρο με καλλιτεχνικές επιδόσεις στη γλυπτική 
και μεταλλικές κατασκευές. Το Σταύρο Θαλασσινό λαμπρό επιστήμονα και Γραμματέα 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας για πολλά χρόνια και τη Μαρίκα Θαλασσινού. 
Το γνωστό επιχειρηματία Κίκη Ευθυμίου, το Σάββα Σαββίδη, τον Τάκη Σαρέλα, Νίκο 
Παπανικήτα κ.α.  

27. Οι τρόποι έκφρασης και επικοινωνίας που ανέπτυξε ο ΑΤΛΑΣ ήταν κυρίως: α) η 
έκδοση φυλλαδίων και προκηρύξεων που γινόταν σε τακτική βάση και κάλυπτε 
πλατειά θεματολογία, ιδίως επίκαιρα πολιτικά θέματα, σοβαρές παροικιακές εξελίξεις 
και γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος που αναφέρονταν στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
β) η έκδοση του περιοδικού «ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ», που κάλυπτε εκτός από τα παραπάνω 
και θέματα καλλιτεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Στη συντακτική επιτροπή 
του περιοδικού ήταν, από αυτούς που θυμάμαι, ο Τέλης Κωστούλας, ο Παν.Γαλάνης, ο 
Τάκης Καλδής και ο γράφων. γ) Οι ανακοινώσεις και διαφημίσεις στον παροικιακό 
τύπο και αργότερα στο παροικιακό ραδιόφωνο. δ) Οι εφημερίδες, αρχικά ΝΕΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ, και αργότερα οι εφημερίδες που κατά καιρούς εξέδωσε ο «ΑΤΛΑΣ» μαζί με 



τους άλλους Εργατικούς Συνδέσμους, «Δημοκρατική Φωνή» και «Νέα Πορεία». Στον 
ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ανταποκριτής στο Σύδνεϋ ήταν αρχικά ο Τάκης Καλδής και στη 
συνέχεια ο γράφων, μέχρι που η εφημερίδα διέρρηξε τα ιμάτιά της με το εργατικό 
κίνημα. Ο γράφων μάλιστα με απόφαση των Εργατικών Συνδέσμων είχε πάει στη 
Μελβούρνη για ένα χρόνο, όπου διέμενε και εργάζονταν στη σύνταξη του ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, το 1968 – 1969. ε) Εκφραζόταν επίσης ο Σύνδεσμος και μέσα από την 
ποικιλία των πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που οργάνωνε, για 
παράδειγμα θέατρο, μουσικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Επίσης 
επικοινωνούσε με το κοινό με τις μεγάλες πορείες – διαδηλώσεις που οργάνωνε για 
διάφορα θέματα και επίσης με συστηματική αφισοκόλληση που συνεχίστηκε αδιάκοπα 
για πολλά χρόνια. Επίσης με την προώθηση προοδευτικών βιβλίων, μέσω της 
βιβλιοθήκης και του βιβλιοπωλείου που διατήρησε η οργάνωση για ορισμένο 
διάστημα.      

28. Ο «ΑΤΛΑΣ» διέθετε καταστατικό που περιείχε και ειδικούς όρους για τη λειτουργία 
των διαφόρων τμημάτων και επιτροπών και τις σχέσεις τους με την κεντρική διοίκηση 
του Συνδέσμου. Το κάθε τμήμα δεν είχε δικό του ξεχωριστό καταστατικό. Υπήρχε ένας 
απλός κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών και όλες οι αποφάσεις τους παίρνονταν 
κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών τους. Για σοβαρά θέματα και 
προγράμματα που η υλοποίησή τους απαιτούσε σημαντικά έξοδα, οι αποφάσεις των 
τμημάτων έπρεπε να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Οι 
αρχαιρεσίες για υπεύθυνους των τμημάτων ή επιτροπών γίνονταν με φανερή 
ψηφοφορία, αν υπήρχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, από τα ίδια τα μέλη των 
τμημάτων. 

29. Δεν υπήρχαν κάποιες ειδικές περίοδοι κατά τις οποίες παρουσιάζονταν έξαρση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων του «ΑΤΛΑΝΤΑ», εκτός ίσως από κάποιες σημαντικές 
επετείους, όπως η επέτειος του ΟΧΙ, η επέτειος της ίδρυσης του ΕΑΜ, η επέτειος της 
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, Πρωτομαγιά κ.α. 
που γιορτάζονταν και με πολύ πετυχημένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Γενικά, όμως, η 
πολιτιστική δραστηριότητα του Συνδέσμου ακολουθούσε μια σταθερή πορεία σ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Μόλις σταματούσαν οι παραστάσεις ενός θεατρικού έργου, 
γινόταν αμέσως η επιλογή και άρχιζαν οι πρόβες για το επόμενο. Το ίδιο γίνονταν και 
με τις μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και με τις διαλέξεις και ομιλίες. Μόλις τελείωνε μια 
διάλεξη, έμπαινε αμέσως σε λειτουργία η διαδικασία για την εξεύρεση άλλου ομιλητή 
για να υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα διαλέξεων και ομιλιών. Δεν υπήρχαν 
παγιωμένες εκδηλώσεις μια συγκεκριμένη εποχή κάθε χρόνο, όπως για παράδειγμα ένα 
φεστιβάλ. 

30. Εγώ προσωπικά, όπως ανέφερα ήδη, έγινα μέλος στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» σε μια εποχή 
(1959) μεταίχμιο που ξεκινούσε μια πρωτόγνωρη φάση ανάπτυξης της οργάνωσης. 
Μπήκα με ενθουσιασμό και ορμή στη ζωή και δράση της οργάνωσης και σ’ ολόκληρη 
την κοσμογονική δεκαετία του ’60 και μέρος της δεκαετίας του ‘70  έπαιξα δραστήριο 
και ηγετικό ρόλο στην οργάνωση και σε πολλές δραστηριότητές της. Υπηρέτησα την 
οργάνωση και από τη θέση του μέλους της διοίκησης και του Γραμματέα και του 
Προέδρου, αλλά και του υπεύθυνου πολλών σοβαρών τομέων, όπως ανταποκριτής του 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στη σύνταξη του περιοδικού «ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ», στη μορφωτική 
επιτροπή, έκανα ομιλίες και διαλέξεις για διάφορα θέματα, υπεύθυνος σύνταξης της 
εφημερίδας «Δημοκρατική Φωνή» και στη σύνταξη της εφημερίδας «Νέα Πορεία». 
Ήμουν επίσης υπεύθυνος για το βιβλιοπωλείο που είχε ιδρύσει και διατήρησε για 
κάποια περίοδο η οργάνωση. Από τα μέσα κυρίως της δεκαετίας του ’70, το κύριο 
βάρος της  δραστηριότητάς μου εκδηλώνεται στο χώρο της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας που και εδώ σήκωσα το βάρος ηγετικών ευθυνών από τη θέση του 
Γραμματέα. Την περίοδο αυτή η προσφορά μου στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» παίρνει τη μορφή 
της προσπάθειας ενδυνάμωσης της Κοινότητας, της ανάπτυξης του μαζικού αγώνα των 
δυνάμεων του Κοινοτικού Θεσμού ενάντια στην Αρχιεπισκοπή και μετεξέλιξη της 



Κοινότητας σε Οργανισμό με πλούσια, πλατειά αγωνιστική δράση για τα σοβαρά 
προβλήματα της παροικίας. Αυτές ήταν οι γενικότερες πολιτικές επιδιώξεις του 
«ΑΤΛΑΝΤΑ» εκείνη την εποχή και νομίζω ότι για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών 
θέσεων έπαιξε ρόλο και η δική μου δράση και προσφορά στην Ελληνική Κοινότητα. 
Θεωρώ ότι πρόσφερα στην οργάνωση απλόχερα ό,τι μου επέτρεπαν οι δυνάμεις και οι 
ικανότητές μου και βοήθησα σημαντικά σε πολλούς τομείς δραστηριότητας. Κι’ από την 
οργάνωση όμως πήρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα την ικανοποίηση που 
προσφέρει σε ένα νέο άνθρωπο η στράτευση σε μια οργάνωση που υπηρετεί ένα σκοπό 
και κάποια ιδανικά που έχουν σχέση με το καλό του κοινωνικού συνόλου, με την 
πρόοδο της κοινωνίας, με την εξανθρώπιση του ανθρώπου, με τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής των μεταναστών και ολόκληρου του λαού. Δεύτερο, πήρα όλα αυτά τα 
χρήσιμα διδάγματα της ζωής που δίνει στον άνθρωπο η συλλογική δραστηριότητα και 
τις πλούσιες εμπειρίες του οργανωμένου αγώνα που αποτελούν πολύτιμα στοιχεία σ’ 
όλη την κατοπινή πορεία της ζωής του. Τρίτο, η οργάνωση με βοήθησε να διαμορφώσω 
μια αγωνιστική στάση ζωής, πολιτική συνέπεια και την προσωπικότητά που αρμόζει σε 
κάποιον που αντιπαλεύει το κατεστημένο, το καταπιεστικό σύστημα, που δεν 
βολεύεται, δεν υποχωρεί, δεν επιζητά προσωπικά οφέλη.  

31. Ανάφερα ήδη μερικά γνωστά πρόσωπα της παροικίας που σε κάποια εποχή είχαν 
δραστηριοποιηθεί στον «ΑΤΛΑΝΤΑ». Για να συνοψίσουμε, όμως, αναφέρω ότι απ’ τις 
γραμμές του «ΑΤΛΑΝΤΑ» πέρασαν ο Δημήτρης Καλομοίρης, ο Σταύρος Θαλασσινός, 
η Μαρίκα Θαλασσινού, ο Δημήτρης Τσιγκρής που παρόλο που δεν ήταν μέλος, είχε 
στενή συνεργασία και παρακολουθούσε πολλές εκδηλώσεις της οργάνωσης, ο Τέλης 
Κωστούλας, ο γράφων, ο Τάκης Καλδής,  ο Γιώργος Καζούρης και Πέτρος Πρίντεζης 
αλλά και ο νεότερος Γιάννης Νταβίσκας (στο θέατρο), ο Βλάσης και Στέλλα 
Βογιατζόπουλου, οι επιχειρηματίες Κίκης Ευθυμίου και Κώστας Ρόρης, ο Κύπριος 
συνδικαλιστής Θανάσης (Άθαρ) Χριστοφόρου, ο Κύπρος Ιορδάνου, Δημήτρης 
Αναστασίου, Θωμάς Κώστα, ο Παν. Γαλάνης, οι αδελφοί Γκότση, ο οδοντίατρος 
Μιχάλης Κώτης, ο γιατρός Γ. Τακάς, ο Χάρης Κυπρίδημος, ο Τάκης Σαρέλας, ο Νίκος 
Παπανικήτας. Ακόμα όταν ήταν παιδιά και έφηβοι σύχναζαν στον «ΑΤΛΑΝΤΑ», μαζί 
με τους γονείς τους ο γνωστός σήμερα συνδικαλιστής, ηγετικό στέλεχος της 
Ομοσπονδίας Διδασκάλων, Βαγγέλης Γαβριελάτος, ο γιατρός Κώστας Κώστα κ.α. 
Υπάρχει ακόμα μία πλειάδα παιδιών τότε που μεγάλωσαν στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» και 
αργότερα έγιναν δάσκαλοι, επιστήμονες, νομικοί κλπ. Αναφέρω μερικές περιπτώσεις. 
Πόπη και Τζένη Σπέη, Άννα-Μαρία Ευαγγελάτου, Σούλα και Στέλλα Μουσμούτη, 
Πένυ Θλιβέρη-Κώστα, Μιχάλης Κακακιός, Σταμάτης Κουλούρης, Μαρία 
Γεωργακοπούλου, Γιάννα και Πωλήν Ηλιοπούλου, Ηρακλής Κοτσορνίθης, Ηλέκτρα 
και Φωτεινή Μανικάκη, Γιάννης και Ελένη Αποστολάκη και αρκετοί άλλοι που δεν 
είναι δυνατό να αναφερθούν στα περιορισμένα πλαίσια αυτής της συνέντευξης.   

