
O Κόσμος
της τρίτης ηλικίαςWEDNESDAY 12 FEBRUARY 2014 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ8  wednesday 12 February 2014

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ...

Γιώργο Χατζηβα-
σίλη, γεια σου,
Θέλω να σου εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου για 
την έκδοση της Τετάρτης. 
Για τους ανθρώπους μιας 
κάποιας ηλικίας, εκείνα 
τα παληκάρια και τις 
κοπελιές του χτες. Εκείνους 
τους ανθρώπους με τους 
οποίους περπατήσαμε κι 
εμείς. Πόσες αναμνήσεις, 
πόσες εμπειρίες, πόσα 
χρόνια! Και πόσα όνειρα!
Ερχόμασταν από δύσκο-
λες συνθήκες ζωής, εκεί-
νο τον καιρό. Κουβαλού-
σαμε πληγές του πολέμου. 
Κι ερχόμασταν σε μια 
ελπιδοφόρα κατάσταση, 
στην Αυστραλία που τί-
ναζε τα φτερά της να 
πετάξει.
Προχτές βρήκα στα χαρ-
τιά μου μια φωτογραφία 
εκείνης της εποχής. Εσύ, 
ο Δημήτρης κι εγώ, στο 
κεντρικό πάρκο του Σύδ-
νευ, εκεί στο μεγάλο 
συντριβάνι. Εκείνο με τον 
Απόλλωνα, την Άρτεμη, 
το Μινώταυρο! 
Ήτανε κάπου στα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του 
εξήντα. Πόση περηφάνια, 
να βλέπουμε την ελληνι-
κή μυθολογία στην άκρη 
αυτή του κόσμου. ‘Ήμα-
σταν εικοσάχρονα παιδιά, 
εκεί πάνω κάτω. Κουβα-
λούσαμε την εθνική μας 
περηφάνια αγκαλιά με τη 
νοσταλγία,
Τον θυμάσαι το  Δημήτρη 
τον Γκρούτση;  Έναν ωραίο 
άνθρωπο που έφυγε νω-
ρίς. Πόσους ανθρώπους 
γνωρίσαμε στη ζωή τού-
τη της ξενητειάς! Ήρθα-
με καθένας από άλλο 
περιβάλλον, τον μικρό 
μας κύκλο, εκεί που με-
γαλώσαμε. Και δεθήκαμε 
και συγγενέψαμε και 
δημιουργήσαμε μια ελ-
ληνική κοινωνία, μακριά 
από την Ελλάδα, μια 
παροικία που έχει τόσα 
να προβάλει για την πα-
ρουσία του Ελληνισμού 
της διασποράς!
Τύποι, καταστάσεις ατο-
μικές και γενικές, μιας 

εποχής με ανακατατάξεις. 
Ο Δημήτρης ήταν κάτι 
που ξεχώριζε. Σκεπτόμε-
νος και σοβαρός. Χωρίς 
φαντασιώσεις και κομπα-
σμούς, σπούδαζε το πε-
ριβάλλον, τις καταστάσεις 
και τους ανθρώπους. 
΄Εγραφε στο ΒΗΜΑ που 
ήταν Εθνικό Βήμα τότε 
και τα γραφτά του ήταν 
μεστά, με νόημα και ση-
μασία. Ξέρω είχατε δεθεί 
πολύ φιλικά και οικογε-
νειακά, δουλεύατε μαζί 
και σκέφτομαι θα ήταν 
σήμερα... δεξί σου χέρι.
Πόσοι που πέρασαν από 
την παροικία μας, που 
έγραψαν την ιστορία τους, 
που άφησαν κάποια ση-
μάδια. Στην ιστορία της 
παροικίας μας, στην ιστο-
ρία του Ελληνισμού της 
διασποράς. Γιατί κι εμείς 
σαν παροικία γράψαμε 
και γράφουμε την ιστορία 
μας.
Μια παλιά φωτογραφία!  
Πόσες αναμνήσεις και 
πόσα ωραία συναισθή-
ματα!  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γειά σου κι’ εσένα Γρηγόρη,
Ευχαριστώ για τα συγχα-
ρητήριά σου που μάς δίνουν 
κουράγιο να συνεχίσουμε, 
επειδή πραγματικά πι-
στεύουμε ότι έχουμε πα-
ραμελήσει αυτούς τους 
ήρωες τής παροικίας μας 
που έχουν παροπλιστεί 
και αντιμετωπίζουν πολ-
λά προβλήματα, όχι  μόνο 
υγείας, αλλά και οικονο-
μικά μερικές φορές, μα 
κυρίως μοναξιάς όταν 
φύγει ο/η σύντροφος. 
Συμφωνώ απόλυτα πως 
εμείς μαζί με άλλους κα-
τατρεγμένους μετανάστες 
από την ρημαγμένη Ευ-
ρώπη βοηθήσαμε την 
Αυστραλία να τινάξει τα 
φτερά της και να πετάξει, 
όπως πολύ ποιητικά γρά-
φεις.  
Είναι δυνατόν να ξεχάσω 
τον Δημήτρη Γκρούτση, 
από το Στεφάνι Κορινθίας, 
τον καλό συνάδελφο και 

