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και 8 εγγονάκια αλλά όχι δισέγγονα ακόµη. 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ
Έχοντας εξασφαλίσει τον άρτο υµών τον επι-
ούσιο, ο ονειροπόλος Μανώλης Κασσιµάτης 
γρήγορα αναλαµβάνει δράση, πρώτα ως µέλος 
της ΑΧΕΠΑ και στην συνέχεια της Κυθηραϊκής 
Αδελφότητας ΝΝΟ, την οποία υπηρέτησε για 
χρόνια από το πόστο του προέδρου. Χαµηλών 
τόνων ως άνθρωπος, δεν θέλει να εµβαθύνει 
περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραί-
τητο στο έργο που αυτός και οι συνεργάτες του 
επιτέλεσαν.  
Θυµάται όµως την γνωριµία του µε τον ουµα-
νιστή και φιλέλληνα και πρώην πρέσβη της 
Αυστραλίας στην Ελλάδα Hugh Gilchrist, στον 
οποίο παρέδωσε λίστα µε τα ονόµατα των Κυ-
θηρίων που είχαν υπηρετήσει στον Αυστραλι-
ανό στρατό κατά την διάρκεια του Β’ Παγκό-
σµιου Πόλεµου. «Θυµάµαι πως είχα ρωτήσει 
τον κ. Gilchrist» µου λέει γελώντας, «ποια ήταν 
η µεγάλη διαφορά µεταξύ Ελλήνων και Ισπα-
νών. Η απάντηση του; Οι Ισπανοί δεν έχουν 
καθόλου φαντασία. Οι Έλληνες έχουν… υπερ-
βολική!»

Πότε ξεκίνησε η πορεία σας στα παροικιακά;
Ασχολήθηκα πάρα πολύ µε την Κυθηραϊκή 
Αδελφότητα ΝΝΟ, καθώς επίσης και µε το 
Rotary Club αλλά και µε την ΑΧΕΠΑ. ∆υο φο-
ρές µε πρότειναν για πρόεδρο στο Rotary Club 
αλλά και τις δυο αρνήθηκα αφού θα έπρεπε 
να ταξιδεύω 300 µίλια για τις γενικές συνελεύ-
σεις. Ξεκίνησα από την ΑΧΕΠΑ, τον καιρό που 
ακόµη είχα το µαγαζί στο Chatswood. Υπήρξα 
πρόεδρος του τµήµατος «Προµηθέας», στην συ-
νέχεια εντάχθηκα στους Κυθήριους. Είχα πει 
ότι δεν θα αναλάµβανα πρόεδρος ποτέ, αλλά 
αναγκάστηκα να αλλάξω γνώµη αφού ο σύλ-
λογος ήταν σε τραγική κατάσταση. 

Τι σας έχει µείνει πιο έντονα χαραγµένο στο 
µυαλό από τα τόσα χρόνια ενασχόλησης σας 
µε τα κοινά;
Την τελευταία φορά µε εξέλεξαν ως πρόεδρο 
γιατί η κοινότητα ήταν πολύ κοντά στο να πάει 
φαλιµέντο. Όταν ανέλαβα το 1980 δεν ήξερα 
πως η τράπεζα τους είχε δώσει έξι εβδοµάδες 
προκειµένου να ξοφλήσουν το χρέος τους. Αν 
το ήξερα, ίσως να µην αναλάβαινα. Αµέσως 
πήγα στον διευθυντή της τράπεζας και ζήτησα 
περισσότερο χρόνο, λέγοντας του πως αν πή-
γαινε το κτίριο σε δηµοπρασία, θα έκανα το παν 
προκειµένου να χάσει η τράπεζα όλους τους 