32. Αν ήταν να σταθώ σε κάποια περιστατικά από τη ζωή μου στον «ΑΤΛΑΝΤΑ» που 
έχουν τυπωθεί στη μνήμη μου ως σημαντικά ή με κάποια ιδιαιτερότητα, θα στεκόμουν 
στα εξής: Το Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης, που οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ειρήνης στο Σύδνεϋ, το 1964 ή 1965, στο οποίο είχε παρευρεθεί ο Μ. Μποστ από την 
Ελλάδα και συμμετείχε και ο γνωστός Αμερικανός καθηγητής της πυρηνικής φυσικής 
Λάϊνους Πώλινγκ. Στην έναρξη του Συνεδρίου αλλά και σ’ όλη τη διάρκειά του 
συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία μελών του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και είχαμε και αρκετές 
παρεμβάσεις Ελλήνων σ’ αυτό. Θυμάμαι, σε ένα διάλειμμα του συνεδρίου, είχαμε μια 
συζήτηση με τον καθηγητή Λάινους Πώλινγκ που ήταν ενθουσιασμένος από τη μαζική 
συμμετοχή Ελλήνων στο συνέδριο και μας είπε: «χαίρομαι ιδιαίτερα που τους 
απόγονους του Αριστοφάνη εξακολουθεί να συγκινεί τόσο πολύ το θέμα της Ειρήνης». 
Ένα άλλο περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου είναι όταν πήγαμε μαζί με 
στελέχη του Σωματείου Λιμενεργατών να «δέσουμε» ένα ελληνικό φορτηγό στο λιμάνι 
του Σύδνεϋ, στη διάρκεια της δικτατορίας και ο καπετάνιος δεν ήθελε να επιτρέψει σε 
μένα να ανέβω στο πλοίο μαζί με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία, οι Αυστραλοί 



συνδικαλιστές τον καθήλωσαν αμέσως λέγοντάς του πως αν δεν επέτρεπε την είσοδό 
μου, το πλοίο του θα χορτάριαζε στην Αυστραλία. Στη συνέχεια στη συζήτηση που είχε 
η αντιπροσωπεία με τους αξιωματικούς του πλοίου και τον Έλληνα πρόξενο, όταν ο 
καπετάνιος και ο πρόξενος άρχισαν να κατηγορούν και να βρίζουν εμένα ότι εγώ και 
οι όμοιοί μου δημιουργούμε τα προβλήματα για να εξυπηρετούμε τους αντεθνικούς 
μας σκοπούς, οι Αυστραλοί συνδικαλιστές πετάχτηκαν όρθιοι και απαίτησαν σε έντονο 
τόνο να ανακαλέσουν τις κατηγορίες και να ζητήσουν συγνώμη, γιατί αλλιώς η 
κουβέντα θα σταματούσε και μετά θα μιλούσαν οι λιμενεργάτες. Οι αλαζόνες 
καπετάνιος και πρόξενος υποχρεώθηκαν να τα μαζέψουν και να ζητήσουν συγνώμη. 
Ήταν αυτό μια ένδειξη, που αποτυπώθηκε στο μυαλό μου, ότι μπροστά στο 
οργανωμένο εργατικό κίνημα και «οι στρίγγλες γίνονται αρνάκια». Θυμάμαι ακόμα 
ότι όταν γιορτάσαμε την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου με μια φοβερή συγκέντρωση 
στο Δημαρχείο του Μάρικβιλ, όταν ανέφερα στην ομιλία μου, παραφράζοντας το 
γνωστό επίγραμμα του Σιμωνίδη στον τύμβο του Μαραθώνα, «Ελλήνων προμαχούντες 
φοιτητές Πολυτεχνείω μισητών τυράννων εστόρεσαν δύναμιν», η συγκίνηση του 
κόσμου ήταν κάτι το απερίγραπτο. Είδα σκληραγωγημένους στη δουλειά και τα 
προβλήματα της ζωής ανθρώπους να κλαίνε και ένα δάσος γροθιές σηκωμένες. 
Συγκλονιστική πράγματι εμπειρία.  

33. Η προσφορά του «ΑΤΛΑΝΤΑ» στην Ελληνική Παροικία, όπως τονίστηκε ήδη ήταν και 
σημαντική και μοναδική. Όλοι οι αγώνες της δημοκρατικής Παροικίας για δημοκρατία 
στην Ελλάδα, για αυτοδιάθεση της Κύπρου, ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία, για 
εκδημοκρατισμό της Παροικίας, για ανάπτυξη του κοινοτικού αγώνα ενάντια στα 
ισοπεδωτικά σχέδια της Αρχιεπισκοπής, για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος 
των μεταναστών, για τα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα, για ανάπτυξη 
πολιτιστικού κινήματος, συνδέονται με την πρωτοπόρα δράση του «ΑΤΛΑΝΤΑ». Όλες 
οι σημαντικές εξελίξεις στην Ελληνική Παροικία μέχρι τουλάχιστο και τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, φέρνουν τη σφραγίδα του «ΑΤΛΑΝΤΑ» και έχουν επηρεαστεί από 
την πολιτική και τη δράση του. Αυτό νομίζω καμιά άλλη ελληνική οργάνωση δεν το 
έχει πετύχει και στα χρονικά της Ελληνικής Παροικίας του Σύδνεϋ και θα μείνει για 
πάντα καταγραμμένο σαν μοναδικό παράδειγμα οργάνωσης που με την πολιτική, τη 
δράση και την ικανότητά της να κινητοποιεί μεγάλο αριθμό κόσμου, επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις της Παροικίας σε προοδευτική κατεύθυνση. 

Για τη δική μου προσωπική συνεισφορά στον ΑΤΛΑΝΤΑ έχω ήδη αναφέρει αρκετά, 
ιδιαίτερα στην παράγραφο 29, και νομίζω πως δε χρειάζεται να επαναλάβω ξανά τα ίδια 
πράγματα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEORGE GOTSIS INTERVIEW 
“ATLAS HOUSE”, 23/01/2005, 10/08/2006 
My name is George Gotsis and I was born in a small town, Aetos Trifylias- Greece. 
We were a large family of nine children and our grandparents used to live with us under the 
same roof. 
My father joined the Resistance during the II World War and thus everyone in our family 
helped in the liberation of Greece. 
Later, in December 1954, my father was murdered in prison where he was held as a political 
prisoner. My eldest brother left for Athens, where while he was working he studied law and 
became a lawyer. 
My second brother joined the Peoples Army, during the civil war in Greece and he was killed, 
in 1949. In 1946 I went to Piraeus hoping to find work, but for the members of my family it was 
almost impossible, because of our involvement in the civil war. 
In 1954 I manage to get a passport and I migrated in Belgium, as a coal miner. From Belgium I 
migrated to Australia, where I arrived at the end of 1960. 
The first few years I worked at Port Kembla B.H.P. and since 1965 as a wharfie in Sydney. 
In the steel works of Port Kembla all the new migrant workers including Greeks were working 
in the most risky jobs. 
Although the new comers could not speak English, they used to feel the discrimination and that 
was hurting. 
Few months after I arrived at Port Kembla, I joined the C.P.A which was the only political party 
against racism and struggling for the welfare of the migrants. 
My involvement in the C.P.A. brought me with other progressive Greek migrants and we 
established the “Heracletos” League. 
In order to familiarize the new comers with the new environment and make them aware of 
their rights and obligations, we begun to circulate a newspaper for the workers with the title 
“New World” and at the same time we held seminars with speakers from the various Unions. 
The Steel Workers Union had righting political views and that made the working conditions in 
B.H.P. extremely difficult. 
My involvement with the C.P.A. brought me in contact with its members who were members of 
“ATLAS” as well, thus I heard about the League and its activities in order to help the new 
comers and join the Labour Movement and become members in the Unions, so they can raise 
their voice against racism and for more human working conditions and other problems. 
The struggle for the interests of the workers and the struggle for Peace and solidarity among all 
people it is imperative for every working person and for that reason I joined “ATLAS” League. 
The annual membership fees were those days (1965) $2 Australian pounds. 
I became a member in “ATLAS” at the end of 1964, when B.H.P. Company refused to employ 
me due to my involvement in the Labour Movement and with the Unions. As a result I moved 
to Sydney to seek for work. 
On the elections of “ATLAS” for the Management Committee, on May 1965, I was elected as 
secretary till 1974, when I was elected President of the League.  
“ATLAS” was an organization for working people with left ideology. I was cooperating with 
the Syndicalistic Movement and its aim was to solve the problems of Greek migrants and in 
general the problems of all working class people. “ATLAS” was and still participates in all kind 
of the struggles giving support and solidarity to the Greek and Cypriot people. 
“ATLAS” was assisting the Greek migrants to their needs and created many activities such as 
social, political, cultural, educational events and entertainments. There is no any other Greek 
organisations in Sydney which aims and activities are so bonded with the Labour-Union 
Movement in Australia and the struggle of the working mass of Greeks and Cypriots. 
“ATLAS” is a pro labour, progressive organization, with leftist ideology and its aim is to fight 
against any injustice in the work force. 



The majority of the Greek migrants were unskilled labourers found themselves in a hostile 
environment, something like a contemporary slave. Discriminations on the work force were 
visible and in some cases migrants not only Greeks, but other South Europeans were bitten up. 
The exploitation of migrants and the harsh working conditions brought the workers close to 
one other. It was need for struggle against exploitation and better working conditions. A 
number of Greek organizations in Australia, such as ATLAS, DEMOCRITOS, SOKRATES, 
HERAKLETOS, PLATON and PALAMAS gave to the Greek workers the threshold for the 
struggle. 
Many Greeks joined the ranks of ATLAS and encouraged other South European workers to 
participate in the fight against racism and more fair working conditions. A number of them 
joined the C.P.A. because it was the only political party which could understand their 
problems. 
These activities of ATLAS began to worry the governments of Australia and Greece. As a result 
the Australian Government refused to grant citizenship to some hard liners, members of 
ATLAS and in some cases threads were made for deportation. 
The policy of the Greek Church in Australia and that of the representatives of the Greek 
government was to have they Greek people divided and the only interest they had was in the 
money the workers used to send to Greece to support the military government. 
The ex Archbishop in Australia, Mr. Iezekiel visited the steel works in Port Kembla, in 1963, 
where there were working thousands of Greeks and in his speech was asking the workers to 
obey to the demands of their employers and must be grateful for keeping them in employment. 
Also, from time to time he was suggesting to the maritime Unions not to boycott the Greek 
vessels. 
In conjunction with all the problems in the working force, Greek migrants were facing, they 
were supporting the Greek Organized Orthodox Communities to remain independent from the 
influence of the Greek Church in Australia. 
“ATLAS” being supported by its members assisted the migrants as a whole to overcome vital 
problems such as racism, discrimination at the work place and better working conditions. 
“I would like to emphasize that the best days for a working person are the days of the struggle 
for the rights.” 
I was involved and participated in many organizations such as Unions, Peace Movement, 
movement for solidarity in progressive and pro labour political parties, in the Greek Orthodox 
Community of Sydney and N.S.W. and in many other migrant organizations. The aim was to 
develop a healthy solidarity to the Greeks and Cypriots and people of other countries. There 
were many persons who contributed to the uprising and development of the organization. 
“ATLAS” was cooperating with many other organizations and political parties with leftist 
ideology. It, also, was cooperating with other Greek organizations having the same ideology, 
such as Democritos, Platon, and Socrates. 
The newspaper “Neos Kosmos” was supported by all the above leagues, till the end of 1960. 
The organization “Lambrakis Youths” was based in “ATLAS HOUSE”. In reality it was the 
Youths of “ATLAS”. 
The connection with the G.O.C. of N.S.W. was mainly for the support of the decree of the 
Community. 
During the Second War, “ATLAS” joints forces with the USTRALIAN Maritime Unions and the 
Greek sailors, who were working in Greek owned ships in order to strengthening the struggle 
against fascism on one hand and to support the liberation front of the Greek people(1940-1945). 
For more than three decades, “ATLAS” fought with its power to gain full rights in the work 
places for the Greek migrants who were working in hard conditions. 
On must not forgets the support and the struggle of solidarity towards the Greek people, 
during the seven years dictatorship in Greece and also the same towards the Cypriot people 
after Turkish occupation, in July 1974. 
“ATLAS” and “LAMBRAKIS YOUTHS” began an anti-dictatorship struggle as soon as the 
military junta abolished Democracy in Greece. 



