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Ασφαλώς έχετε Αυστραλιανή υπη-
κοότητα ∆ώστε µας µερικές πληρο-
φορίες για σας, Ποια η καταγωγή 
σας και πότε ήρθατε στην Αυστρα-
λία; 

Γεννήθηκα εδώ και 76 χρόνια  σε 
ένα πανέµορφο νησί τους ΛΕΙ-
ΨΟΥΣ  πολύ κοντά στην γνωστή 
Νήσο ΚΩ, εκεί που γεννήθηκε ο 
Πατέρας της Ιατρικής Επιστήµης 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Μετανάστευσα στην Αυστραλία µε 
τον Σύζυγό µου Βαγγέλη ΑΝΕΣΤΗ 
που διετέλεσε για πάρα πολλά χρό-
νια ∆ηµοτικός Σύµβουλος στην ∆η-
µαρχία της περιφέρειας ΡΟΚΝΤΕΙΛ

Από την ηµέρα πού φθάσατε στην 
Αυστραλία υποχρεωθήκατε να συµ-
βάλετε στον οικογενειακό προϋπο-
λογισµό και εργαστήκατε.  Ποιες 
ήταν οι δουλειές που κάνατε; Γνω-
ρίζατε την γλώσσα;
Πότε αρχίσατε τις προσπάθειες για 
βοήθεια των ανέργων, ηλικιωµένων 
ή και ασθενών;

Πάντα µε ενδιέφερε να βοηθώ τους 
συνανθρώπους µου.  Έτσι ήµουνα 
από πολύ µικρή.  Ένοιωθα ευχαρί-
στηση όταν µπορούσα να κάνω κάτι 
καλό, να βοηθήσω όσο µπορούσα.  
Όταν ήρθα στην Αυστραλία δεν 
µπορούσα να κινηθώ εύκολα γιατί 
ο τόπος ήταν ξένος και δεν  ήξερα 
την γλώσσα.  Όµως αυτό δεν µε 
εµπόδισε να κάνω αυτό που ένοιω-
θα πως έπρεπε να πράξω.  Έτσι θυ-
µάµαι 
πώς κάποτε έπρεπε να βοηθήσω 
κάποιον άρρωστο που δεν είχε λε-
φτά να κάνει εγχείρηση.  Μη γνω-
ρίζοντας τα Αγγλικά παρακάλεσα 
κάποιον να µου φτιάξει δύο ταµπέ-
λες γραµµένες Εγγλέζικα, τις κρέµα-
σα στο σώµα µου, µία  εµπρός την 
άλλη πίσω και έκανα παρέλαση στο 
εργοστάσιο, τράβηξα την προσοχή 
όλων και µάζεψα αρκετά χρήµατα 
για τον άρρωστο.  Αυτό ήταν µια 
αρχή.  Σιγά, σιγά συνήθισα και την 
καθηµερινή εργασία, έκανα οικο-
γένεια αλλά πάντα έτρεχα εκεί που 
υπήρχε ανάγκη.  Έκανα ότι µπο-
ρούσα να βοηθήσω,  πραγµατικά 
έτσι έκανα το καθήκον µου σαν άν-
θρωπος.

Μας µιλήσατε για µια αρχή,  αλλά 
από τότε γράψατε  µια ανοδική πο-
ρεία για την φιλανθρωπία. Φθάσατε 
ακόµα και να βοηθήσετε µια πο-
δοσφαιρική οµάδα, βέβαια σπάνιο 
πράγµα για µια γυναίκα.

Βέβαια αισθάνοµαι υπερήφανη που 
µου δόθηκαν οι δυνατότητες να βο-
ηθήσω οργανισµούς που ίσως τα 
παλιά τα χρόνια να µην θεωρούσαν 
τις γυναίκες άξιες να ασχοληθούν 
µε κάτι πάρα πέρα από τις δουλειές 
του σπιτιού. 

Για παράδειγµα ο Ποδοσφαιρικός 
σύλλογος που έγινε πασίγνωστος 
µε την οµάδα του Σύδνεϋ Ολύµπικ 
έπρεπε να µαζέψει παιδιά που εί-
χαν µεράκι για τα αθλητικά, ιδιαί-
τερα µε το ποδόσφαιρο, να µάθουν 
όχι µόνο για το πώς θα βοηθούσαν 
να ακουστεί η οµάδα τους, αλλά και 
να καταλάβουν ότι ο αθλητισµός 
βελτιώνει τον χαρακτήρα, µαθαίνει 
τα παιδιά να συνεργάζονται και να 
έχουν εντιµότητα σ’ αυτό που κά-
νουν και να είναι καλοί όταν κερ-
δίζουν και ακόµα καλύτεροι όταν 
χάνουν.  

Στάθηκα τυχερή γιατί ακούστηκαν 
οι ιδέες µου και τελικά σαν Πρόε-
δρος κατορθώσαµε να βάλουµε τις 
βάσεις και φτιάξαµε γερά θεµέλια 
για τους µελλοντικούς ποδοσφαι-
ριστές  που τίµησαν όχι µόνο την 
οµάδα, αλλά και την Αυστραλία.

