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Επιµνηµόσυνος ύµνος για µια Κυρία

Η παρουσία της Ζωής Κοµινά-
του, της σπουδαίας Ελληνίδας 
που εγκαταστάθηκε στην Αυ-
στραλία πάνω από 60 χρόνια, 

υπήρξε για την Ελληνική παροικία 
και για την ευρύτερη Αυστραλιανή 
κοινωνία, το επίκεντρο πολιτισµού, 
καλλιέργειας και ανθρωπισµού. Με 
τον θάνατό της έκλεισε ο κύκλος 
ζωής µιας σπουδαίας Γυναίκας που 
έφερε για κόσµηµα την αγάπη προς 
τον άνθρωπο, την σύνεση, την ευ-
πρέπεια και την ευγένεια που διακρί-
νει τους πνευµατικά καλλιεργηµένους 
ανθρώπους. Για την Ζωή Κοµινάτου, 
η πνευµατική της καλλιέργεια δεν 
υπήρξε µόνο απότοκο µόρφωσης και 
περιβάλλοντος, αλλά και µιας έµφυ-
της και αδιάκοπης αναζήτησης για 
την επίτευξη του καλού, του ηθικού 
και δικαίου βίου.

Το οξυδερκές και λαµπερό πνεύ-
µα της µεταστάσης Ζωής Κοµινάτου 
υπήρξε το στήριγµα της ψυχικής της 
ισορροπίας στην οδοιπορία του πό-
νου και µόχθου. Πόνος και µόχθος 
είναι η ζήση µας ολάκερη, είναι επί-
σης οι  αναπόφευκτοι σύντροφοί µας 
στο ταξίδι που συνοδεύουν τον άν-
θρωπο, γυναίκα ή άνδρα, σε χώρους 
δύσβατους, σε άγνωστους τόπους ξέ-
νους και µαρτυρικούς.  

Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε εδώ 
δυο τρείς στίχους του Καβάφη για να 
σκιαγραφήσουµε την στωική γενναι-
ότητα µε την οποία η Ζωή Κοµινάτου 
αντιµετώπισε το αλλότριο, το ξένο, το 
κουτί της Πανδώρας που πρόσφερε 
σ’ αυτή τη Γυναίκα, η µοίρα της.

«Σαν βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος

γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις»

Εδώ πρέπει να κάνουµε µια παρέν-
θεση για να δώσουµε µια εικόνα, των 
συγκεκριµένων ιστορικών γεγονό-
των.

Η Ζωή Κοµινάτου γεννήθηκε στην 
Πάτρα το 1922. Πατέρας της ήταν ο 
Παύλος Κοµποθέκρας και Μητέρα 
της η Ιουλία Ζερβού.
Οι οικογένειες των γονιών της προ-
έρχονταν από αριστοκρατική γενιά 
και ανήκαν στην άρχουσα τάξη της 
∆ηµοκρατίας της Βενετίας που ανα-
φέρονται λεπτοµερώς στο Χρυσό 
Τόµο του Ληξιαρχείου Βενετίας.
Από την πλευρά του Πατέρα της 
Ζωής, Παύλου Κοµποθέκρα, ο πατρι-
άρχης της Οικογένειας  Κοµποθέκρα 
ήταν ο ∆ούκας της Μεθώνης.  

Το Κάστρο του ∆ούκα της Μεθώνης 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση µέχρι 
σήµερα. Η οικογένεια Κοµποθέκρα 
εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Κεφαλ-
λονιά το έτος 1500 µΧ.

Ο Παύλος Κοµποθέκρας, υπήρξε κα-
θηγητής των Αγγλικών και ο Παπούς 
της Ζωής Κοµινάτου ήταν λόγιος και 
Θεολόγος καθηγητής ο οποίος έγρα-
ψε πραγµατεία για την Θεοτόκο Μα-
ρία. Η Ζωή αποφοίτησε από το Γυ-
µνάσιο του πατέρα της µε τιµητικές 
διακρίσεις για την επίδοσή της στα 
Γράµµατα.
Όµως κατά την διάρκεια της Γερµανι-
κής Κατοχής η Πάτρα δέχθηκε Βοµ-
βαρδισµούς που ισοπέδωσαν πολλές 
συνοικίες, οπότε η οικογένεια κατέ-
φυγε σε αγροτικές περιοχές για να 
σωθεί από τις πολεµικές απειλές, 
αλλά υπέφερε από δύο σοβαρούς 
εχθρούς, το κρύο και την πείνα.

Μετά την υποχώρηση των Γερµανι-
κών στρατευµάτων, το ∆εκέµβρη του 
1945, η Ζωή Κοµινάτου, παντρεύτη-
κε τον Κεφαλλονίτη ∆ιονύση Κοµι-
νάτο, επιτυχηµένο και ξακουστό επι-
χειρηµατία στο Κουνµίν της Κίνας. 
Το νεαρό ζευγάρι αναχώρησε για την 
Κίνα, αλλά προηγήθηκε στο ταξίδι 
τους πρώτα ο σύζυγος ∆ιονύσης και 
µετέπειτα ακολούθησε η Ζωή, µόνη 

της, από Ελλάδα στην Αίγυπτο και 
µετά στη Βοµβάη και Καλκούτα σι-
δηροδροµικώς, απ’ όπου πήρε αερο-
πλάνο για το Κουνµίν στην Κίνα.