“ATLAS” aim was to inform the Greeks living in Australia about its activities against the 
military junta in Greece. Thus “ATLAS’ was publishing and distributing leaflets, in Greek and 
English language as well, in place where the Greeks were used to go, such as coffee shops, 
factories, churches, cinemas etc. 
Also, “ATLAS” was organising strikes, protests, anti-war rallies for solidarity towards the 
people of Viet Nam, as well against the military junta in Greece. 
Every rally was ended with a resolution condemning these unfair state conditions and they 
were being sent to the political parties, U.N. Organisation, Peace Organisations, and 
International Red Cross Organisation etc.  
The close connection of ‘ATLAS’ with the labour unionistic movement and especially with the 
Maritime Unions resulted as to begin the boycott of the Greek owned ships which played a 
decisive role in strengthening the struggle against junta. 
With the cooperation of “ATLAS” and the Maritime Unions came to Australia Antonis 
Ambatiellos and his wife Betty Ambatiellou, representatives of PAM(Patriotic Anti-dictatorship 
Front), at the end of February 1970. 
The invitation to visit Australia was sent the December of 1969, after a resolution, which took 
place in a meeting at the house of the General Secretary of the Maritime Unions of Sydney. 
Among the persons who were present were George Gotsis and Stella Voyantzopoulos, as 
representatives of “ATLAS” and E.Elliot and his wife Della Elliot, representatives of the 
Maritime Unions. 
There was a committee established in 1965 to regulate the Greek owned ships. The committee 
was consisted by E.Elliot, General Secretary of the Maritime Unions, Don Henderson, Secretary 
of the tug boots and George Gotsis, Secretary of Greek “ATLAS” League. “ATLAS’ was 
supporting PAM in which A.Ambatiellos was a member. 
At this point we ought to focusing the readers’ attention for there was established another 
movement under the same name PAM, which harmed the anti-junta struggle in Greece and also 
here in Australia, especially in Melbourne. The visit of Mr. and Mrs.Ambatiellos in Australia 
had a positive influence towards the anti-junta struggle. 
The most important thing is that ‘ATLAS’ took the matter to the work place. This way the 
struggle became stronger on one hand and on the other hand many work related problems 
were solved. Thus the participation of ‘ATLAS” in the labour movement was recognised by the 
Australian labour unionist movement. 
“ATLAS” had connections with the European Anti-junta Committees. In a meeting in Germany, 
in 1969, was realised that the most effective way which strengthens the anti-fascistic solidarity 
is to boycott the Greek owned ships. 
In Australia and especially in the ports of Sydney, Newcastle, Port Kembla- Wollongong, the 
boycott was already under way after the resolution of (G.Gotsis, Elliot, and Henderson). 
In October 1969, the European Anti-junta Committees asked “ATLAS” of considering the 
possibility of boycotting the Greek owned cruises ships, because that measure had failed. 
I discussed this request of the European Committees with Mr. Elliot and Don Henderson and 
both of them agreed to extend the boycott to passengers’ ships, as well. 
The military government in Greece did not dare to impose drastic measures towards the Greek 
people because the world wide solidarity of Greeks was very strong. 
I believe that there is no Greek in Australia of that time, who did not hear about the struggle of 
“ATLAS” against junta and its activities in the labour movement. The members of “ATLAS” 
and all the democratic persons, who supported the “ATLAS” activities, must be proud for 
showing their solidarity to the suffering Greek people. 
The Greek flag was waving in the streets of Sydney, while the representatives of junta in 
Sydney were spying their country mates. 
Apart the “ATLAS” activities on the labour front, the national matters and the peace movement, 
“ATLAS” was organizing functions promoting the Greek culture and traditions. This was 
supporting by representatives for the political, labour and unions’ movement of Greece and 
Cyprus, who visited Australia from time to time, invited by the unionistic and peace movement 



and ‘ATLAS” such as Bost-Bonstanzoglou, in 1965, Antonis and Betty Ambatiellou, 1970, 
M.Pytharoulis, 1974, and also, Chris Petas, Michael Poumbroukis, Stellios Iakovides, 
Michaelides from Cyprus and many more. 
In 1978, I took part on the 10th Convention of the Greek Communist Party, KKE, and on the 14th 
Convention of AKEL in Cyprus, as a representative of S.P.D. (Social Party of Australia). There, I 
handed invitations to the Greek and Cypriot representatives of the peace movement to attend 
the World Peace Convention which was to be held in Sydney. 
From Greece attended the convention in Sydney, Stratis Korakas, secretary of Peace Movement 
and from Cyprus Christos Petas, member of the Cypriot Peace Movement and member of the 
political office of AKEL. 
During the end of 1960,”Atlas” was publishing the newspaper “ALLELEGYE” (“Solidarity”) 
and the “DEMOCRATIC VOICE”, supported by the other Leagues. 
Another turning point to the activities of “ATLAS” was the festivities for the 1st of May 
celebrations. Since 1967, the participation of “ATLAS” to the celebrations of the First of May 
became more vivid. Leading the parade were the dancing groups, followed by cars with logos 
and banners of the World Peace Movement and huge banners showing junta’s atrocities. 
After the parade, people used to go to the “ATLAS” House, including members of the Maritime 
Union, Members of the Workers Harbour Union and various other unions. 
The “ATLAS” participation in the 1ST of May Parade continues till today. 
 “ATLAS” is an active member of the World Peace Movement and Disarmament and 
armaments and participates in the entire Peace events, here in Australia and abroad, as well. 
“ATLAS” is well known to the pacifying circles internationally. I was the representative of the 
United Peace Movement of N.S.W., in the Peace Convention which took place in Frankfurt 
Germany, where eight hundred delicates were participating. 
On of the main speakers was Mr. Romes Sandra who was the president of the International 
Solidarity Committee for Cyprus. 
“ATLAS” supported and still supports all the workers rights for better conditions in the work 
places and better payment. In fact during a long strike of Maritime Unions workers in Greece, 
“ATLAS” support was vivid and the boycott of the Greek owned ships brought results for the 
Greek Maritime workers. 
As for the split, in 1980, I am aware that similar movements took place in Sydney in 1965. On 
that, I must say that the C.R.A. sent me twice to Sydney from Port Kembla, Wollongong, in 
order to bring the members in good terms. 
When I came to Sydney, I undertook the position of secretary of the section of the Party and 
things calmed down, some how. 
However the disagreements and conflicts were mainly among the members of S.P.A. who were, 
also, members of “ATLAS”. There were two groups: one under the leadership of Mr.Takis 
Kaldis and the other under Mr. Telis Kostoulas. The cause of the conflicts was due to the 
misunderstanding of the role of “ATLAS”. It is obvious that “ATLAS” was not a political party. 
It is a massive leftist organisation which operates within the Marx-Lenin ideology, which in 
facts is the party of the working class. It is the party which brings together all the persons who 
operate in various fields in order to success its aims, that are the working class rights, the 
international peace and solidarity, the struggle against racism by organising demonstrations 
and protests. 
“ATLAS” or a union cannot play the role of a political party and without connections its aims 
cannot be succeed. So, organisations such as “ATLAS” or any other union brings forwards the 
political and ideological level to a certain degree among members and friends who participate 
in the activities of the organisation and finally they enter the ranks of the working class party. 
By strengthening the party, the struggle becomes stronger and achieves its aims easier. The 
party only has the sense of power to apply or enforce socialism; a union or any other mass 
organisation has not get the power to act in that way, regardless its leftist position. 



Most persons who got involved in conflict saw the Greek “ATLAS” League as a platform to 
power and its activities as such as cultural events an social opportunity for participation. This 
false notion led to personal strife among the members. 
To this contributed the fact that the party of the working class lacked branches in many work 
places or suburbs. This way, many of these members did not take part in discussions and 
activities outside “ATLAS” and they did not take part in any unionism or political activities and 
as a result it was to misinterpreting “ATLAS” role. 
The matter went out of hand and become personal, especially between Mavrantonis and 
Kostoulas. However with the intervention of friends and myself, thins began to improve. 
In February 1968, a split occurred in the ranks of K.K.E., the Communist Party of Greece. This 
split influenced negatively the anti-dictatorship struggle, not only in Greece, but also here in 
Australia, especially in Melbourne. ‘ATLAS’ remained out of this conflict and jointed forces 
with the Greek Organisation P.A.S. 
When A.Ambatiellos came to Australia, in 1970, all the misunderstandings and conflicts 
between the members were sorted out. I must stress out that during the above conflicts and 
splits no one member left the organisation or suggested to form another organisation with the 
same name. The split in “ATLAS’, on February 1983, was of a different form. 
In the sixty years of the History of “ATLAS”, if there is a dark stain, it is the split of 1983, of a 
small group of members, who were not involved with “ATLAS” activities and who established 
another organisation under the name of “Original Atlas”. Those few members took “ATLAS” to 
court with an aim to overtake “ATLAS” House, accusing the Secretary, G.Gotsis, that he turned 
“ATLAS” from a welfare organisation to a political party. 
The main purpose of that group was to weaken “ATLAS”, to weaken the bonds which had with 
the Maritime Unions, in order to weaken the support towards the Greek Maritime Workers and 
the boycott to the Greek owned ships. It is certain that without the “ATLAS” intervention, the 
Australian Maritime Unions, there is a little, they could do as far as the boycott concern. 
During the period 1976-1989 in the ports of N.S.W., Sydney, Newcastle and Port Kembla, 
Wollongong, the Greek and the non Greek maritime workers who worked in Greek owned 
ships had difficulties in their pay, problems of safety and hygiene of the crew. Therefore, 
“ATLAS” was intervened in order to have the necessary regular inspections for the welfare of 
the crew. This was a costly business for the ship owners and they had to do something to put a 
stop to this matter. 
In 1981, the Greek Government appointed as a Harbour-Master, in the Greek Consulate in 
Sydney, Mr. Vlahakis, an expert of the Harbour Police of Piraeus Port with the task to ease the 
pressure towards the ship owners. 
The question is, how could the Harbour-Master be able to ease the pressure towards the ship 
owners? The answer is: with the ship owners’ money. 

It is interesting to know that during the period of Junta in Greece, there was a certain person in 
“ATLAS” who was a well known informer, who was giving information to the Greek Consulate 
of Sydney about planning boycott on the Greek ships. 

