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Με στόχο µας το µέλλον 
τού «Κόσµου»

Φίλοι µας, χρόνια πολλά.

Σήµερα κρατάτε στα χέρια σας 
µια από τις φηµισµένες χρι-
στουγεννιάτικες εκδόσεις τού 

«Κόσµου», βαριά σε όγκο µε εκατο-
ντάδες σελίδες και πλούσια σε και-
νοτοµίες. 

Το µέλλον των εφηµερίδων σε όλο 
τον κόσµο αµφισβητείται καθώς οι 
ηλεκτρονικές εκδόσεις αντικαθι-
στούν µε ραγδαίους ρυθµούς τις εφηµερίδες, αλλά δεν είµαι από 
αυτούς που προβλέπουν το τέλος τους στο άµεσο µέλλον.

Η εφηµερίδα µας δεν είναι η εξαίρεση και παρόλο που εργαζό-
µαστε για το σήµερα, ετοιµαζόµαστε για την άλλη µέρα, για έναν 
πολύ διαφορετικό «Κόσµο».

Έχοντας νέους, φιλοπρόοδους και ευσυνείδητους  ανθρώπους σε 
θέσεις κλειδιά, για να παρακολουθούν την εξέλιξη στην τεχνο-
λογία και την αλλαγή στο αναγνωστικό µας κοινό, η εφηµερίδα 
µας θα δίνει το παρών στο µέλλον, όταν πολλές άλλες θα είναι 
παρελθόν.

Το σηµερινό ένθετο “Kosmos Project”, γραµµένο εξ ολοκλήρου 
από ελληνικής καταγωγής φοιτητές στα πανεπιστήµια τής ΝΝΟ, 
είναι το πρώτο βήµα σε δοµικές αλλαγές που προγραµµατίσαµε 
για να ελκύσουµε τα παιδιά και εγγόνια µας, που «πρώτη» γλώσ-
σα τους είναι τα Αγγλικά. Αρχίσαµε µε τους φοιτητές και επειδή 
κανείς δεν περισσεύει θα συνεχίσουµε µε τους επιστήµονες, τους 
επαγγελµατίες, τους καλλιτέχνες και λογοτέχνες που διαπρέπουν 
στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία. Βέβαια, χωρίς να περιφρο-
νήσουµε τους µετανάστες τής πρώτης γενιάς, τα θεµέλια πάνω στα 
οποία κτίστηκε το οικοδόµηµα τής εφηµερίδας µας.

Ο «Καζαµίας» που θα διαβάσετε σ’ αυτή την έκδοση είναι διαφο-
ρετικός, ποιοτικός και πολυσχιδής, για να µην προσβάλουµε την 
αισθητική και τη νοηµοσύνη των αναγνωστών µας και τον αφιε-
ρώνουµε στους στυλοβάτες τής εφηµερίδας.   

Σάς γνωρίζουµε πολύ καλά και τί απαιτείτε από 
εµάς, γιατί ο «Κόσµος» µας έχει συµπληρώσει ήδη 
36 χρόνια ζωής µαζί σας. 

Με τη συµπαράστασή σας άντεξε όλες τις τρικυµίες που βρήκε 
µπροστά του από ανταγωνιστές και κατά καιρούς από κακή δια-
χείριση, αλλά σήµερα ατενίζει το µέλλον µε εµπιστοσύνη για δύο 
κυρίως λόγους:

- Τα ικανότατα στελέχη µας µε οράµατα και προγράµµατα για το 
µέλλον τού «Κόσµου».

- Εκείνους τους αναγνώστες που εκτιµούν την ελεύθερη σκέψη, 
τη διαφορετικότητα στις απόψεις και την αντικειµενικότητα στην 
ειδησεογραφία.

Σήµερα, φίλοι µου, θα επαναλάβω άλλη µια φορά τη βαθιά εκτί-
µηση για τους συνεργάτες µας και την δικαιολογηµένη  υπερηφά-
νεια για την εφηµερίδα µας.

Ευχαριστώ όλους σας που µάς διαβάζετε και σάς εύχοµαι Καλά 
Χριστούγεννα, κοντά στις οικογένειες και αυτούς που αγαπάτε.  