Στην Κίνα οι επιχειρήσεις του ∆ιονύ-
ση Κοµινάτου προόδευαν κανονικά 
και αρχικά η εγκατάσταση του ζεύ-
γους υπήρξε οµαλή και ευτυχισµένη.
Όµως οι πολιτικές συγκρούσεις στην 
Κίνα και η απειλή ενός ολοκληρωτι-
κού καθεστώτος, αλλά και το γεγονός 
ότι η Ζωή ήταν έγκυος στο πρώτο 
τους παιδί, επέβαλε την φυγή σε άλλη 
χώρα. Το 1949, ο ∆ιονύσης και η 
Ζωή, εγκατέλειψαν την Κίνα και ήρ-
θαν για µια νέα ζωή, στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας στο οποίο εγκαταστάθη-
καν µόνιµα, αποκτώντας και δεύτερο 
γιό.

Στην Αυστραλία ο ∆ιονύσης εξελί-
χθηκε σε επιτυχηµένο επιχειρηµατία, 
πέρα από τα σύνορα της Ελληνικής 
παροικίας. Μεγάλο ρόλο στην επι-
τυχηµένη τους εγκατάσταση έπαιξε η 
Ζωή, γιατί ήταν καλός άνθρωπος, µε 
µόρφωση, γνώση και χαρακτήρα πού 
γρήγορα έγινε γνωστή επίσης για 
τους καλούς της τρόπους και την συ-
µπεριφορά της σε όλους, µετανάστες 
Ελληνικής καταγωγής όπως και στους 
Αυστραλούς, στον κύκλο των επιχει-
ρηµατιών αλλά και άλλων, ακαδηµα-

ϊκών, επιστηµόνων κτλ.  Συγκεκριµέ-
να,  από τότε µέχρι και πρόσφατα, η 
Ζωή Κοµινάτου, έγινε προστάτιδα και 
χορηγός στο Αυστραλιανό Αρχαιολο-
γικό Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου 
του Σύδνεϋ και βοήθησε σηµαντικά 
τις ανασκαφές σπουδαίων αρχαιο-
λογικών περιοχών κυρίως στην Βό-
ρειο Ελλάδα, ενώ παράλληλα ίδρυσε 
το ΛΥΚΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ στο Σύδ-
νεϋ, όπου βοήθησε µε κάθε τρόπο, 
όπως και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Ελληνικών Γραµµάτων, φιλανθρω-
πικούς Οργανισµούς όπως τον ΕΡΥ-
ΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, την ΕΣΤΙΑ, το ίδρυµα 
ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΛΕΣ, αλλά και µία 
πληθώρα ατόµων τα οποία δεν µπο-
ρούµε να ονοµάσουµε.  

Η Ζωή Κοµινάτου υπήρξε θαρραλέα 
και πρέπει να αναφερθούµε στο θάρ-
ρος και την αποφασιστικότητα του 
χαρακτήρα της, που κατόρθωσε να 
χαλκέψει και να οικειοποιηθεί ένα 
σύνολο αξιών που στόλισαν την προ-
σωπικότητά της µε τις υψηλές αρετές 
της αξιοπρέπειας, φιλανθρωπίας και 
φροντίδας των συνανθρώπων της, 
χωρίς έπαρση και προσδοκία αντα-
µοιβής.
 
Η Ζωή Κοµινάτου τα τελευταία χρόνια 
είχε ελαττώσει  τις πολλές κοινωνικές 
επαφές, αλλά παρέµεινε πιστή στους 
πολύ δικούς της ανθρώπους και το 
χιούµορ της ήταν πάντα ακµαίο. Επι-
γραµµατικά µού έλεγε σαν απάντηση 
όταν τη ρωτούσα ‘πως είναι’, «εγώ 
είµαι πάντα καλά και γνωρίζω ότι εί-
µαι στην αναµονή για το µεγάλο ταξί-
δι».  Στις αντιρρήσεις µου, απαντούσε 
ήρεµα- «εκεί θα πάµε όλοι και όλες 
– δεν φοβάµαι τον θάνατο».  

Στο νου µου έρχονται δυο αράδες 
από τα γραπτά του Γκαίτε……
«Η σκέψη του θανάτου δεν µε ταράσσει 
καθόλου, γιατί έχω τη βαθιά πεποίθηση 
ότι το πνεύµα µας είναι µια ουσία εντε-
λώς ακατάλυτης φύσεως είναι αυτό που 
εξακολουθεί να δρα στην αιωνιότητα και 
µοιάζει µε τον ήλιο, που απλά στα γήινα 
µάτια µας φαίνεται ότι δύει, χωρίς όµως 
να δύει πραγµατικά ποτέ, αλλά ασταµά-
τητα συνεχίζει να λάµπει».

Ζωή µου, αλησµόνητη Φίλη, 
Εσύ θα λάµπεις για πάντα! 
«Αιωνία Σου η µνήµη»!

Σοφία Ράλλη-Καθαρείου

Ηµέρα Τρίτη, σήµερα,  30 του Αυγούστου 2016, πραγµατοποιείται 
η εξόδιος ακολουθία και ταφή της ΖΩΗΣ ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ, της πρώτης κυρίας 
της Οµογένειας στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.

 




