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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

                   ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ 
 
Εκδήλωση προς τιμή του Γεωργίου Τραμουντάνα, του πρώτου Έλληνα που 
εγκαταστάθηκε στην Νότια Αυστραλία το 1842, πραγματοποίησε ο Σύλλογος 
Γεωργίου Τραμουντάνα ‘Νορθ’ σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Νότιας Αυστραλίας.  
 
 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του και 
τα 180 χρόνια από την εγκατάστασή του στην Νότια Αυστραλία.  
 
Η τιμητική εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στο Μουσείο 
Μετανάστευσης στο κέντρο της Αδελαΐδας με τη συμμετοχή δεκάδων μελών της 
Κοινότητας αλλά και απόγονων του ίδιου του Γεωργίου Τραμουντάνα και της 
συζύγου του, Λυδίας Βόσπερ.  
 
Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του 
Γεωργίου και της συζύγου του Λυδίας, έργα τα οποία δημιούργησε ο γνωστός 
γλύπτης Μπιλ Κουκ ενώ τελέστηκε και τρισάγιο εις μνήμη και των δυο.  
 
Το τρισάγιο τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Μάρκος Παπαπαναγιώτου μπροστά από πλάκα 
που βρίσκεται στο έδαφος του εξωτερικού του Μουσείου όπου αναγράφεται το όνομα 
του πρώτου Έλληνα μετανάστη στη Νότια Αυστραλία.  
 
Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ρέϋ Νορθ, ευχαρίστησε όλους 
και όλες που εργάστηκαν σκληρά και με επιμονή για να συγκροτηθεί αυτός ο 
Σύλλογος ώστε να διασωθεί η ιστορία της οικογένειας Τραμουντάνα.  
 
Για την πορεία του Συλλόγου και την εξέλιξη του μίλησε ο Μάριο Τζάσπερς, ιδρυτικό 
μέλος του Συλλόγου Γεωργίου Τραμουντάνα Νορθ ενώ εντυπωσίασε το νεότερο 
μέλος και Συλλόγου και νεότερη απόγονος η Μπριάνα Σκολτς.  
 
Η νεαρή Μπριάνα, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο έμαθε πρόσφατα ότι είναι απόγονος 
της οικογένειας και αμέσως έγινε μέλος του Συλλόγου.  
 
«Έμεινα πραγματικά έκπληκτη αλλά και συγκινημένη όταν με πλησίασαν και μου 
ανακοίνωσαν ότι είμαι απόγονος του πρώτου Έλληνα που εγκαταστάθηκε στην 
Αυστραλία,» είπε χαρακτηριστικά η Μπριάνα.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Ππίρος ανέφερε στην ομιλία 
του ότι είναι τιμή της Κοινότητας που υπάρχει αυτός ο στενός δεσμός μεταξύ του 
Συλλόγου και του 92-χρονου οργανισμού.  
 
Η εκδήλωση έκλεισε με τα αποκαλυπτήρια των προτομών του Γεωργίου και της 
Λυδίας Τραμουντάνα ενώ προσφέρθηκαν εδέσματα εμπνευσμένα από την ελληνική 
κουζίνα.  
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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