Another interesting thing is that “PASOK: collaborated with those who left “ATLAS”, with the 
excuse that “we collaborated with them, because “ATLAS” and Gotsis cooperated with whom 
boycotted the Greek owned ships” Mind you that at the time(1981) “PASOK” was in power in 
Greece. Also, the right wing newspapers were supporting them. 
On their campaign against “ATLAS” used to call them as good communists. With the 
collaboration of “PASOK” and the support of some individuals, who were never members of 
“ATLAS” continued to slander members of the executive “ATLAS” committee. 
Gradually some honest individuals understood that behind the revolutionary phrases there 
were hidden reactionary activities withdrew their support and thus the “Original Atlas” was 
wound up, another organisation was established under the name “KRIKOS”. Soon after 
“KRIKOS” was wound up and another organisation took its place under the name 
”Demokratiki Proodos”. Finally the later organisation was wound up and its members became 



active members of the Greek Orthodox Community of N.S.W with the result to change the 
character of the G.O.C of N.S.W. in such way, for not be able to do as much it should do for the 
broad Greek Community in Sydney. 
“ATLAS” course, regardless the conscious endeavour to weaken the League in 1983 by some 
individuals, it was a positive one. Apart the struggle to gain the rights of the workers in the 
work place, it developed activities in the fields of politics, culture, art and spots and at the same 
time, it was supporting the migrants and the G.O.C. of N.S.W., in order to promote the 
communal decree. “ATLAS” showed interest for all the needs of the migrant workers. 
In present days, “ATLAS” activities, one can say that are still active. If mass migration were to 
open again with unskilled workers, perhaps, then it will be stronger. The ruling class always 
uses different ways in order to subdue the workers. The participation of the members of 
“ATLAS” in the struggle, as above was mentioned, cracked up the props of racism. At the same 
time, the monopoly and its representatives, unable to intimidate the new migrants with the fear 
of racism and discrimination, they began to bring forwards the assimilation. 
The assimilation was an endeavour of a new condition, where the migrants were entering 
gradually in dependence condition, mainly financial. The greater, the financial dependence 
brings the assimilation to the social system of the country. 
However, the Greek migrants’ dream to return home rich and successful did not become real 
and the hard struggle changed their plans. Therefore, they had to look after their settlement to 
this country. For achieving this, they started borrowing money for a home loan and other 
needed goods. 
The establishment puts its stamp to the Australian born Greek children. 
The Greek governments, all over the years, never paid any attention to the needs of the Greek 
migrants in Australia. 
Gradually the number of the self employed small business became greater and individuals 
turned their back to the progressive movement. 
In spite of all changes to the social basis of the Greek migrants, a large number of workers 
remained on wages and continued the struggle for working issues, for solidarity and activities 
for the world peace. 
The fall of the socialism and the collapse of the Soviet Union changed the correlation of the 
world wide power. The world monopolies grew larger and the working class began to loose its 
rights one by one. Inevitably, the new situation, which was created, had negative results in the 
labour and the progressive movement internationally and also in our community and to all 
Labour Leagues. 
The most moral power in our society, the Labour Movement, is considered anachronistic. Those 
who associate themselves with the Labour Movement are considerate to be retrogressive or 
dogmatic. 
The truth is that the globalisation and the New Order of things, is not only against working 
people’s rights, but also intervenes endeavouring to change the conscience, the mind and the 
thoughts of people,  the language and the culture of each country. The aim is to dismantle the 
human qualities. 
It is well known by now, that the world is changing to the worst. The new world under 
construction is the product of those who move the strings of Media, the World Market and 
terrorism. But this new world and its future concerns everyone of us and one must say no to the 
subculture and to the vulgarity, which weakening human values. 
It is our duty to resist the barbaric Rambo of degeneration, of drugs and inhumanity’s. To all 
these, we have to resist. “ATLAS” collaborates for developing this resistance. 
The involvement in “ATLAS” with Marxist ideology, gave the strength to the organisation to 
create a decisive activity for the welfare of the Greek migrants, for solidarity to the Greek and 
Cypriot people and to continue the same course till the present days. 
The various splits, however, in the Communist Parties created some negative results to a certain 
degree, until were overcame. 



“ARISTOTELIS” was the factional organisation of CPA for the Greeks, due to the problem of 
the lack of the knowledge of the English language. It was established in the end of 1965 and 
G.Gotsis was the secretary. 
The Greek Party “PASOK” did not have an influence to the “ATLAS” development. On 
contrary, “ATLAS” and “PASOK” were cooperating from time to time, regarding the Cypriot 
issue. 
Since 1983, “PASOK” was operated against “ATLAS”. 
The General Meetings used to determine all the motions in “ATLAS”. 
The first year of its establishment the “ATLAS” members used to conduct their meetings in the 
Greek coffee shops. The early 1961 “ATLAS” bought the building at 256 Crown Street, Sydney. 
President of the Greek “ATLAS” League was at that time Mr.Kypros Iordanou. The “ATLAS” 
House was sold in 1994, because the local council regarded the lack of a parking area, decided 
to declare the hall as unsuitable for the use as a club. 
There was never established a company under the name of “ATLAS CLUB”. There was a 
company under the name of “ATLAS HALL PTY”, which was established in January 1961 with 
six trustees, members of “ATLAS”. Since 1975 the trustees were reduced to four. 
Depending on the needs, “ATLAS” used to establish subcommittees, such as: industrious, arts 
committee, educational, Women’s, recreational, Peace, theatrical group, etc. 
“ATLAS” used to celebrate all the Greek national events, such as EAM, ELAS, EPON, 28th of 
October 1940, 25th of March 1821, the fall of fascism and many more. 
At the same time, “ATLAS” was organising events to pay respect to many Greek heroes, such 
as Aris Velouhiotis, Sarafis, Electra Apostolou, N. Belogiannis, Grigoris Lambrakis and events, 
such as The October Revolution, the 1st Of May celebrations, Cuban Revolution and the 
International Woman’s Day. 
The first two anniversaries for the Polytechnic Uprising, 17 November 1973, were celebrated by 
“ATLAS”. Later the G.O.C. of N.S.W. took over that event, which is celebrated till now days. 
There were, also, organising events for the support of Aborigines and for the World Peace. 
Well known persons in Greek Community, Takis Kaldis, George Kazouris, Petros Printezis and 
George Phylahtides had staged many theatrical plays from time to time in “ATLAS” House. 
Dinos Rotes, from Cyprus, Soula Vassiliades and Hellie Manikakis have been involved in 
teaching our Youths traditional dances and Vasilis Daramaras and Tassos Nerantzis were 
involved in choirs and Music. 
During the 60’s and 70’s, the political, cultural and syndicalistic functions were more successful 
because people were in more need and there were many distinguished guests visiting Australia 
from Greece and Cyprus for supporting of the Cypriot issue. 
In 80’s the struggle for the World Peace was, almost, every day’s agenda. 
According to myself, I was serving “ATLAS” in the position of the General Secretary and the 
President for many years. “ATLAS” as a League with Marxist-Lenin ideology, had many 
members who were struggling within the Unionist Movement for the rights of the working 
class. At that time the Greek migrants were in their 99% workers and one can say that the 
problems they confronted, during 50’s-70’s, were solved in the struggle with other workers and 
in cooperation with the unions and the  Labour Movement. 
To me “ATLAS” was the collective power within our community, which was struggling for the 
workers rights in the work place, which never have an end. 
And the young workers got married and with their families and children started to consider the 
“ATLAS” Hall, as their home. 
If we are to speak about the number involved in “ATLAS”, it counts in thousands. Many 
persons have had assist “ATLAS’ after soon its establishment. Those persons were: 
M.Mitsopoulos, Nikos Makris, Triantafyllos Koutsornithis, Sozos Regas, Vangelis Kritharis, 
Panagiotis Galanis, G.Georgaris, Doctor Kouanis, T.Vassilopoulos. Also, many progressive 
Cypriots were involved, such as Kostas Mournehis, Kypros Iordanou, Giannis Konstantinou, 
Harris Mavreas, Stelios Argyridis, Iordanis Petrou, D.Anastasiou, Lambris Petrou, Andreas 
Votris, brothers Skouros and others. 



With the arrival of the new migrants many young men and women were involved in “ATLAS”. 
Those were: Telis Kostoulas, Stella and Vlassis Vogiantzoglou, Manolis Papadakis and others. 
During the decade in 1960, young people were moved to the correct direction and I can make a 
mention of Dimitris and Georgia Thevaios, Kostas Antonakos, George Manikakis, Zachary 
Economakis, Giannis Vassiliadis, M.Antoniadis, Fanis Margaronis, Peter Nikolaidis,  Soula 
Vassiliadis, Tassos Tsirekas, Giogos and Tassos Phylahtidis, Takis and Demetra Sarelas, 
Giorgos Speliotopoulos, doctor G.Takas, Dinos and Maro Rotis, Andreas Charalambous, 
Dimitris Gotsis, Dimitris Drivas, Michael and Poppy Kotis, Penelope Naoum, Kalambokis 
brothers and many others. 
Since I got involved with “Atlas” in 1962, in the struggle of solidarity together with the Unions, 
this involvement gave me great pleasure. I can say that I participated in more than one 
thousand and two hundred cases, small and large. It was not an easy thing to do. It needed 
time, effort, and knowledge of the problem, preparation for possible conflict with any captain, 
in the case of the Greek owned ships, the Greek  Consul, the Port Master, also, strong hold and 
correct tactics in order to encourage the maritime workers to get involved in the unions in 
Greece. 
 
 
HARRY KYPRIDEMOS INTERVIEW 

1. My name is Hambis Kypridemos and I born in Cyprus. In Australia I came as a visitor, in 
July 1966. I returned to Sydney Australia as a migrant with my family on October 1974, after the 
Turkish occupation of the 33% of the Island. 

Qualifications: D.E. Primary Cyprus Academy, Bachelor of Economics, University of Sydney, 
B.A. Modern Greek Studies, University of New England. B.A. Honours in Modern Greek 
Studies, University of New England, B.A. Honours in Political Science, University of New 
England. PhD, on the Contemporary History of Cyprus, University of Sydney - Department of 
Philosophy. 

From 1978-1982 I served as coordinator for the Saturday and Afternoon schools of the G.O.C. of 
N.S.W.  

2. I knew about the activities of “ATLAS” since 1966 through friend, but I could not become a 
member, while I was illegal migrant in the country. I became a member of “ATLAS” in 1976. 

3. I jointed “ATLAS’ because of its ideology, which was mine, as well. I am leftist all my life 
since I was at high school. 

In my opinion there were three reasons as to why the Greek migrants jointed the ranks of 
“ATLAS’. Firstly it was the ideology. Most Greeks and Cypriots who migrated after the First 
World War, they were low social class people, most of them unskilled workers or rural folks of 
Greece and Cyprus.  

Many Greeks after the >50’s chose to migrate in order to avoid the pursuit and hardship, which 
suffered after the Second World War and the Civil War, which broke out soon after. The 
majority of those migrants were progressive and democratic people and “ATLAS’ for them was 
a natural home. The second reason, which led the migrants to join “ATLAS” was its “human 
role”, which characterized its principles and its policy. In “ATLAS” Greek migrants could find 
the help they needed to solve their problems, such as permanent work, place to live or 
assistance for the translation of documents, some food and a cup of coffee for the unemployed 
and for many some compassion for their anguish due to the unfriendly environment of the new 
land and the racist Anglo-Saxon society, they lived in. The third reason was that through 
“ATLAS” Greek migrant could participate in the Labour Movement and politics, as well. 

Identity of “atlas’ 



4. “ATLAS” was in the past and still today the link of the Greek element with the proletarian 
and syndicalistic movement in our state. However in order to be just one must admit that 
“ATLAS” since its establishment till today is the castle of the Greek Leftists. 

5. “ATLAS’ has adopted the Marx-Lenin theory since its establishment. During the 65 years of 
its existence has been kept the honest and constant Marx-Lenin guideline. 