αφοσιωμένο φίλο που 
χάσαμε πριν 20 χρόνια, 
τον αγνό άνθρωπο που 
ξεχώριζε με την σπάνια 
ευγένεια ψυχής και τη 
δυνατή πένα; Να σού 
θυμίσω, Γρηγόρη, ότι είχε 
κερδίσει το δεύτερο βρα-
βείο σε διαγωνισμό διη-
γήματος τής Κοινότητας 
πριν 45 χρόνια, όταν φτιά-
χναμε τις εφημερίδες με 
μέταλλα, πριν μάς κυρι-
εύσουν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές.
Ηταν άλλος ο Ελληνισμός 
τότε στο Σίδνεϊ, χωρισμέ-
νος σε δεκάδες σωματεία 
μα και ενωμένος στους 
αγώνες τού Πανελλήνιου 
που συγκέντρωναν περισ-
σότερες από δέκα χιλιάδες 
ενθουσιώδεις ποδοσφαι-
ρόφιλους στο Wentworth 
Park, αλλά και στους κοι-
νούς αγώνες εναντίον τής 
αφομοίωσης, για να μπο-
ρούμε να διδάσκουμε 
ελεύθερα τη γλώσσα μας 
και να τη βάλουμε στα 
δημόσια σχολεία, για την 
Αυτοδιάθεση τής Κύπρου 
μας, εναντίον τής τουρκι-
κής εισβολής και τής χού-
ντας και υπέρ τού πολυ-
πολιτισμού.
Τότε που αγοράσαμε τις 
δεκάδες κτήρια μικρά και 
μεγάλα των οργανώσεών 
μας. Τότε που γεμίζαμε 
τους κινηματογράφους τού 
Χρήστου Λούη για να 
δούμε τα δακρύβρεχτα 
δράματα με τον Ξανθό-
πουλο και Κούρκουλο και 
κωμωδίες με τη Βουγιου-
κλάκη και τη Βλαχοπούλου. 
Τότε που γλεντούσαμε στο 
«Βράχο» και στα «Σάλωνα» 
στο Νιουτάουν και στο 
«Αθήνα» με το μπουζούκι 
τού Νικήτα Νάρη και το 
τραγούδι τού Γιώργου 
????????????????
Μάθαμε στους Αυστραλούς 
να τρώνε το καλαμάρι και 
την «σπανακοπίτα», το 
σουβλάκι και τον γύρο, ή 
να χορεύουν καλαματιανό 
τής πλάκας στις «ετήσιες 
χοροεσπερίδες με ζεστό 
σουβλάκι και κρύα μπίρα» 
με την απαραίτητη «λα-

χειοφόρο αγορά». Τότε που 
οι πρόεδροι και τα συμ-
βούλια δούλευαν σκληρά 
με τις οικογένειές τους για 
να πλουτίσει ο σύλλογός 
τους. 
Ηταν καλά χρόνια, δύσκο-
λα μα δημιουργικά και 
κερδοφόρα για τις δεκάδες 
μικρές και μεγάλες ελλη-
νικές επιχειρήσεις που 
δημιούργησαν πλούτο που 
ούτε να φανταστούν μπο-
ρούσαν οι νεαροί μετανά-
στες όταν ταξίδευαν στο 

«Πατρίς» ή το «Κερύνεια» 
σε μια χώρα στην άλλη 
άκρη τής γής χωρίς να 
γνωρίζουν γλώσσα και 
τέχνη, με μόνο εφόδιο το 
πάθος τού Ελληνα να κάνει 
προκοπή.  
Πολύ χάρηκα με το γράμ-
μα σου Γρηγόρη και πολύ 
θά ‘θελα να συνεχίσουμε 
αυτό τον περίπατο στο 
χθες μαζί με τους αναγνώ-
στες μας που μπορούν να 
συμμετέχουν με δικές τους 
αναμνήσεις, γιατί κάθε 

μετανάστης είναι και μια 
ιστορία στο ατέλειωτο 
ταξίδι τού Ελληνισμού.    
(Για να συμμετέχετε στην 
παρέα τού Γρηγόρη Χρο-
νόπουλου σ’ αυτή τη στή-
λη, στείλετε τις αναμνήσεις 
σας σε σύντομο γράμμα 
όπως τα παραπάνω, με 
φωτογραφίες τής εποχής 
εκείνης (που θα σάς επι-
στραφούν) στα γραφεία 
τής εφημερίδας μας ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
kosmos@kosmos.com.au) 