Με ποιες άλλες φιλανθρωπικές δρα-
στηριότητες ασχοληθήκατε;

∆εν είναι εύκολο αλλά ούτε και σω-

στό να προβάλλει κανείς τον εαυτό 
του, αλλά αφού η χώρα µου η Αυ-
στραλία µου κάνει αυτή την τιµητι-
κή αναγνώριση για τις ταπεινές µου 
προσπάθειες, οφείλω να απαντήσω 
στην ερώτησή σας, λέγοντας πως 
χωρίζω τις δραστηριότητές µου στις 
εξής κατηγορίες.
Πρώτα, πρώτα, προσπαθώ να βοη-
θώ αναξιοπαθούντα άτοµα, δηλαδή 
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
στήριξης για να ανταπεξέλθουν τις 
δυσκολίες της ζωής.  Οι άνθρωποι 

αυτοί, πιστέψτε  µε, δεν είναι λίγοι, 
αλλά δεν θέλω και δεν µου επιτρέ-
πεται να δηµοσιεύω το τι έκανα και 
κάνω στον τοµέα αυτόν γιατί δεν 
πρέπει να µιλάµε για ιδιώτες.

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν 
εγώ έχω κάποια υπεύθυνη θέση σε 
ένα οργανισµό και έχω αναλάβει 
να διεκπεραιώσω το χρέος µου στα 
πλαίσια του οργανισµού αυτού.

Θα σας πω λοιπόν ότι αυτά που 
θεωρώ σπουδαία υπόθεση,  είναι 
η συλλογή χρηµάτων για την κατα-

πολέµηση του παιδικού καρκίνου 
ενισχύοντας  µε σηµαντικά χρηµα-
τικά ποσά, εδώ και αρκετά χρόνια 
το ερευνητικό τµήµα για την κατα-
πολέµηση παιδικού καρκίνου, στο 
Πανεπιστήµιο Νέας Νότιας Ουαλί-
ας, κάτω από την εποπτεία της Κα-
θηγήτριας Ογκολογίας ∆ρ. Μαρίας 
Καβαλλάρη.  Ο γνωστός Γυναικείος 
Οργανισµός ΟΕΕΓΑ µου είχε δώσει 
την ευθύνη της συλλογής χρηµά-
των,  πράγµα το οποίο και συνεχίζω 
να κάνω και τώρα που είµαι πρόε-
δρος της Οργάνωσης αυτής.

Μεγάλη χαρά µου έδωσε επίσης 
και το γεγονός ότι στην οργάνωση, 
ΑΧΕΠΑ ίδρυσα την Στοά ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΗΣ και τα βραβεία ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΗΣ σε διαπρεπείς ιατρούς, ή 
νέους ιατρούς που δείχνουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για την υγεία στην 
κοινωνία και την καταπολέµηση 
των ασθενειών. 

Αυτά βέβαια είναι µόνο ένα δείγ-
µα του χώρου στον οποίο βάζω τον 
χρόνο και την σκέψη µου.  Παράλ-
ληλα, υπάρχουν ορφανοτροφεία, 
φιλόπτωχοι εκκλησιών, εκκλησια-
στικά ιδρύµατα, ιδρύµατα βοηθείας 
άστεγων παιδιών, για τα οποία συ-
νεχώς βοηθώ, αλλά θα µου επιτρέ-
ψετε να µην αναφερθώ χωρίς την 
θέλησή τους.

Κυρία Ανέστη, επιτρέψτε µου να σας 
συγχαρώ για την τιµητική διάκριση 
που σας απένειµε η Αυστραλία

Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδια-
φέρον σας και για τα συγχαρητήριά 

σας και να µου επιτρέ-
ψετε να κλείσω την συ-
νέντευξή µας λέγοντας, 
ότι όλοι µας µπορούµε 
να βοηθήσουµε τους 
συνανθρώπους µας 
άµα το θέλουµε.
Είναι καθήκον µας να 

µεριµνούµε και να ευχόµαστε να 
έχοµε υγεία και θέληση να κάνουµε 
το καλό χωρίς τυµπανοκρουσίες.

Τέλος, ευχαριστώ την Αυστραλία 
που µε τίµησε.  Όταν ξεκίνησα από 
ένα µικρό νησί της Ελλάδας δεν 
µπορούσα να διανοηθώ ότι η δεύ-
τερη πατρίδα µου
θα µε αγκάλιαζε µε τέτοια στοργή 
και τέτοια εκτίµηση.
Ελλάδα µου, σ’ ευχαριστώ που µε 
γέννησες, δεν σε ξεχνώ ποτέ, και  
Αυστραλία µου σ’ ευχαριστώ που 
µε υιοθέτησες. 

Με τον τίτλο του ΟΑΜ τίµησε 
η Αυστραλία την Ειρήνη Ανέστη

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ελλάδα µου, σ’ ευχαριστώ που 
µε γέννησες, δεν σε ξεχνώ ποτέ, 
και  Αυστραλία µου σ’ ευχαρι-
στώ που µε υιοθέτησες.