The establishment of “ATLAS” and its leading presence in the social-political life of the Greek 
community was as result of the exploitation of the workers by the international and Australian 
capital. Thus it is easy to prove that, the ideological guideline of “ATLAS” was never coherent 
with the political-economic and social life in Australia. On the contrary, the ideological 
principles and its class conscience was the guide, which led “ATLAS” to a constant 
confrontation with the social status quo of Australia. In other words it was the ideological 
guideline of “ATLAS”, which was the source that fed its will for struggle in order to defend the 
social-economic rights of the Australian people. This combative nature of “ATLAS’ was 
coherent with the endeavours of the Greek migrants in order to achieve human terms in the 
work place and an environment on the standards of living. 

6. Since its establishment “ATLAS” maintained good relationship with a number of N.S.W. 
Unions and Syndicates as well, such as Maritime Union of Australia, B.U.A., M.U.A. and others. 
“ATLAS” also maintained cooperation with the Peace Movement and the Movement of Social 
Justice for the Aboriginals. “ATLAS” also had good relations with the G.O.C. of N.S.W. until 
the split (1983), where the relationship seems to have broken. However many members of 
“ATLAS” are also members of the G.O.C. At the same time “ATLAS” relationship with the 
Cypriot Community is very good and there is a member of “ATLAS” in “SECA”. In July 2005 
“ATLAS” in conjunction with friend of “AKEL” invited Dr Nickie Katsiaouni for a series of 
lectures. Dr N.Katsaouni is professor in Cyprus University and member of AKEL. “ATLAS” 
also has good relationship with the Greek Communist Party and with the Maritime Unions of 
Greece. 

7. Apart  from George Gotsis in the establishment of “ATLAS” we must admit  Telis Kostoulas, 
“The old Man Sialios”, Savvas Savvidis, Antonis Aravantinos, Koutsornithis Triantafyllos, 
D.Anastassiou, Kypros Iordanou and many more contributed to the establishment of “ATLAS”. 

8. The relationship and cooperation of “ATLAS” with other Work Leagues and Unions I believe 
used to be in good terms. Organizations such as “Lambrakis Youths” the Melbourne newspaper 
“Neos Kosmos” in an effort to strengthen the Greek Leftist Movement in cooperation with the 
Labour Leagues “ATLAS” and “DEMOCRITOS”. However these days, according to my 
knowledge, “ATLAS” does not has any connections with the G.O.C of Sydney and N.S.W. nor 
with Cypriot Community of Melbourne, neither with “Lambrakis Youths”, nor with the 
newspaper “Neos Kosmos”, Melbourne. 

9. I do not believe that there were any special period or any specific event, which marked the 
course and the development of “ATLAS’ and because a land-mark in its long standing 
existence. All through the years since its establishment “ATALS” stood to its principles and 
fought for the rights of the workers Greek or not and for the abolition of the social 
discriminations on the work place and in all aspects of life in general. At the same time 
“ATLAS” endeavour was to bridge the political gap between Greek Australians and Anglo-
Saxon Australians. The only land-mark of “ATLAS” was the big split of 1982, which split also 
the left movement in Australia. This split had as result to convey the conflict between the left 
forces, meaning between the leaders of the S.P.A. and the leaders of the Unions and “ATLAS”, 
when some members of “ATLAS” moved and jointed with S.P.A. with Stratos Mavrantonis, as 
leader and other members with the Unions under the leadership of George Gotsis. 

10. During 1982 there was a split on the ranks of the S.P.A. (Prosoviet), which resulted in the 
split of the Greek Organization all over Australia. A number of syndicates withdrew from 
S.R.A. syndicates, such as the Building Workers Union, the Maritime Union, migrants’ 



organizations, the Women’s Movement and the Movement for World Peace. The reasons for the 
split were not ideological ones, but merely by whom are the decisions to be made; by the 
Central Committee of S.P.A. or by the leadership of the Unions?(In the Central Committee of 
S.P.A. were representatives of the Building Unions and Maritime Union and Gotsis was 
representing the Maritime Union in the Central Committee of S.P.A.) The weakness of the two 
leaderships to find a common ground and a common denominator to bridge the gap of their 
differences and thus the split became permanent with catastrophic results for S.P.A. 

The conflict between the S.P.A. and the Unions was conveyed, also, into the Greek political 
groups, since the Greek Communists were a strong part of both, the S.P.A. and the Unions. 
Thus a number of members of S.P.A. and “ATLAS”, which was the centre of the Greek leftists, 
parted and with Mr. S.Mavrantonis as leader established a new organization under the name of 
“Original Atlas”, its only aim was to take over “ATLAS” assets. The leftists who parted from 
“ATLAS” became active members of the G.O.C. of N.S.W. being allied with P.A.S.O.K. and 
N.D. These days the Greek leftists are organized in two different groups under the name “Club 
of G.C.P.”both of them and from and from what I know they are in a permanent ideological 
conflict. 

One group with Mr. Tsilimos, Zissis, Lazaros and Korakas as leaders are controlling the C.O.C. 
of N.S.W. with the help of the allies. The other group with S.Mavrantonis and T.Sarelas, as 
leaders are struggling to overturn the first group. 

This is the “last outcome” of the 1982 clash between Unions and S.P.A., the split of the leftist 
movement in Australia and the total decomposition of the traditional Marx-Lenin forces of the 
country. 

11. If the question refers to the persons who served as presidents of “ATLAS” in the period of 
1981-1990, I can only refer to one person and that is Mr. M.Tsilimos, who was president during 
the court hearings. In my opinion Mr. Tsilimos served “ATLAS’ with honesty, although he was 
dismissed from the ranks of “ATLAS” for unbecoming attitude towards the principles of the 
organization. Since then, George Gotsis is serving “ATLAS” as president with strength and 
honesty. 

12. It is difficult to say what I could bring back the times. Perhaps, none at all. As I mention 
earlier, the problems in “ATLAS” came from outside factors. That is the conflict between 
Unions and S.P.A. 

13. Now days, one can say that “ATLAS” exists it is not “alive”. It is not as before, as strong 
Greek leftist organization. In my opinion there is nothing that can be done to bring “ATLAS” to 
its previous glory. And that is because of the animosities and the hearty of the past continues 
among the members of both sides.  

However the existence of “ATLAS” is the natural continuation of the struggle by its members 
who remained loyal to its ideological values and the guidelines, which were adopted since its 
establishment. 

14. Since its establishment (1939) “ATLAS” was following the Marx-Lenin ideology. The 
sacrifice of the Greek people during the II World War against fascism remain alive in the 
memory of the Greek migrants in Australia and this because “ATLAS” honoured the sacrifice of 
those heroes and the same time organized protests an rallies against the Greek Government in 
order to free the political prisoners and ceases the executions of the Greek communists. There 
are many reasons for the contraction of the Greek Communist Party. Among these reasons is 
the continues conflict of its members, the persecution, exiles, imprisonments, executions and 
even murders by the monarch-fascistic regimes of Greece, after the II World War till 1974. All 
these resulted to keep the Greek Communist Part in the defence. The phenomenon of conflicts 
and splits in parties or organizations it is not one of the contemporary times, which appeared 
and deplored the G.C.P., the C.P.A. and other Marx-Lenin parties. 



The C.P.A. is almost in-existent for the main reason of the many conflicts and splits, which 
occurred mainly in 1963, where it slitted in Pro-soviet and Pro-Chinese. In 1970 the Pro-soviet 
group of the C.P.A. was divided once more in two groups and another party was established 
under the name of social party of Australia (S.P.A.), which kept its Pro-soviet philosophy and 
policy.  

The Greek Communists most remained with the S.P.A. and few with C.P.A. In 1982 there was 
another split in the S.P.A., when all Unions abandoned S.P.A. In 1990 with the downfall of the 
Soviet Union both Communist Parties of Australia were wound up and the S.P.A. changed its 
name to C.P.A. 

15. I cannot recall a Greek organization under the name “Aristotles”. It is the first time I heard 
about it. It is because I am not any longer member of C.P.A. since 1982. However, as far as I 
know, “ATLAS” has no relationship with C.P.A. 

16. My opinion is that the G.O.C. of N.S.W. did not contribute in the establishment of “ATLAS’. 
On contrary it was “ATLAS”, which contributed to the Board of G.O.C. According to Mr. 
Michael Tsounis the “elite” of the Greeks, during the period of mass migration, which were the 
Church, the Greek Media and in some way the Organized Communities regarded the protest 
against the Greek Government was an act of treason. The participation in Unions and leftist 
political movements defamed the ‘Good Greek name”. The “elite” also regarded as ugly and 
dangerous scenes the criticism on the Australian Migration Office and extremely dangerous for 
the Greeks who live in an “English” country the protest for the Independence of Cyprus. 

On the other hand the Greek organized Communities on their endeavour to assist the new 
comers offered them material and financial assistance without supporting their political ideas. 
Later, when the Communities adopted a leftist policy began to change attitude towards the 
problems on the political dissension of the Greek migrants.  

According to the evidence of the researchers the Greek leftists together with the forces of 
“ATLAS” played an important part in establishment the political aura of the Greek element and 
to promote the struggle in preserving the Greek language and culture at the place we live in. 

In order to fulfil its goals, the G.O.C. of N.S.W. established in 1976 the Greek Community 
Council. Since then a number of events were organized by the G.C.C. such as The Greek 
Festival, Dionysios Solomos Awards and many more.  

The main scope of the G.C.C. regarding the Greek education was its endeavour in the teaching 
og the Greek language in as many schools of N.S.W., as possible. It is worth nothing at this 
point, contrary to the opposition by some circles of the Archdiocese and the conservative Greek 
“elite” the G.C.C. succeeded in the introduction in teaching of the Modern Greek in many High 
schools of Sydney. 

On the other hand, “ATLAS” which was a member of the G.C.C. and supporter of its 
endeavours, turned its interests in persuading more Greek migrants reinforcing the Unionist 
Movement. 

At the same time “ATLAS” was supporting the struggle of the G.O.C. of N.S.W. against British 
imperialism on Cyprus and its fight for the restoration of Democracy on Greece and the 
downfall of the military government. 

Therefore one can say that the G.O.C. of N.S.W. did not play any part in the establishment of 
“ATLAS” On the contrary one may say that the G.O.C. of N.S.W multiplied “ATLAS” 
responsibilities and vigilance in the resistance against the intrigues of the Archdiocese, which 
aimed in total submission of the Greek element to the despotism of the Church and the 
disappearance of the communal decree. 

17. According to my Knowledge “ATLAS” opposed the idea of the Archdiocese to take over the 
temples which the G.O.C. build with the aim of its members. This took place in 1974 (and prior 



attempts were made), which resulted in a sort of a “split” from the Archdiocese all the Greek 
Communities of the large cities all over Australia and the establishment of another Head of 
Greek Orthodox Church known as Independent Greek Orthodox Church. During the events, 
which led to the split and the confrontation which followed “ATLAS” was in the frontline and a 
great supporter of the G.O.C. of N.S.W. in order to achieve its aim to resolve the so called the 
“church problem”. 

18. During the long life of “ATLAS” many people mainly leftists who became members in order 
to gain some sort of self- interest. AT this point we ought to admit that there were other 
members who served “ATLAS’ honestly and sincerely. When the split occurred in 1982, a big 
number of members most of them opportunists established a new organization under the name 
of “Original Atlas” with the aim to take over “ATLAS” property. Those members to my opinion 
were the “fatal” persons, who struggled to ruin “ATLAS’. 

19. To my knowledge “ATLAS’ used to maintain a theatrical group in order to promote not 
only Greek theatrical writers, but also non Greek ones. If my memory does not fail me 
“ATLAS” used to maintain a dance group as well in order to preserve in Australia the Greek 
folk dancing. 

20. There are many persons who were promoted through the cultural activities of “ATLAS”. To 
name some: George Kazouris, brilliant actor in the theatre, Takis Kaldis, who became senator in 
the N.S.W government and many more. 