ένας φίλος ήρθε από τα παλιά
φορτωμένος με ωραίες αναμνήσεις
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Γιώργο Χατζηβα-
σίλη, γεια σου,
Θέλω να σου εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου για 
την έκδοση της Τετάρτης. 
Για τους ανθρώπους μιας 
κάποιας ηλικίας, εκείνα 
τα παληκάρια και τις 
κοπελιές του χτες. Εκείνους 
τους ανθρώπους με τους 
οποίους περπατήσαμε κι 
εμείς. Πόσες αναμνήσεις, 
πόσες εμπειρίες, πόσα 
χρόνια! Και πόσα όνειρα!
Ερχόμασταν από δύσκο-
λες συνθήκες ζωής, εκεί-
νο τον καιρό. Κουβαλού-
σαμε πληγές του πολέμου. 
Κι ερχόμασταν σε μια 
ελπιδοφόρα κατάσταση, 
στην Αυστραλία που τί-
ναζε τα φτερά της να 
πετάξει.
Προχτές βρήκα στα χαρ-
τιά μου μια φωτογραφία 
εκείνης της εποχής. Εσύ, 
ο Δημήτρης κι εγώ, στο 
κεντρικό πάρκο του Σύδ-
νευ, εκεί στο μεγάλο 
συντριβάνι. Εκείνο με τον 
Απόλλωνα, την Άρτεμη, 
το Μινώταυρο! 
Ήτανε κάπου στα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του 
εξήντα. Πόση περηφάνια, 
να βλέπουμε την ελληνι-
κή μυθολογία στην άκρη 
αυτή του κόσμου. ‘Ήμα-
σταν εικοσάχρονα παιδιά, 
εκεί πάνω κάτω. Κουβα-
λούσαμε την εθνική μας 
περηφάνια αγκαλιά με τη 
νοσταλγία,
Τον θυμάσαι το  Δημήτρη 
τον Γκρούτση;  Έναν ωραίο 
άνθρωπο που έφυγε νω-
ρίς. Πόσους ανθρώπους 
γνωρίσαμε στη ζωή τού-
τη της ξενητειάς! Ήρθα-
με καθένας από άλλο 
περιβάλλον, τον μικρό 
μας κύκλο, εκεί που με-
γαλώσαμε. Και δεθήκαμε 
και συγγενέψαμε και 
δημιουργήσαμε μια ελ-
ληνική κοινωνία, μακριά 
από την Ελλάδα, μια 
παροικία που έχει τόσα 
να προβάλει για την πα-
ρουσία του Ελληνισμού 
της διασποράς!
Τύποι, καταστάσεις ατο-
μικές και γενικές, μιας 

εποχής με ανακατατάξεις. 
Ο Δημήτρης ήταν κάτι 
που ξεχώριζε. Σκεπτόμε-
νος και σοβαρός. Χωρίς 
φαντασιώσεις και κομπα-
σμούς, σπούδαζε το πε-
ριβάλλον, τις καταστάσεις 
και τους ανθρώπους. 
΄Εγραφε στο ΒΗΜΑ που 
ήταν Εθνικό Βήμα τότε 
και τα γραφτά του ήταν 
μεστά, με νόημα και ση-
μασία. Ξέρω είχατε δεθεί 
πολύ φιλικά και οικογε-
νειακά, δουλεύατε μαζί 
και σκέφτομαι θα ήταν 
σήμερα... δεξί σου χέρι.
Πόσοι που πέρασαν από 
την παροικία μας, που 
έγραψαν την ιστορία τους, 
που άφησαν κάποια ση-
μάδια. Στην ιστορία της 
παροικίας μας, στην ιστο-
ρία του Ελληνισμού της 
διασποράς. Γιατί κι εμείς 
σαν παροικία γράψαμε 
και γράφουμε την ιστορία 
μας.
Μια παλιά φωτογραφία!  
Πόσες αναμνήσεις και 
πόσα ωραία συναισθή-
ματα!  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γειά σου κι’ εσένα Γρηγόρη,
Ευχαριστώ για τα συγχα-
ρητήριά σου που μάς δίνουν 
κουράγιο να συνεχίσουμε, 
επειδή πραγματικά πι-
στεύουμε ότι έχουμε πα-
ραμελήσει αυτούς τους 
ήρωες τής παροικίας μας 
που έχουν παροπλιστεί 
και αντιμετωπίζουν πολ-
λά προβλήματα, όχι  μόνο 
υγείας, αλλά και οικονο-
μικά μερικές φορές, μα 
κυρίως μοναξιάς όταν 
φύγει ο/η σύντροφος. 
Συμφωνώ απόλυτα πως 
εμείς μαζί με άλλους κα-
τατρεγμένους μετανάστες 
από την ρημαγμένη Ευ-
ρώπη βοηθήσαμε την 
Αυστραλία να τινάξει τα 
φτερά της και να πετάξει, 
όπως πολύ ποιητικά γρά-
φεις.  
Είναι δυνατόν να ξεχάσω 
τον Δημήτρη Γκρούτση, 
από το Στεφάνι Κορινθίας, 
τον καλό συνάδελφο και 

αφοσιωμένο φίλο που 
χάσαμε πριν 20 χρόνια, 
τον αγνό άνθρωπο που 
ξεχώριζε με την σπάνια 
ευγένεια ψυχής και τη 
δυνατή πένα; Να σού 
θυμίσω, Γρηγόρη, ότι είχε 
κερδίσει το δεύτερο βρα-
βείο σε διαγωνισμό διη-
γήματος τής Κοινότητας 
πριν 45 χρόνια, όταν φτιά-
χναμε τις εφημερίδες με 
μέταλλα, πριν μάς κυρι-
εύσουν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές.
Ηταν άλλος ο Ελληνισμός 
τότε στο Σίδνεϊ, χωρισμέ-
νος σε δεκάδες σωματεία 
μα και ενωμένος στους 
αγώνες τού Πανελλήνιου 
που συγκέντρωναν περισ-
σότερες από δέκα χιλιάδες 
ενθουσιώδεις ποδοσφαι-
ρόφιλους στο Wentworth 
Park, αλλά και στους κοι-
νούς αγώνες εναντίον τής 
αφομοίωσης, για να μπο-
ρούμε να διδάσκουμε 
ελεύθερα τη γλώσσα μας 
και να τη βάλουμε στα 
δημόσια σχολεία, για την 
Αυτοδιάθεση τής Κύπρου 
μας, εναντίον τής τουρκι-
κής εισβολής και τής χού-
ντας και υπέρ τού πολυ-
πολιτισμού.
Τότε που αγοράσαμε τις 
δεκάδες κτήρια μικρά και 
μεγάλα των οργανώσεών 
μας. Τότε που γεμίζαμε 
τους κινηματογράφους τού 
Χρήστου Λούη για να 
δούμε τα δακρύβρεχτα 
δράματα με τον Ξανθό-
πουλο και Κούρκουλο και 
κωμωδίες με τη Βουγιου-
κλάκη και τη Βλαχοπούλου. 
Τότε που γλεντούσαμε στο 
«Βράχο» και στα «Σάλωνα» 
στο Νιουτάουν και στο 
«Αθήνα» με το μπουζούκι 
τού Νικήτα Νάρη και το 
τραγούδι τού Γιώργου 
????????????????
Μάθαμε στους Αυστραλούς 
να τρώνε το καλαμάρι και 
την «σπανακοπίτα», το 
σουβλάκι και τον γύρο, ή 
να χορεύουν καλαματιανό 
τής πλάκας στις «ετήσιες 
χοροεσπερίδες με ζεστό 
σουβλάκι και κρύα μπίρα» 
με την απαραίτητη «λα-