Γιώργος Χατζηβασίλης
Αρχισυντάκτης 

Τα λίγα λόγια ζάχαρη 

Η λίστα των απωλειών µεγα-
λώνει κάθε χρόνο αλλά παρά 
τους κακούς οιωνούς τα κατα-

φέραµε και φέτος. Η έννοια µας είσα-
στε εσείς που στηρίζετε την εφηµερίδα 
εδώ και 36 χρόνια. Ο µοναδικός τρό-
πος να σας το ανταποδώσουµε και να 
σας πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ είναι 
η εορταστική έκδοση που βγαίνει κάθε 
χρόνο την τελευταία Παρασκευή πριν 
από τα Χριστούγεννα. Σήµερα, µαζί µε 
την εφηµερίδα θα βρείτε δύο περιοδι-
κά τα οποία προσφέρονται δωρεάν. Πρόκειται για µια έκδοση που 
συνολικά ξεπερνάει τις 280 σελίδες και είναι χωρίς αµφιβολία η 
µεγαλύτερη της τελευταίας 10ετίας.

Θα σταθώ ιδιαιτέρως σε δύο ανθρώπους. Την Άννα Αρσένη που 
όπως πάντα έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και έφτιαξε από το µηδέν 
ένα περιοδικό για το οποίο πριν ακόµα τυπωθεί το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών ήταν τεράστιο. Έσπασαν στην κυριολεξία τα τηλέφωνα 
της εφηµερίδας… Η πολυεπίπεδη δουλειά της Άννας δίνει µορφή 
στις ιδέες και  µετατρέπει τις… καλές προθέσεις σε απτό αποτέλε-
σµα. Μεγάλη τύχη να δουλεύεις µαζί της…

Ο δεύτερος είναι ο Γιώργος Μπλιόκας, στον οποίο οφείλεται η επι-
τυχία του δεύτερου εγχειρήµατος. Ήταν ο Γιώργος και η Νικολέτ 
Πρεκέτις που συντόνισαν την οµάδα των φοιτητών από τα τέσσερα 
µεγάλα πανεπιστήµια της ΝΝΟ, µια προσπάθεια που οδήγησε στην 
έκδοση του αγγλόφωνου περιοδικού που βρήκατε σήµερα µέσα στην 
εφηµερίδα. Χάρη στην έµπνευση τους και τη δουλειά τους δηµιουρ-
γήθηκε µια µόνιµη πλατφόρµα συνεργασίας που υπόσχεται ότι θα 
υπάρξει συνέχεια και στο µέλλον. Το όραµα του Γιώργου είναι να 
συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και τα επόµενα χρόνια. ∆ικός µας 
στόχος είναι να βγαίνουν τουλάχιστον δύο τέτοια περιοδικά κάθε 
χρόνο µε διαφορετική θεµατολογία. Ήδη εργαζόµαστε για την έκδο-
ση του επόµενου µε συνεργασίες από την Αυστραλία, την Ελλάδα 
και τη Βρετανία…

Ιδιαίτερης σηµασίας για αυτή την έκδοση είναι η συµ-
βολή του σηµαντικού φωτογράφου Τοµ Ψωµότραγου 
που µας εµπιστεύτηκε ανέκδοτο υλικό από το επικών 
διαστάσεων πρότζεκτ στο Άλις Σπρινγκς. Το έργο αυτό 
θα εκτεθεί στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο το 2019. 

Η οικογένεια του «Κόσµου» µεγαλώνει και το 2019 θα είµαστε ακό-
µη πιο δυνατοί. Ήδη εντάχθηκε στο δυναµικό της εφηµερίδας ο 
Γιάννης Κοροµβόκης ενώ από την νέα χρονιά θα έχουµε µια µονι-
µότερη συνεργασία µε την καταξιωµένη δηµοσιογράφο Βάσω Μώ-
ραλη. Επίσης, στην έκδοση της Τετάρτης θα συνεχίσουµε να φιλοξε-
νούµε πιο συστηµατικά κείµενα των αναγνωστών µας και πιστέψτε 
µε, έχουµε στα συρτάρια µας πλούσιο υλικό.

Η χρονιά κλείνει µε µια σπουδαία χειρονοµία από έναν Ληµνιό συ-
µπάροικο που επιθυµεί να µην δοθεί το όνοµα του στην δηµοσιότη-
τα. Πριν από µερικές ηµέρες µου τηλεφώνησε ο κ. Αλέκος Γκαλελής 
και µου µετέφερε το µήνυµα του. Χάρη στην ευγενική του χορηγία 
εκατοντάδες εφηµερίδες θα βρίσκονται σήµερα στα τέσσερα ελληνι-
κά γηροκοµεία και θα κάνουν συντροφιά στους ηλικιωµένους µας. 
Τον ευχαριστούµε από καρδιάς.

Η οµάδα που δηµιούργησε ο Γιώργος Χατζηβασίλης πριν από µερι-
κά χρόνια συνεχίζει το δρόµο της… Με το ίδιο ήθος και τους ίδιους 
στόχους. Γιώργο, σε ευχαριστούµε για όλα…

Γιάννης ∆ραµιτινός
Υπεύθυνος Έκδοσης