21. During its long life, “ATLAS” was always in the front line protecting the rights of the 
working class in general and on the other hand was a great supporter to the Greek and Cypriot 
people. A research will show that from all Greek Organizations which were established during 
the mass migration (1950-1970), only “ATLAS” stood by the Greek migrant. 
To me “ATLAS” is the axis of the Greek element in Sydney and the link between the Greek 
popular movement of Greek Migrants and the Labour Movement in general in the state we live 
in. 
If there were not the Greek “ATLAS” League, Greek people would not participate in first of 
May celebrations, neither in the struggle for world peace, neither in the unionist struggles of the 
working class of this country. 
22. It would not be an exaggeration if we say that the majority of Greek migrants who came in 
Sydney in the period of 1950-1970 did not get to know  “ATLAS” in one way or another and did 
not participate to the events “ATLAS’ used to host. To my opinion it is safe that most Greeks of 
Sydney who did not side with the Greek Archiodiocese were members, friends or supporters of 
‘ATLAS’ and many of them struggled hand in hand to achieve its goals and to fulfil its 
program. 
23. “ATLAS” stood firm on its pro democratic ideas and I would not ever forget its stand on 
Cyprus issue for its independence from the imperial British rule and its support to the president 
of Cyprus Archbishop Makarios.  
But that is not all. “ATLAS” struggled for the rights of the Greek migrants in this country and 
far most for the rights of the working class of Sydney at large. To me it is admirable its striving 
will against the military government of Greece in order Democracy to be restored in Greece and 
its solidarity with all working Unions of Australia, Greece and Cyprus. 
In order to answer the question “What did “ATLAS” offer to the Greek element in Sydney”, we 
ought to make a comparison with the other Greek organizations of Sydney. Apart from the 
G.O.C. of Sydney and N.S.W and the G.C.C of Sydney, “ATLAS” was a pioneer organization of 
the Greek element of Sydney and always stood and still stands behind the working class 
supporting and safeguarding the rights of the workers in Sydney. At the time that other Greek 
organizations were collecting funds to build bell towers in their home town, “ATLAS” on the 
other hand was preparing meals to feed the unemployed Greeks or to find a free shelter to host 
new comers, until they could find a work. At the time where other Greek organizations 
converted their places to coffee shops and gambling rooms, “ATLAS” was promoting the Greek 



culture and traditions establishing theatrical groups, dancing groups, libraries and was inviting 
men of letters to give lectures on various topics in order to enlighten its members and all Greek 
migrants, in general. 
At the same time “ATLAS” offer to the Greek element was in the past and still is today the bond 
of Greek migrants with the struggle of the Australian public for the promotion and preservation 
of the rights of the working class and the Labour Movement. 
And finally let us not forget that “ATLAS” was the link which bonded the Greek element with 
the Peace Movement in this country and became the bridge which linked the Greek migrants 
for the struggle to projecting and promoting the Greek culture and the Greek language in 
Australia. 

***** 
 
INTERVIEW WITH MR.EVANGELO KRITHARIS, the eldest in life member of “Greek 
Atlas League” 
(One of the first members of Greek “ATLAS” League-Thursday 13/04/2005, at Frederic Street, 
Rockdale) 
-When did you arrive in Australia? 
-In 1938 at the age of 15 years old. My father sent me here in Sydney where his sister was living 
to protect me by the Right wing extremists of Greece. The reason was that my father was a pro-
Venizelos fan and the fascists of Metaxas hated him for this. 
-When did you join “ATLAS” and why? 
-I heard about “ATLAS” in 1940, because it was an antifascist association. I returned to Greece 
the period 1945-1955 and there I was a kind of delegate between “ATLAS” and the Greek 
Communist Party (KKE) and the Greek Maritime Union. However in 1951, as I was informed 
later, the Greek Consulate General of Sydney, Mr. Emilio Vryzakis, had sent a list of names of 
progressive persons to the Greek intelligence service and I was arrested by the water front 
police at the “Vatis House” and I was interrogated and I was tortured to name more maritime 
unionists, like me. 
When I told them to kill me with a bullet, the officer in charge said to me that “the country has 
no bullets to spare for scams like you”. Because of my political ideology I could not even find a 
job in the merchant navy. 
In Greece I met with Harilaos Florakis and Aleka Paparigas (the Secretary General of Greek 
Communist Party) and a mate of newspaper “RIZOSTASTIS”, the journalist Vassos Georgiou. I, 
also, had good relationship with Triantafyllos Koutsornithis, with whom we served together in 
the Australian army, in 1941. But soon I got sick and I was discharged from the army.  
I worked in various ships of ‘Livanos Lines”. When I was working on the ship “Aspasia 
Livanos”, the captain asked me to name who maritime workers were communists and he 
would have had me promoted to third officer. I refused to name any one and that cost me be 
unemployed for some years.  
I complained to the Australian Embassy in Greece, but they told me that as long I stay in 
Greece, they could do nothing to help me. 
In 1955, I returned to Australia on board of “Atlantic Wind”, I disembarked in Newcastle and I 
started working at coffee shops. 
I met progressive people, such as Mr. N.Politis-President of G.O.C.  of Newcastle and the 
brothers Nick and Con Karatzas. 
In 1962 I opened up a coffee shop at Cabramatta, at inner West of Sydney. At this moment I am 
82 years old and for the past sixty five years I am loyal to “ATLAS’ and I renew all these years 
my membership. 
-What is “ATLAS’, according to your opinion? 
-“ATLAS” was the only antifascist and democratic League, which stands firm and loyal to the 
ideology of Karl Marx and helped and still helps the labour movement, the peace movement 
and especially helps all migrants to overcome any problems they may have. 



“ATLAS” was organizing rallies and protests, raising funds; it was giving support to workmen, 
was participating in strikes alongside with the Unions and celebrating the first of May, as day 
for the working people. 
-During the long existence of “ATLA” is there something that gave you sorrow? 
-In 1983, when the split between Gotsis-Mavrantonis end up in court. The court justified Gostis, 
because he is firmed on his believes as always. On the other hand Mavrantonis, while he was 
leftist he remained in ‘ATLAS”, afterwards he went to G.O.C of N.S.W and he was only looking 
after his own interest. 
“ATLAS” always had good relationship with the G.O.C. and helped in many occasions in order 
to keep its independence and also “ATLAS” was assisting the festival of G.O.C.  
-What did “ATLAS” contribute to the society? 
-“ATLAS” was a democratic labour League which contributed a lot to the civilization and 
struggled for the interest of the humanity. “ATLAS” used to find work to unemployed and its 
relationship with the maritime union was in very good terms. Also, it was opposing the 
capitalist system always for the benefit of the working class, of any race working people. 
 

***** 
 
INTERVIEW WITH MRS. PIPITSA NAOUM, General Secretary of Greek “ATLAS” League,  
“ATLAS HOUSE”, 15/09/2005 
My name is Penelope Naoum. I was born at Preveza, Greece and I worked as clerk at KYDEP 
Patras( National Agricultural Storages). There I met my husband, Theodosis Naoum and we 
arrived in Sydney Australia, in 1962. Theodosis Naoum was a member of “Demokritos” 
League, when he lived in Melbourne. 
We lived in Sydney and from the moment my husband stopped working on ships we became 
members of “ATLAS”. We never were members of C.P.A. nor of S.P.A. 
The women in “ATLAS’ had a strong presence, because they were occupied with the 
preparation of the dancing and cultural events, the First of May rally and in the celebration after 
the rally. I was responsible for the preparation of the uniforms, tiding up and beautification of 
the place, where the events were taking place. Women, also, were assisting to the funds raising 
for the First of May rally or to assist the needed. 
At “ATLAS HOUSE”, Crown St, there was a stage on the second floor of the building and there 
were taking place the rehearsals for the theatrical plays. I remember plays, such as “The four 
legs of the table”, “The courtyard of miracles”, ‘The good Soldier Sveik” AND MANY MORE. 
Managere of the dancing group was Mrs. Soula Vasiliades-Tsilimos, assisted by Mr. Takis 
Droulias (he past away recently, very young). For the publishing and circulation of newspapers 
and leaflets were responsible Mr. George Spiliopoulos and Mr. George Makridis. At “ATLAS 
HOUSE” there was a place with sweets, coffee and soft drinks. I was a family like place and 
everyone felt as at home. 
I was not happy when the Split occurred, in 1983, for we were all friends before. 
For the raising of funds to cover the court expenses we all worked hardly. Since 1983, till today 
I am elected General Secretary of “ATLAS”. 
In the question how she sees “ATLAS” future, she answered in pessimist manner. “The League 
cannot intervene any longer in areas where once could and also that the children of the 
members had grown up and they are not following their parents foot steps. Further more there 
are not any other Greek organizations where they could contribute to the improvement of the 
society. For “ATLAS” of today, fits the proverb that “One cuckoo bird does not bring spring” 
Perhaps, our grandchildren may be able to re-establish “ATLAS” since we live in a new 
social0political ear with the world changes. 
 
 
 
 



INTERVIEW WITH MRS. POPPY TSAPOU-KOTIS 
“ATLAS HOUSE”, 15/09/2005) 
I was born at Kalymnos Island-Greece and I came to Australia with my family very young, 45 
years ago. 
We lived in the centre of Sydney, at Surry Hills and since I learned the English language very 
soon, I became a kind of social worker-in my twelve- that is used to translate for my parents 
and other Greek migrants documents from English to Greek or going along to banks, hospitals 
etc, where the Greek migrants needed someone who spoke the language fluently. 
When I was seventeen, I met my husband, Michael Kotis, medical student, who was a member 
of “ATLAS”. I did not have a hesitation of joining “ATLAS” myself.  
My ambition was to study Law, but the fact that I belonged to a large family, prevented me and 
finally I became a Real Estate Agent. 
I met George Gotsis when he was raising funds for various purposes and to be honest he is 
responsible for my political views. I was touched with “ATLAS”, struggles against the Greek 
junta, the rallies and the demonstrations against war in Vietnam, against South Africa’s regine 
and the Cyprus problem, the celebrations of the First of May and resistance in any social 
injustice. 
After the Split, in 1983, I became more political minded and since then I participate in the 
management Committee and we all work voluntarily for the benefit of “ATLAS”. 
I am optimistic for the future of ‘ATLAS” and we believe that “ATLAS” will continue to exist 
for ever. We hear news that our Greek born Australian Youths are very sceptical and they seek 
our support.” 

***** 
 
INTERVIEW WITH MR.DEMETRIS TSIGRIS, FORMER PRESIDENT OF G.O.C. S & 
N.S.W. 

(14/07/2005) 
 

My name is Demetris Tsigris. I arrived in Australia early May 1960. 
As soon as I arrived in Sydney I became a member of the Greek Orthodox Community of 
Sydney. 
Soon after I heard of the existence of a progressive leftist association which was participated 
and supporting the G.O.C. S & N.S.W. and its members were first class citizens, such Takis 
Kaldis, who was correspondent in Sydney of the leftist newspaper “Neos Kosmos” and Mr. 
Triantafyllos Koutsornithis ex maritime worker. “These two men were the only leftists who 
came in the open and were elected to the management Committee of G.OC. S & N.S.W.,  in 
1956.” 
I was never a member of “ATLAS”, therefore I would not be able to supply any specific 
information as to its internal and constitutional structure. I shall put forwards my personal 
experience and criticism. 
During the >60s the Greek “ATLAS” League was a massive organization with a leftist political 
and ideological line. 
A large number of new migrants, after the II World War with leftist ideology from Greece and 
Cyprus and maritime workers from Greek ships (illegal migrants in Australia) having traumatic 
experience by political persecution and financial pressure found in “ATLAS” the place where 
they could exercise their political believes and strive for their working rights. 
“ATLAS” offered to the Greek element of Sydney political, patriotic and cultural events. At that 
time during the >50s and >60s the reactionary Government of Menzies and the extreme right 
wing Greek Government were under the syndrome of anticommunist hysteria. For that reason, 
many Greeks mew comers were afraid to support “ATLAS” in the open in order to avoid 
unpleasant consequences with the Australian Government or the Greek Consulate in Sydney 
and ASIO. 