χειοφόρο αγορά». Τότε που 
οι πρόεδροι και τα συμ-
βούλια δούλευαν σκληρά 
με τις οικογένειές τους για 
να πλουτίσει ο σύλλογός 
τους. 
Ηταν καλά χρόνια, δύσκο-
λα μα δημιουργικά και 
κερδοφόρα για τις δεκάδες 
μικρές και μεγάλες ελλη-
νικές επιχειρήσεις που 
δημιούργησαν πλούτο που 
ούτε να φανταστούν μπο-
ρούσαν οι νεαροί μετανά-
στες όταν ταξίδευαν στο 

«Πατρίς» ή το «Κερύνεια» 
σε μια χώρα στην άλλη 
άκρη τής γής χωρίς να 
γνωρίζουν γλώσσα και 
τέχνη, με μόνο εφόδιο το 
πάθος τού Ελληνα να κάνει 
προκοπή.  
Πολύ χάρηκα με το γράμ-
μα σου Γρηγόρη και πολύ 
θά ‘θελα να συνεχίσουμε 
αυτό τον περίπατο στο 
χθες μαζί με τους αναγνώ-
στες μας που μπορούν να 
συμμετέχουν με δικές τους 
αναμνήσεις, γιατί κάθε 

μετανάστης είναι και μια 
ιστορία στο ατέλειωτο 
ταξίδι τού Ελληνισμού.    
(Για να συμμετέχετε στην 
παρέα τού Γρηγόρη Χρο-
νόπουλου σ’ αυτή τη στή-
λη, στείλετε τις αναμνήσεις 
σας σε σύντομο γράμμα 
όπως τα παραπάνω, με 
φωτογραφίες τής εποχής 
εκείνης (που θα σάς επι-
στραφούν) στα γραφεία 
τής εφημερίδας μας ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
kosmos@kosmos.com.au) 

ένας φίλος ήρθε από τα παλιά
φορτωμένος με ωραίες αναμνήσεις

ΓρΑφΟυΝ Ο ΓρΗΓΟρΗΣ ΧρΟΝΟΠΟυλΟΣ ΚΑι Η ΣυΝΤρΟφιΑ ΤΟυ

Γιώργο, γεια σου.
Διάβασα την έκδοση της 

περασμένης εβδομάδας 
και με ταξίδεψε στο χτες η 
αναφορά σου σε κείνα τα 
χρόνια, στους πρώτους και-
ρούς της ζωής μας εδώ.

Ήταν στις αρχές της δεκα-
ετίας του πενήντα που άρχι-
σαν τα πλοία να έρχονται 
γεμάτα. Και δεν ήταν μόνο 
Έλληνες, ήταν από όλη την 
Ευρώπη.

Η Ελληνική παροικία 
ήταν μικρή. Κι αυτοί, οι πιο 
πολλοί, νεοφερμένοι από 
την επαρχία. Είχαν κάνει 
χρόνια στα χωριά με τα 
μαγαζιά, που τα πιο πολλά 
ήταν σημαντικά, σταθμοί 
στην ιστορία της επαρχια-
κής Αυστραλίας. Είχαν μα-
ζέψει κάποιες οικονομίες, 
μεγάλωσαν και τα παιδιά κι 
έπρεπε να πάνε σε μεγάλα 
σχολεία. Έτσι σιγά σιγά μα-
ζεύτηκαν στην πόλη, πήραν 
και καλά σπίτια κι ήταν πλέ-
ον η ελληνική κοινωνία.

Οι πιο πολλοί είχαν φύ-
γει μικροί από τον τόπο 
τους, το στενό κύκλο του 
περιβάλλοντος πού μεγά-
λωσαν. Εδώ τα είδαν όλα 
μεγάλα και εντυπωσιά-
στηκαν. Υπάρχουν πολλά 
ευτράπελα από τις λίγες 
γνώσεις σχετικά με την Ελ-
λάδα και την εντύπωση  της 
σημαντικής αυστραλιανής 
κατάστασης.  Όχι πως έζη-
σαν και ζούσαν με πολλές, 
τις σημερινές ανέσεις.