Κυθήριους πελάτες της. Πήραµε λοιπόν 3 µή-
νες παράταση, ενώ ο ίδιος µε διαβεβαίωσε πως 
αν καταφέρναµε στο διάστηµα αυτό να κατεβά-
ζαµε το χρέος από τις $130,000 σε κάτω από 
$100,000, αυτόµατα θα µας µείωνε το επιτόκιο 
από 17,5% στα 9%. Κάναµε το Kytherian Ball 
το οποίο συνήθως ήταν χασούρα, αφού κανέ-
νας δεν πλήρωνε. Αποφασίσαµε λοιπόν ότι τα 
26 µέλη του διοικητικού συµβουλίου µαζί µε 
τις συζύγους µας θα πληρώναµε κανονικό ει-
σιτήριο. Εν τέλει είχαµε κέρδος $18,500, αλλά 
πάλι µας έλειπαν $4000. Εγώ και ο Σπύρος 
Κλαδής βάλαµε από $2000 ο καθένας και έτσι 
ρίξαµε το χρέος κάτω από τις $100,000. Στην 
επόµενη γενική συνέλευση ζητήσαµε από 100 
Κυθήριους να βάλουν από $1000 ο καθένας 
για πέντε χρόνια χωρίς τόκο και τελικά καταφέ-
ραµε να µαζέψουµε $120,000 και να ξοφλή-
σουµε το χρέος εντελώς. 
 
Πως βλέπετε το µέλλον της παροικίας µας;
Πολύ ευρύ. Έχουµε γεµίσει από έλληνες επι-
στήµονες, οι οποίοι είναι πιο µορφωµένοι από 
ότι ήµασταν εµείς. Και συνάµα τα νέα παιδιά 
δεν είναι τοπικιστές όπως εµείς. 

Αν σας ζητούσαν να δώσεις µια συµβουλή σε 
κάποιο που θέλει για πρώτη φορά να αναµει-
χθεί µε τα κοινά, ποια θα ήταν αυτή;
Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί µε τα παροικι-
ακά πρέπει πάνω από όλα να διαθέτει µεγάλη 
υποµονή. Να παραδέχεσαι ότι και εσύ ο ίδιος 
µπορεί να κάνεις λάθος µερικές φορές και να 
προσπαθείς όσο µπορείς να διορθώνεις τα 
λάθη σου. Συνάµα όταν τελειώσεις την στα-
διοδροµία σου σε κάποιο σωµατείο, να µην 
περιµένεις να σε πετάξουν αλλά να φύγεις µό-
νος σου. Και όταν τελειώσει η θητεία σου, µην 
περιµένεις από κανένα να σου πει ευχαριστώ. 
Ελπίζω µόνο να µην σε βρίζουν κιόλας γιατί 
και αυτό συµβαίνει. Όσο µπορείς απόφυγε να 
αναµιγνύεσαι µε οικονοµικά. Άσε τον ταµία να 
κάνει αυτές τις δουλειές.

Αυτό το λέτε µε πίκρα;
Καθόλου. Ποτέ µου δεν είχα πίκρα. Υπήρξα 
τυχερός. 

Ένα µήνυµα προς την ελληνική παροικία;
Ποτέ µην ξεχνάτε τον τόπο της καταγωγής σας. 
Πάντοτε πηγαίνετε πίσω στις ρίζες και στο δο-

ξασµένο παρελθόν της πατρίδας µας. Η πατρί-
δα µας έδωσε τον πολιτισµό στον κόσµο και 
είναι υποχρέωση µας να µην το ρεζιλέψουµε. 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Με το επίσηµο τέλος της συνέντευξης να έχει 
περάσει προ πολλού και µε τη κυρία Σταµατί-
να να επιµένει να µας φιλέψει καφέ και άλλα 
εδέσµατα, ώρα για τον γράφων να πάρει τον 
δρόµο της επιστροφής. Λογάριαζα όµως χωρίς 
τον ξενοδόχο, και δη τον οικοδεσπότη, αξιό-
τιµο κύριο Εµµανουήλ Κασσιµάτη, ο οποίος 
επιµένει να µου δείξει και τις ικανότητες του ως 
κηπουρού. Μικρός µεν ο κήπος, ιδιαίτερα προ-
σεγµένος δε και περιποιηµένος από το ζεύγος 
Κασσιµάτη, µε λουλούδια και µικρά δενδρύλ-
λια να κυριαρχούν. Κόβει µανταρίνι και µου 
το προσφέρει. Γλυκό σαν µέλι. Χαµογελά. «Και 
που να δοκιµάσεις και τα σύκα µας» µου λέει. 
Μάλλον ήρθα σε λάθος εποχή. Ας το καλό! 
«Μην αγχώνεσαι» µε καθησυχάζει ο οικοδε-
σπότης µου. «Εδώ θα είµαστε και του χρόνου. 
Έλα όποτε θες και κόψε όσα σύκα γουστάρεις». 
Όσο για αυτό να είστε σίγουρος κύριε Κασσι-
µάτη.  