The building on 256 Crown Street was the “nest of Communists”. The mythological ATLAS 
became a political legend. And even on these days at the times of the construction of the Leftist 
Movement the name ATLAS contains political colour and historical splendour. 
The Greek “ATLAS” League at its building offered friendly and domestic comfort. Its members 
and friends live in their own ideological, progressive and combative environment. They shared 
together happiness and the sorrows of their migration, course for equal rights in life, for 
progressive ideas, for financial improvement. At its place there was no gambling, it was only 
the friendly political chatting. There were artistic and cultural events and the political 
gatherings, also, a place of hospitality and social solidarity. 
“ATLAS” League was cooperating with other political organizations such as the Peace 
Movement, with the First of May Committee, with the organization for the independence of 
Cyprus and the restoration of democracy in Greece. During the years of the military 
government in Greece (1967-1974), “ATLAS” used to boycott the Greek owned ships in order to 
express its dissatisfaction against that government and force it to restore Democracy and 
human liberties. 
“ATLAS” big contribution to the Labour Movement was its cooperation with Australian 
Unions. Its political ideology was a Marxist one thus could cooperate with the Australian and 
Greek Communist Parties. The policy or guideline of these parties was influencing “ATLAS” 
League which was at the same time loyal to the Soviet Union policy. 
When the Soviet Union entered into Czechoslovakia, in 1968, a split appeared within the C.P.A 
and this passed over to “ATLAS” League and that was the beginning of the Split of “ATLAS”. 
From the split of C.P.A. another party was established in Australia; the Social Party of 
Australia. 
At the time “ATLAS” supported the Soviet Union. 
“ATLAS” split came much later, in 1983, where a group of members of “ATLAS” left the 
League and established another organization under the name of “Original Atlas”. The Split 
brought a heavy burden to the Left Movement of Australia. It, also, had as result to the 
construction of the Greek Leftist Movement in Sydney. 
“ATLAS” League contributed, also, to the resistance of the Greek Communities against the 
attacks was receiving by the political clericalism in order to later gain control over the Greek 
element and destroy the Community decree. 
The members of “ATLAS” who were and members of the G.O.C. of Sydney and N.S.W. was the 
back bone of the G.O.C. of Sydney and N.S.W. 
Its cooperation with each of the Management Committee was coherent with the guideline of the 
constitution of the G.O.C. of Sydney and N.S.W 
“ATLAS” had the opportunity to be managed by remarkable persons; some of them were 
Triantafyllos Koutsornithis, Demetris Kalomoiris, Evangelos Kritharis, Demetris Mitsopoulos. 
They all were pro Marxist veterans. 
Also, the persons who managed ‘ATLAS” during the post I World War period were just as 
capable running “ATLAS”, such as Takis Kaldis, Telis Kostoulas, Demetris Anastasiou, Christos 
Louis, Kikis Evthymiou, Kypros Iordanou, Savvas Savvides, George Gotsis, Christos Mourikis, 
Stratos Mavrantonis. 
We must note here the first person who brought the political conflict within the G.O.C. of 
Sydney and N.S.W was Archbishop Iezekiel. 
The anticommunist slogan of archbishop who came to Australia in 1957 was an “unexpected 
gift” for the left ideology Greeks and helped to bring closed together all the democratic persons. 
The same results had for the G.O.C. of Sydney and N.S.W. 
The enrolment of St. Sophia Cathedral church to the ranks of Aftokefale Ecclesia (Independent 
Church of Australia) was more political movement by the G.O.C. of Sydney and N.S.W and it 
was accepted unanimously by the Aftokefale Ecclesia (Independent Church of Australia). 

***** 
 



STRATOS MAVRANTONIS INTERVIEW, former secretary of GOC and “ATLAS” 

1. My name is Mavrantonis Stratos. I was born in the island of Lesbos, where I completed the 
H.S.C and soon after I departed for Australia and settled in Sydney at the beginning of 1958.  

The first three years after I arrived in Australia I worked at the Water Board and in a factory as 
storeman. At the same time I enrolled at an evening college for learning the English language 
properly. After a period of two years (1960) I enrolled as part-time student in economics with 
the University of N.S.W. On my second year of studies I applied in several places for work on 
my field of studies and I was employed in one of those. Since then I worked as an accountant in 
many firms and some of them as chief accountant. At the same time I was involved in 
journalism and I worked at the newspaper “Neos Cosmos”, “Democratic Voice”. Later in 1977 I 
was a member of the editorial committee for the newspaper “New Course”. Also for some years 
I collaborated with the newspaper ‘The Socialist” and “The Guardian”. 

While I was in Greece, I worked in the Greek newspaper “RIZOSPASTIS”.  I have also worked 
as a translator and interpreter. I have translated many books from English to Greek or vice 
versa assisted by my wife, Xanthoula. 

2. Soon after I arrived in Sydney, I heard about the “ATLAS LEAGUE” and I begun to visit its 
quarters to listening to a lecture or to visit its vast library. If my memory does not deceive me, I 
became a member of “ATLAS” at the beginning of 1959. 

3. At the beginning of 1960 “ATLAS’ moved to its own premises, in Crown Street. Because of 
the migration from Greece in the sixties, “ATLAS” grew rapidly in members. As for myself, I 
became member of League, because it was in coherence with my political views and my 
uneasiness for the problems a migrant faces. 

One of the main reasons, which led many Greek migrants to join the ranks of “ATLAS” was 
organizing rich activities in various events. “ATLAS” was organizing dance nights, speeches 
and lectures in interest subjects, it was staging theatrical plays, chorus etc. Meanwhile “ATLAS” 
was cooperating with the Unions and Labour Movement for the rights of the migrant workers 
and was fighting against discrimination in the work force, for peace, for the independence for 
Cyprus, for solidarity with Greek people etc. 

For a long time “ATLAS” was also organizing afternoon English classes. I was the only Greek 
organization with such vast activities. 

4. If one sums up the above, one can say that “ATLAS” was a vast organization with many 
activities such political, cultural, social and although its ‘profile” seemed to be leftist. “ATLAS” 
used to embrace a huge number of migrants, because it was for the wishes, the problems and 
the fighting struggles of people, who endeavoured to build a better life in its new country, to 
solve many problems and to live as an equal member within the broad society. 

5. The ideological character of the organization was the ideology of the “Left” and if we bear in 
mind that the leadership of the organization were members of the Communist Party of 
Australia and later the Socialist Part and many members were active members of various 
Unions, which used to be guide lined by the Communist Party, then the main ideology of 
“ATLAS League” was Marxism, with out of course to rule out that there were no members with 
a different political ideology. 

However “ATLAS” used the Marxist ideology as an instrument in order to have on its side 
broad mass of migrants for achieving its aim for the development of a strong popular 
intervention at the happenings of the Greek Community and at the same time in the political 
life of the country in general. 

This way “ATLAS” developed a strong political-cultural movement and with its activities 
influenced other Greek organizations, such as Greek Orthodox Community of Sydney and 
N.S.W., members of Brotherhoods, cultural centre, and community council to adopt its policy. 



At the same time it worked as a political school helping young people to join the C.P.A. so they 
can learn how to fight for political changes. Therefore the idea that “ATLAS” was a part of the 
Communist Party is totally wrong. On the contrary “ATLAS” was in coherence with social-
political and economic life of Australia at that time. Let’s not forget that at those days, it was the 
big development of capitalism in Australia, the time of big contracts of work of all aspects. This 
development however needed working hands and those hands were migrants, who developed 
in turn the Labour Movement and “ATLAS LEAGUE” was part of the Labour Movement 
protecting the working rights of migrants and their political liberties. 

6. “ATLAS” was cooperating with the C.P.A. the leftist Unions, the Peace Committee of 
Australia and was protagonist for the demonstration of Democracy in Greece. 

7. We are to honours some pioneers for the development of “ATLAS”. Firstly we have to 
mention the Greek seamen in conjunction with a few migrants such as Mr. M.Mitsipoulos, 
D.Kalomiris and others. During the civil war in Greece “ATLAS” had the opportunity to be run 
by T. Kotsornithis, S.Rigos, G.Georgaris. In the fifties one can see that members of ‘ATLAS” 
were mostly Cypriots (K.Iordanou, K.Mournehis, A. Christodoulou, D.Anastasiou, Th. Costa). 

In the sixties and seventies mass migration from Greece reinforced “ATLAS’ with new 
members such as T.Kaldis, G.Manikakis, T.Kostoulas, S.Mavrantonis and many more. 

During the seventies “ATLAS” had reached its peak of glory. However we must admit that by 
the end of 1970 because of few serious matters did not received the appropriate attention it was 
the beginning of the downfall of the League, which led in the eighties to the split of the 
Organization. It is worth mentioning that apart from the intrigues among the members and the 
errors. I think that another factor, which contributed to the downfall of ‘ATLAS’ was the new 
conditions in Australia and the new world status. 

My opinion is that if the human factor was in a different position, it could avoid errors and 
weakness and thus the split would have been avoided. 

8. “ATLAS’ was maintaining good relations and was cooperating with other Greek 
organizations all around Australia. That is in Melbourne, Adelaide, Brisbane, and Newcastle. In 
Melbourne was the organization “Democritos”, in Adelaide “Platon”, in Brisbane “Palamas, IN 
Newcastle “Socrates”. “ATLAS”, also, establish the progressive youth’s organization 
“LAMBRAKIS” in Sydney and later the “PROGRESSIVE YOUTHS ORGANIZATION OF 
AUSTRALIA”. All the above organizations including “ATLAS” were maintaining relations 
with the Greek newspaper “NEOS KOSMOS-NEW WORLD”. Later at the beginning of 1970 the 
paper was sold, with an unorthodox way and the chief editor became the sole proprietor of the 
newspaper. 

With the Greek Community of Sydney and N.S.W. “ATLAS’, I believe, did not have special 
relationship. However, because the Community was a large organization and its members were 
Greek migrants with various political views and it was the main rival against the plans of the 
Archdiocese, ‘ATLAS” urged its members to become members of the G.O.C. of S-N.S.W. in 
order to assist the community to achieve its aims. 

9. As starting point for the development of “ATLAS” were: a. the large number of Cypriots, 
who became members in the League in 1950, b. the mass entry of new members in the 
organization during 1960 of Greek new comers, which in some way change the face of the 
League from a leftist organization to a mass organization of the mass labour movement, c. The 
conflicts and the negative developments, which appeared at the beginning of 1980 and which 
led to the split and the establishment of a new organization under the name of “ORIGINAL 
ATLAS” and the selling of the property of “ATLAS” at Crown St. brought the organization to 
its downfall. 

10. The split, in the ranks of “ATALS”, which started on 1980 and completed at 1990, had as 
cause some ideological differences, which were mainly matters of tactics and how the 



organization should be ran. At the same time there was evidence of high-handed acts, violation 
of the constitution, which led in many cases personal conflict among the members. At that time 
there was another matter under discussion that is if the organization should remained an 
organization of the popular movement, or it should change character to a narrow political 
organization with limited boundaries of activities. This matter had an ideological base and as 
such it should have been arranged with political and ideological terms in order to establish the 
right conclusions and to be led on the right tracks. Instead the debate turned in the form of 
personal confrontations, extreme behaviour, violations and slanders among each other of the 
groups. 

The Gotsis’ group, which had the numbers in the executive committee, endeavoured to impose 
its will at any cost. On the other hand, the group Kostoulas-Manikakis-Gregoratos (I was, also, 
with that group) being in defence and under pressure and with the danger to be left out of the 
organization able members who did not agree with Gotsis’ views, we decided to leave 
“ATLAS” and to establish the new organization called “Original Atlas” although there were 
other opinions. 