Η Αυστραλία ήταν μια 
μεγάλη πλούσια χώρα με 
μικρό  πληθυσμό. Κι η πα-
ροικία μας δραστήρια, μέσα 
στις δυνατότητες που προ-
σφέρονταν. Όχι πως δεν 
είχαν κι αυτοί τις διαφορές 
τους. Μα ήταν περισσότερο 
προσωπικές ή τοπικιστικές. 
Γιατί πρωταρχικά υπήρχαν 
τρείς ομάδες από τα μέρη 
που είχαν έρθει πιο πολλοί. 
Οι Καστελορίζιοι, οι Κυθή-
ριοι και οι... Ακρατινοί, 
Έτσι υπήρχαν κάποιες δι-
χόνιες και αντιπαραθέσεις 
που ...έχτισαν την δεύτερη 
εκκλησία, την Αγία Σοφία.

Στην κοινωνική ζωή 
διαφέντευε ο μπάρμπα-
Γρίβας με τον Πανελλήνιο 
Κήρυκα. Ενδιαφέρουσα 

φυσιογνωμία που πρωτο-
στατούσε στις όποιες δρα-
στηριότητες και διαμάχες. 
Στα παρασκήνια της εφη-
μερίδας ένας σημαντικός 
και αφανής, ψυχή όμως της 
εφημερίδας, ο ‘Όσκαρ Γε-
ωργούρας. Αργότερα και ο 
Καλομοίρης και άλλοι. Στο 
Εθνικό Βήμα που είχε τότε 
ο Θάνος Νικολαϊδης, ψυχή, 
επεξεργασία και διευθύ-
νουσα η Μαρία Πολίτη, νέα 
τότε και ακάματη και άξια.

Στους καιρούς μας μα-
ζεύονταν όλοι, τις Κυριακές 
περισσότερο, στο κέντρο 
της πόλης, που σιγά-σιγά 
δημιουργήθηκε το ελληνι-
κό τετράγωνο.

Η μικρή εκείνη παροικία 
είχε και τις εκδηλώσεις της. 
Πέρα  από τις λίγες καλλι-
τεχνικές, όπως θεατρικές 
παραστάσεις από το 1928 
που έκανε ο Γιώργος Πα-
ήζης, κι αργότερα – από 
το 1952 – ο Χρυσόστομος 
Μαντουρίδης, είχε, όταν 
ήρθαμε και το Ολύμπικ 
Κλαμπ, με παιδιά εδώ γεν-
νημένα, τα πιο πολλά. Και 
πέρα από τα γιορτάσια και 
τις οικογενειακές και φιλι-
κές  συναντήσεις, τις μεγά-
λες γιορτές, Χριστούγεννα 
και Πάσχα, είχαν και τους 
τοπικούς συλλόγους πού 
έκαναν πότε-πότε και κάνα 
χορό. Όμως η μεγάλη κοι-
νωνική εκδήλωση ήταν ο 
χορός της Κοινότητας, το 
περίφημο Γκρήσιαν Μπώλ. 
Το γεγονός της χρονιάς, 
που γινόταν στο Τροκαντί-
ρο, ένα κέντρο χορού που 
μάζευε όλη τη νεολαία του 
καιρού. Εκεί πήγαιναν και 
οι δικοί μας, τα νέα παι-
διά σε αναζήτηση κάποιας 
γνωριμίας και περιπέτειας 
ερωτικής.

Πόσες αναμνήσεις, πόσα 
όνειρα, πόση προσπάθεια, 
πόσα χτυποκάρδια, πόσα 
ψυχολογικά σκιρτήματατα! 
Η πορεία μας, η ζωή μας.

Γειά σου κι εσένα Γρη-
γόρη, Σ’ ωραίο μονοπάτι 
περπατάμε, καλέ φίλε, τα-
ξιδεύοντας στο χτες, αλλά 

χρειαζόμαστε παρέα για να 
συμπληρώνει τις αναμνή-
σεις μας και φωτογραφίες 
τής αξέχαστης εκείνης επο-
χής. Μιλάμε για φωτογρα-
φίες και μου θύμησες τον 
Τζιμ Ελευθερίου, του περί-
φημου James Studio, απέ-
ναντι από την Αγιά Σοφιά 
και το Κοινοτικό Μέγαρο 
στο Πάτινγκτον. Λοιπόν, 
Γρηγόρη, την Κυριακή το 
πρωί πήγα με τον Γιάννη 
Δραμιτινό να πάρουμε συ-
νέντευξη από τον γιο τού 
Τζιμ, τον Πίτερ, που έγινε 
σπουδαίος καλλιτέχνης 
φωτογράφος και εκθέτει τα 
έργα του στο Palm House 
στο Botanic Gardens. 

