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Ο Αναστάσιος (Tom) Κόκ-
κορης που έχει γεννηθεί 
στην Ρειχιά Λακωνίας και 

ζει στο Σίδνεϊ, µαζί µε την κόρη 
του Όλγα, ξεκίνησαν προχθές 
το µεσηµέρι από την αίθουσα 
του Συλλόγου Ζαρακιτών (196 
Liverpool Road Enfield, NSW 
Australia) έναν ποδηλατικό 
γύρο τριών ηπείρων µε φιλαν-
θρωπικό αλλά και µε αθλητικό 
ενδιαφέρον: 

Να συγκεντρώσουν χρήµατα 
για να τα διαθέσουν στο «Σύλλο-
γο Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο 
- ΕΛΠΙ∆Α». 

Το ταξίδι θα έχει ενδιάµεσους 
σταθµούς την Αµερική, την 
Πορτογαλία, την Ισπανία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Ελ-
λάδα. Αφού διασχίσει κάποιες 
πόλεις της Ελλάδας θα γίνει µια 
στάση στην Ερµιόνη Αργολί-
δος, που είναι η ιδιαίτερη πατρί-
δα της Μαριάννας Βαρδινογιάν-
νη, όπου σε µία σεµνή τελετή θα 
γίνει ο απολογισµός για την δω-
ρεά προς το σωµατείο ΕΛΠΙ∆Α, 
εν συνεχεία θα τερµατίσει στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ρειχιά 
Λακωνίας.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
Ο ίδιος ο κ. Κόκκορης εξηγεί 

πως αποφάσισε να κάνει αυτό το 
ταξίδι και ποιοι λόγοι τον ώθη-
σαν να µαζέψει χρήµατα για το 
σύλλογο ΕΛΠΙ∆Α: «Η απόφα-
σή µου ώστε τα χρήµατα που 
θα συγκεντρωθούν να δοθούν 
στο ΕΛΠΙ∆Α, ξεκίνησε από τον 
καλό µου φίλο, Γεώργιο Κων-
σταντόπουλο, ο οποίος ήταν ο 
πρώτος που µε ενηµέρωσε 
για το σύλλογο και το τεράστιο 
έργο της Ερµιονίτισας κας Μα-
ριάννας Βαρδινογιάννη - Πρέ-
σβειρας καλής θελήσεως της 
UNESCO και Προέδρου του ∆. 
Σ. του σωµατείου αυτού.

«Όταν ο Γιώργος µου ανέφερε 
το όνοµα ΕΛΠΙ∆Α µε συγκί-
νησε πάρα πολύ, διότι τον ∆ε-
κέµβρη του 2009 χάσαµε την 
ανιψιά µας Νίκη-Ελπίδα Σύρου 
από καρκίνο (ετών 40). Το ιστο-
ρικό της οικογένειας της αδελ-
φής µου Παναγιώτας (µητέρας 

της Νίκης) είναι τραγικό. Το βα-
πτιστικό όνοµα της ανιψιάς µου 
είχε προγραµµατιστεί να είναι 
Ελπίδα Σύρου αλλά δυστυχώς 
ο πατέρας της Νίκος πέθανε από 
καρκίνο 12 ηµέρες µετά την γέν-
νηση της κόρης του, στο ίδιο νο-
σοκοµείο, σε ηλικία 20 χρονών. 
Για να τιµήσει τον άντρα της, η 
αδελφή µου, ονόµασε την κόρη 
Νίκη-Ελπίδα Σύρου.

Στη συνέχεια και ο ανιψιός 
µου ο Αναστάσιος Παπαγεωρ-
γίου νόσησε από καρκίνο τον 
οποίο όµως ξεπέρασε πριν 20 
χρόνια, η δε µητέρα του Θεοδώ-
ρα Παπαγεωργίου, θεραπεύεται 
σήµερα από καρκίνο. Με όσα 
συνέβησαν στην οικογένειά 
µου, τα οποία δυστυχώς συµ-
βαίνουν και σε πολλές άλλες 
οικογένειες, έβαλα σκοπό και 
στόχο και θεωρώ χρέος µου να 
συµβάλλω εγώ και η κόρη µου 
Όλγα, στην ενίσχυση του αγώνα 
των παιδιών που πάσχουν από 
καρκίνο και της ελπίδας τους για 
ζωή. Ελπίζω να βρω συµπορευ-
τές στο δρόµο µου...»

Eνας άνδρας έχασε τη ζωή 
του το Σάββατο το πρωί 
όταν δέχτηκε επίθεση καρ-

χαρία ενώ έκανε κατάδυση ανοι-
κτά της παραλίας Στράθαµ, νότια 
του Μπάντµπουρι, στη ∆υτική 
Αυστραλία, ανακοίνωσε η αστυ-
νοµία διευκρινίζοντας ότι ήταν 
η τέταρτη θανατηφόρα επίθεση 
καρχαρία στην πολιτεία από το 
Σεπτέµβριο του 2011. Πρόκειται 
για τον 33χρονο Πίτερ Κούρµαν, 
ο οποίος είχε καταδυθεί µαζί µε 

τον 34χρονο αδελφό του Τζίαν 
κοντά στο Μπάσελτον, σχεδόν 
230 χλµ. από το Περθ, όταν δέ-
χτηκε την επίθεση. Η θανατηφό-
ρος αυτή επίθεση σηµειώθηκε 
µόλις 10 ηµέρες µετά το βαρύ 
τραυµατισµό ενός σέρφερ από 
καρχαρία στη Χρυσή Ακτή, στην 
ανατολική πλευρά.  Οι πολιτει-
ακές Αρχές έχουν ενισχύσει τις 
αεροπεριπολίες στις θαλάσσιες 
περιοχές για την προστασία κο-
λυµβητών και δυτών.
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Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall, 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό 
τη συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

α) Ενδύματα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
β) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
γ) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
ε) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και 
Οργανισμούς προς εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:
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Ο άτυχος Πίτερ Κούρµαν

Ελληνοαυστραλός κάνει 
το γύρο του κόσµου µε ποδήλατο

ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΗ ΡΕΙΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