This way, the “Original Atlas” although had the majority of members, it was in a 
disadvantageous position for it had nowhere to conduct its activities. At the same time the 
members of the “Original Atlas” had to pay the court expenses which aroused after Gotsis fight 
in court preventing the use of the name “ATLAS’. Seeing things today with more clarity, we 
must admit that it was not the only choice we had been fought with in the ranks of the 
organization without personal attacks. On the other hand Gotsis’ decision to take the “Original 
Atlas” to court, it was a big mistake, which many people said that it was done deliberately in 
order to be the split permanent and thus a small number of people to run and control whatever 
has been left in the organization and most importantly the property. If there was no court case, 
which led to hostility but the simultaneously coexistence of both organizations it would have 
been possible at some time grounds for cooperation and why not the reunion of both 
organizations in one under some conditions accepted by all members. However the judicial 
vicissitude took away that possibility and enlarged the gap between the opposed groups. The 
result was that “ATLAS’ left out with very few members and a very narrow leading circle, 
which its only interest was to secure the sole control of its property. The property of “ATLAS” 
was sold and the company “ATLAS HALL PTY LTD” was dissolved and the money, which 
came from the sell of “ATLAS’ property is in a bank joint account in three names. That says it 
all. 

The progressive movement of Australia will never forgive that action. It will remain a stigma in 
History and as an example to be avoided.  

11. I personally although served the League from time to time as secretary and president and as 
trustee of “ATLAS HALL PRY, LTD, since 1971 was working in the Greek Community of 
N.S.W. as a secretary until 1983. Therefore the period 1981-1990 I was not directly involved in 
the executive committee of “ATLAS” and thus I am unable to speak of the quality of the 
leadership of “ATLAS” that particular period. 

However I know all the facts of the period and I can say for certain that during that period the 
progressive movement of the Greek Community received a harsh blow. It is the period of the 
great split, the period of the judicial conflict, the shrinking of the organization, the period, 
which led to the sell of “ATLAS HALL” AND THE DISSOLUTION OF THE ORGANIZATION 
AS WE KNEW IT UNTIL THE SPLIT. Whatever had remained and after many years, “ATLAS” 
reopened its doors to its few members at a rending hall of the Calymnian Brotherhood at 
Rockdale, but there is no comparison to the “ATLAS” we once knew. 

“ATLAS” at the present lacks of members and does not represent the mass labour movement 
not the Greek cultural one. If we were to make a general comment, one can say that the 
executive committees served “ATLAS’ in the period 1981-1990 had only one thing in mind and 



that is to secure power and to deprive and undermine their opponents. The leaders of that 
period must bear the burden for the condition they brought “ATLAS” to. 

12. The clock does not go back. Therefore we can not rewrite the History of “ATLAS”, but if we 
are to express an opinion at some points during the life of the organization, which needed a 
different approach, I personally would have said to avoid the negative developments of the 
period of 1981-1990, which is the most serious of all. I only “ATLAS’ could maintain its 
collectivism in guidance to face effectively the high-handed acts and the love of the leadership 
of Gotsis’ group, to defend the constitution, the principles and the character of the organization, 
the split would have been avoided.  

I believe that all the entangled parties are responsible for the split and the most of all Gotsis, 
who was the leader during that period. 

13. Times have changed and the glorious organization we knew till the 80s does not exist 
anymore. Only the name exists. And a move to reorganize it will fail. There are no more the 
objective conditions in Australia and internationally do not allow a strong movement of the 
working class. Believing in a revival of “ATLAS” under the present conditions is a utopia. What 
can be done is the return of all members of both organizations to reunite in one and in a general 
meeting to elect new leadership and to pass a resolution for the return of “ATLAS” property 
under new management committee. 

On the other hand “ATLAS” is an organization with a strong political profile and its activities 
focus on the democratic rights and liberties, working rights, development of political activities, 
not factional, for solving serious problems of the workers, for resistance of non popular bills, 
working rights, etc. 

Therefore it is not the existence or the activities of the G.O.C. of N.S.W. that deprived “ATLAS” 
of its field of activities. We ought to look elsewhere for the downfall of “ATLAS” and the loss of 
the leadership, which possessed in the Greek community in Sydney. 

17. On the “ecclesiastic” question as it is known, which was not at all ecclesiastic, but a social-
political question, “ATLAS” played an important part in order to protect and maintain the 
communal decree against the supremacy of the Archdiocese and its plans to efface local Greek 
organizations, which in their possession have temples of worship. The Greek Orthodox 
Community of N.S.W. succeeded to remain autonomous and ran its churches and other 
activities with the help of “ATLAS’. Thus G.O.C. of N.S.W. remained a healthy democratic 
organization, where its members were (and still are) electing its administrative committee, free 
from the supremacy of the archdiocese. 

18. In the question if there were any “fatal” persons in the long active life of “ATLAS” one has 
to look on the activities of the organization at various phases. 

As I mentioned earlier there was a period, which began in early 80s where the negative events 
started to overshadow the positive elements of the organization where friends of splitting 
appeared, the forming of groups, the conflicts, which finally led to the total split of the 
organization, the selling of “ATLAS” assets and thus its downfall was inevitable. 

Therefore whatever “fatal” persons with big responsibilities for the split of the organization one 
must look for them in that period. The whole team in the leadership around G.Gotsis must 
consider being responsible, or “fatal” for the downfall of “ATLAS”. The most “fatal” of all was 
Gotsis himself, because although he was the leader of the “team” that period, instead of 
searching for alternatives in maintaining the cohesion of the organization he chose to push 
things to the extreme. He was the person, who was seeking the solution through the court and 
ignored the dialogue. Therefore if there were a person to be called “fatal”, I would say that 
there is not other than Gotsis, but at the same time this does not free from responsibility the rest 
of the persons around him. 



19. The members of “ATLAS” before the purchase of Crown Street they used to contact their 
meetings at a place, which was rented by the organization on Pitt Street, near Park Street. If 
there was any other place, I am not able to say. The purchase of Crown Street took place in 1960 
with the co-owner the Yugoslav soccer team “YUGAL”, which was housed on the first floor and 
“ATLAS” on the ground floor and second floor. After few years “ATLAS’ bought “YUGAL” 
portion and became the only owner of the building. Then, a company was established under the 
name of “ATLAS HALL PTY LTD” and trustees were appointed by the administrative 
committee. 

20. The decision for the sell of Crown St. took place at the beginning of 1990 after the split and 
was taken by Gotsis’ team, which was the committee of the organization. 

21. About “ATLAS Club Company” I am not aware of this, unless was established during my 
visit to Greece. 

22. For the various sub-committees of “ATLAS” already has been reference. 

23. The same about the cultural and social activities. 

24. Some of “ATLAS’ activities with special response in the Greek element in Sydney were the 
struggle for restoration of Democracy in Greece (1967-1974). Also, one can add the theatrical 
plays, which “Atlas” theatrical groups used to stage with great success and many more various 
events. 

25. “ATLAS” can be proud for many of its members. Who were distinguished in the arts, 
politics, and literature, in the pres and others, who played an important part in the Greek 
Community in Sydney? 

26. “ATLAS” used to come in contact with its members in various ways, mainly: a. by printing 
leaflets and distributing them to members by mail or hand in hand, in different Greek centres, 
b. by circulation of the magazine (‘Migrant”), c. by announcements in the Greek newspapers in 
Sydney. 

27. “ATLAS” was governed by constitution and by laws. There were various sub-committees, 
which were operating in conjunction with the executive committee. For a serious matter that 
might be aroused in a sub-committee, it had to refer to the main committee for discussion. 

28. There were no special periods where one could see exaltation on “ATLAS” activities. The 
Greek national days were celebrated with the appropriated respect; other events that were 
celebrated by “ATLAS’ were: the commemoration of the establishment of “E.A.M” 

(-N.LF=National Liberation Front), the commemoration of People’s Victory against Fascism, 
The International Women’s Day, The Fist of May. Other activities included lectures, speeches, 
musical and theatrical performances. 

29. I became a member of “ATLAS’ in 1959, at the verge of “ATLAS’’ development. I served the 
League with enthusiasm during the >60’s and mid >70’s. I was an active member of the League 
and served as a leading member and responsible for many activities. I served the organization 
as president and secretary and in other positions, such a correspondent for the Greek 
newspaper “NEOS KOSMOS”, in the editorial committee of the magazine ‘Migrant”, in the 
education committee with the task to deliver speeches and lectures, responsible in editing the 
newspaper “Democratic Voice” and in the editing committee of the newspaper “New Course”. 
I was also responsible for the bookshop, which the organization used to keep. From the mid 
>70’s, as secretary of the G.O.C. of Sydney and N.S.W., I strived to strengthen the efforts of the 
G.O.C. in maintaining the colonial decree contrary to the will of the Archdiocese, which 
demanded to have the whole Greek Community in Australia under its sovereignty. At the same 
time I was endeavouring along side with “ATLAS” to make the G.O.C. of Sydney and N.S.W. a 
strong organization in order to be capable to struggle for the problems of the Greek element in 
Sydney. I believe that I offered to the Organization whatever I could offer and I gave 



considerable help to many of its activities. On the other hand the Organization gave to me: a. 
the opportunity to assist my fellow men and the satisfaction of doing that for the benefit of all 
mankind, b. I was taught how to work together with other people as a team, something that 
helped me in the future and c. the Organization assisted me to form a combative attitude in life, 
political maturity-sensitiveness and a personality, which suits to a person who fights the 
oppressive system, a free person, a person which does not retreat, does not pursue personal 
benefits. 

30. Here are some distinguished names who served “ATLAS’ from time to time: Demitris 
Kalomiris, Stavros Thalassinos, Marika Thalassinos, Demitris Tsigris, Telis Kostoulas, myself, 
Takis Kaldis, Georgos Kazouris, Petros Printezis, Yiannis Daviskas, Vlassis and Stella 
Vogiatzopoulos, Kikis Efthymiou, Kostas Roris, Athanassios Christoforou, Kypros Iordanou 
and many more. 

31. Some of most important events during my presence in “ATLAS” I consider to be: a. the 
International Forum for Peace (Sydney 1964) where Mr. Bost from Greece was present and the 
American Lainous Pauling, b. in an incident during the military government in Greece we went 
to investigate some complains aboard a Greek ship. The captain refused to permit access to me 
and to the rest delegates of “ATLAS’. Then the representative from the Maritime Union said to 
the captain that if they were not allowed abroad the ship and participate in the discussion, the 
ship would remain on moor forever. 

I also remember when we were celebrating for the first time the commemoration of the 
“POLYTECHNIC” at Marrickville Town Hall, on my speech I paraphrased Simonides epigram, 
I said: “The Greek University Students barricading themselves in the Polytechnic they won a 
victory against the hateful tyrants”. 

32. What “ATLAS” was offering to the Greek Community was important and unique. All the 
strives of the Democratic Community for the restoration of Democracy in Greece, for the 
Independence of Cyprus, for a Democratic Community in Sydney, for the development of the 
notion to maintain the community decree in Sydney and not give in to the plans of Archdiocese, 
for the abolition of social discriminations (racism) against migrants, for the rights of the workers 
and the democratic rights for the development of cultural movement, all those are “ATLAS” 
achievements. All the important developments in the Greek community until the beginning of 
the >80’s bare the seal of “ATLAS”! 

No one other organization has offer as much as “ATLAS” and it will remain in History as a 
unique example of organization which with politics, its activities and its abilities to mobilizing 
huge number of people and influence in a great degree the events in the community to 
progressive direction. 

33. As for my participation and personal contribution to “ATLAS” see paragraph 29. 
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