Τον ρώτησα αν τον επιρ-
ρέασε ο πατέρας του να 
γίνει φωτογράφος και μού 
είπε πως όταν άλλα παιδιά 
έπαιζαν με παιχνίδια, αυτός 
είχε δική του φωτογραφική 
μηχανή από πέντε χρονών 
και εμφάνιζε φωτογραφίες 
όταν ήταν ακόμη στο Δημο-
τικό. Πόσους γαμπρούς και 
νύφες που έρχονταν καρα-
βιές να φωτογράφισε άραγε 
ο Τζιμ, χώρια τα βαφτίσια;

Καμιά φορά διερωτώμαι 
τί να έγιναν τα 400 τόσα κο-
ρίτσια που ταξίδεψαν μαζί 
μου στο «Τοσκάνα» από τον 
Πειραιά τον Αύγουστο τού 
1957 σαράντα ολόκληρες 
μέρες μέχρι τα φτάσουμε 
στη Μελβούρνη τον Σε-
πτέμβριο! Αραγε να ευτύχη-
σαν, να πραγματοποίησαν 
τα όνειρά τους; Θυμάμαι τις 
μάνες τους και πατεράδες 
να χύνουν μαύρο δάκρυ 
στο μώλο τού Πειραιά κάτω 
από το καράβι και τα κο-
ρίτσια συγκεντρωμένα στη 
πρύμνη να θρηνούν λές 
και τα πήγαιναν για εκτέ-
λεση. Και ερωτώ αν είπαν 
ποτέ χαλάλι αυτή η πίκρα; 
Πάντως, η ακαδημαϊκός 
μας Δρ Παναγιώτα Νάζου 
έγραψε ένα πολύ καλό βι-
βλίο για τις κοπέλλες αυτές 
που τώρα θα είναι γιαγιά-
δες και θα το παρουσιάσει 
στα πλαίσια τού Ελληνικού 
Φεστιβάλ.

Τον μπάρμπα-Γρίβα δεν 
τον γνώρισα γιατι τότε ζού-
σα στο Αντελάιντ, όμως με 
την Μαρία Πολίτη δουλέ-

ψαμε μαζί αρκετά χρόνια 
και πιστεύω πως κάποιος 
πρέπει να γράψει για την 
μεγάλη προσφορά της 
στον παροικιακό Τύπο, 
όπως και για τον Αγγελο 
Κούρλιο που έβγαλε τον 
Πανελλήνιο Κήρυκα από 
τα μαγαζάκια και τον έβα-
λε στα εφημεριδοπωλεία, 
δίπλα στις μεγάλες εφημε-
ρίδες τού Σίδνει.

Ηξερες, όμως, πως στο 
«Βήμα» εργάστηκε σαν 
στοιχειοθέτης και ο Θεό-
δωρος Κωνσταντίνου, που 
αργότερα αγόρασε με την 
σύζυγό του κα Τασία τον 
«Κόσμο» μας και τον έσωσε 
με μεγάλο κόστος; Να ανα-
φέρω πως για τις παροικια-

κές εφημερίδες θα μιλήσει 
την προσεχή Κυριακή στις 
6 το απόγευμα ο Δρ Γιώρ-
γος Καναράκης στο ΑΧΕ-
ΠΑ Χολ, Ροκντέιλ, προ-
σκεκλημένος τού Κέντρου 
Ελληνικής Λογοτεχνίας και 
Ποίησης «Κωστής Παλα-
μάς» τής ΑΧΕΠΑ.   

Πάντως, η διχόνοια 
ανάμεσα στους Καστελ-
λοριζιούς και τούς Κυθή-
ριους δεν ήταν μοναδική 
γιατί σαν Ελληνες πάντα 
ψαχνόμαστε για καυγά και 
πώς να γίνουμε από δέκα 
χωριά. Μου ανέφεραν πε-
ριπτώσεις όπου σε κάποιες 
κωμοπόλεις στην επαρχία 
υπήρχαν μόνο δύο ελληνι-
κές οικογένειες που όμως 

δεν είχαν φιλικές σχέσεις 
επειδή ήταν ανταγωνιστές 
στα μαγαζιά τους!  Στο ελ-
ληνικό τετράγωνο που 
αναφέρεις, στην Ελίζαμπεθ 
στριτ, στην Παρκ στριτ και 
στην Κάστελρι στριτ ήταν 
τότε πολλές ελληνικές επι-
χειρήσεις που έκαναν χρυ-
σές δουλειές, αλλά ο χρό-
νος τις διέλυσε, καφενεία, 
εστιατόρια, το μπακάλικο 
των αδελφών Μπαβέα, το 
Οντεον και το βιβλιοπω-
λείο εφημεριδοπωλείο τού 
Δημήτρη Σαλαπάτα όπου 
ο Ελληνισμός πήγαινε ν’ 
αγοράσει κάθε βδομάδα χι-
λιάδες εφημερίδες -κυρίως 
αθλητικές- από την Ελλάδα 
που έφθαναν αεροπορικώς 

με μερικές μέρες καθυστέ-
ρηση. Εχεις δίκιο Γρηγόρη! 
Πόσες αναμνήσεις, πόσα 
όνειρα, πόση προσπάθεια, 
πόσες ιστορίες αγάπης που 
άρχισαν μέσα στις χορο-
εσπερίδες των συλλόγων 
μας  με ζεστό σουβλάκι και 
κρύα μπίρα! 

(Για να συμμετέχετε στην 
παρέα τού Γρηγόρη Χρονό-
πουλου σ’ αυτή τη στήλη, 
στείλετε τις αναμνήσεις σας 
σε σύντομο γράμμα όπως 
τα παραπάνω, με φωτο-
γραφίες τής εποχής εκείνης 
(που θα σάς επιστραφούν) 
στα γραφεία τής εφημερί-
δας μας ή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση kosmos@
kosmos.com.au) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ...

Ενας φίλος ήρθΕ απο τα παλία
φορτωμΕνος μΕ ωραίΕς  αναμνήςΕίς

Γράφουν ο ΓρηΓορης Χρονοπουλος κάι η 
ςυντροφιά τους

Γιώργο, γεια σου,
Βλέπω πιαστήκαμε από το χέρι και ταξιδεύουμε 
στο χτες. Είναι τόσες οι αναμνήσεις, έχουμε 
ζήσει τόσα πολλά και τί να πρωτοθυμηθούμε!
Όμως έτσι όπως γίνεται η κουβεντούλα μας, 
δημόσια, ας το πούμε, νομίζω είναι καλό να τη 
μοιραζόμαστε και με τους συμπάροικους που 
τα ζήσαμε μαζί, αλλά και τους άλλους, που δεν 
τα έζησαν να μαθαίνουν το χθες, την πορεία 
των παλαιότερων. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν 
και το σήμερα είναι τόσο διαφορετικό... 
Θυμάσαι τα τηλεφωνήματα εκείνου του καιρού 
στην πατρίδα; Πηγαίναμε στο κεντρικό 
ταχυδρομείο και περιμέναμε να μας 
συνδέσουν, μέσω Λονδίνου. Και πότε κοβόταν η 
φωνή και..»μ’ ακούς;» Φωνές δυνατές! Και το 
θάνατο, κάπου πριν το ‘60 τον μάθαμε μετά μια 
βδομάδα με γράμμα. Αργότερα που είχαν κι 
εκείνοι τηλέφωνο στο σπίτι, έπαιρνα τη μάνα 
μου και ξαφνιαζότανε. «Τι είναι παιδάκι μου, 
είσαστε καλά;”
“Ναι, ρε μάνα, έτσι σε πήρα να σ΄ακούσω, να 
δω αν είσαι κι εσύ καλά”.  Και το ‘90 που ήτανε 
στο νοσοκομείο ξέραμε κάθε ώρα την 
κατάστασή της.
Εκείνη την εποχή που ήρθαμε είχαμε τις λίρες, 
τα σελήνια και τις πένες. Και τα τραμ, εκείνα τα 
παλια τραμ, που τα χάζευα στην Αθήνα πριν τον 
πόλεμο, παιδάκι. Και πλήρωνα 4 πένες από 
Κένσινγκτον στο σήτι.
Ένα τριπενάκι μικρότερο από τα πέντε σέντς 
και μια μεγάλη  χάλκινη πένα. Τα θυμάσαι τα 
θρουπενάκια;, έτσι τα έλεγαν, θρούπενς.
Συγκρίνοντας το χτες με το σήμερα, μπορούμε 
να κατανοήσουμε κάποιες άλλες εποχές, 
κάποια δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς, 
τραγούδια όλο πίκρα και πόνο. “Πανάθεμά σε 
ξενιτιά με τα φαρμάκια πώχεις....” Και κείνο με 
το γυρισμό του ξενιτεμένου που δεν τον 
γνώρισε η γυναίκα του! «Σαράντα σίγλους 
έβγαλε, στα μάτια δεν την είδα κι απάνω στους 
σαράντα δυο τη βλέπω δακρυσμένη. 
Γιατί δακρύζεις, Λυγερή....  Τον άντρα 
μου έχω στην ξενιτιά και λείπει δέκα 
χρόνους. Κι ακόμα δυό τον καρτερώ 
στους τρεις το παντιχαινω  κι αν δεν 
ερθεί κι αν δεν φανεί καλόγρια θα 
γένω....»
Τώρα δεν έχουμε ξενιτιά, έχουμε τόσο 
προσιτή επαφή, αφού και τηλεόραση 
ελληνική έχουμε στα σπίτια μας.
Τότε το πανηγυρίζαμε να συναντηθούμε με 
πατριώτες, να μιλήσουμε τη γλώσσα μας, να 
επικοινωνήσουμε! Θυμάσαι όταν 
πρωτακούσαμε ελληνικά στο ραδιόφωνο; Ήταν 
η Φωφώ, η γνωστή Φώφη Τζέιμς-Δημήτρη, η 
πρώην Πασχαλίδου. Κάπου ένα τέταρτο της 

ώρας. Η φίλη Φωφώ, ένας άλλος ωραίος 
άνθρωπος που πέρασε από την παροικία. 
Δασκάλα από το Αρσάκειο δούλεψε για χρόνια 
στα σχολεία της Κοινότητας και στο ραδιόφωνο. 
Και στον Κήρυκα δούλεψε, η Γαλάτεια, αν 
θυμάσαι. Το πιο σημαντικό, όμως, νομίζω πως 
είναι το ότι τραγούδησε δίπλα στη Βέμπο και 
στον Γούναρη, στο Σύνδευ Τάουν Χωλ. Είχε μια 
ωραία και καθαρή φωνή 
και είχε και δίσκους παλιά 
από την Αίγυπτο.
Γιώργο, πόσες οι 
αναμνήσεις και πόσα 
μπορούμε να πούμε  από 
τον περιορισμένο χώρο 
της εφημερίδας! Δεν 
πειράζει, όπως αρχίσαμε 
νομίζω θα θυμηθούμε και 
θα θυμήσουμε πολλά από 
το χτες, από την δική μας, 
την παροικιακή μας ζωή.
Πιστεύω πως αυτή η 
έκδοση της Τετάρτης 
είναι η δική μας 
εφημερίδα, των χτεσινών 
νεομεταναστών, των 
ανθρώπων μιας κάποιας 
ηλικίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γειά σου κι εσένα 
Γρηγόρη, νάσαι πάντα καλά να τα λέμε σ’ αυτή 
την εφημερίδα που ήδη αγάπησε η παροικία 
επειδή ήταν κάτι που έλειπε και το 
συμπληρώνει και με την πολύτιμη δική σου 
βοήθεια. 
Αν θυμάμαι λες τα τηλεφωνήματα στην 
πατρίδα; Κάποιος συμπάροικος τότε 
ανακάλυψε πως το τηλέφωνο σε δημόσιο 
τηλεφωνικό θάλαμο δεν λειτουργούσε κανονικά 
και μπορούσες να μιλάς όσο ήθελες με μερικές 
πένες. Το είπε στον φίλο του και αυτός στους 
συγγενείς του, με αποτέλεσμα ουρά οι Ελληνες 
έξω από τον τηλεφωνικό θάλαμο για να κάνουν 
φθηνά το τηλεφώνημά τους στην πατρίδα. Ενας 

άλλος είχε έναν φίλο 
υπάλληλο και τού έκανε 
δωρεάν σύνδεση με την 
οικογένειά του στην Ελλάδα. 
Αργότερα πληρώναμε 2,5 
δολάρια το λεπτό για ένα 
τηλεφώνημα στην πατρίδα, 
μάς έγδερναν κανονικά τότε 

οι τηλεπικοινωνίες, ενώ τώρα πληρώνουμε 
μερικά σεντ το λεπτό.
Αλλά και τα ταξίδια στην Ελλάδα; Ούτε να το 
σκεφτείς μπορούσες τότε αν δεν είχες 
διαθέσιμες πολλές λίρες για να ταξιδέψεις με 
αεροπλάνο και χρόνο αν ταξίδευες με καράβι, 
Γι’ αυτό, για πολλούς από εμάς χρειάστηκαν 
δεκαετίες μέχρι να κάνουμε το πρώτο ταξίδι 

στα άγια χώματα τής πατρίδας, αλλά τώρα ποιός 
μπορεί να μάς σταματήσει με τα φθηνά ναύλα!   
Πού θυμήθηκες τα θρούπενς, ρε Γρηγόρη; Αλλο 
πάλι αυτό! Οταν φτάσαμε στο Αντελάιντ, η θειά 
μας η Αννίκα μάς έλεγε να ψωνίζουμε από τα 
«ξιπενιάρικα» όπως λέγαμε τότε τα Woolworths 
και τα Coles επειδή πουλούσαν φθηνά 
αντικείμενα πριν γίνουν σουπερμάρκετ και 

γίγαντες τής 
οικονομίας. 
«Ξιπενιάρηδες» 
λέγαμε και τους 
τσιγγούνηδες, τούς 
μίζερους. «Μην 
κάνεις σαν 
ξιπενιάρης!», 
συμβουλεύαμε 
κάποιον που 
προσπαθούσε να 

εξοικονομήσει 
μερικές πένες.
Τα χρήματα τότε με 
το αγγλικό σύστημα 
ήταν μπερδεμένα με 
την λίρα ν’ 
αντιστοιχεί με 20 
σελήνια και ένα 
σελήνι να έχει 12 
πένες, αλλά εκτός 
από την λίρα είχαμε 
την γκίνη που 

αντιστοιχούσε με μια λίρα και ένα σελήνι! Ολες 
οι τιμές στα ηλεκτρικά είδη ήταν σε γκίνις και 
ακόμη δεν ξέρω το γιατί, ίσως για να παίρνουν 
ακόμη ένα σελήνι...
Με ρωτάς αν θυμάμαι την η Φωφώ, ή Φώφη 
Τζέιμς-Δημήτρη, με την οποία δούλεψα στον 
Κήρυκα και όταν σαν «Γαλάτεια» δεν είχε 
γράμματα ν’ απαντήσει με παρακαλούσε να τής 
γράψω εγώ ένα δακρύβρεχτο γράμμα... Να σού 
θυμήσω πως μαζί πήγαμε στο διαμέρισμά της 
στο Eastlakes για να μού δώσει συνέντευξη και 
μάς αποκάλυψε πολλά, ακόμη και για την 
μεγάλη Βέμπο; Θυμάσαι το γέλιο που κάναμε 
με το χιούμορ της; Πέθανε, όμως, λίγο 
αργότερα, αξιοπρεπέστατη κυρία μέχρι το 
τέλος. 
Ειλικρινά χαίρουμαι αυτό που αρχίσαμε σ’ αυτή 
τη σελιδα, αλλά λυπάμαι που διστάζουν να 
μπουν στη συντροφιά μας και άλλοι 
συμπάροικοι με τις δικές τους αναμνήσεις γιατί, 
όπως λέει το τραγούδι τής εποχής μας, «κάθε 
λιμάνι και καημός, κάθε καημός και πόνος» και 
κάθε μετανάστης έχει ζήσει τους δικούς του 
καημούς και υπέφερε τους δικούς του πόνους. 
Ομως, ας μην ξεχνάμε ότι ζήσαμε και όμορφες 
στιγμές στα οικογενειακά γλέντια, στους γάμους 
και βαφτίσια αλλά και στούς «μεγάλους χορούς», 
ή τις «ετήσιες χοροεσπερίδες» των σωματείων 
μας, επειδή μάς ένωνε ο πόνος τής ξενιτιάς και 
η νοσταλγία, που τον γιάτρεψε ο χρόνος...             
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