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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ο ∆ηµήτρης Γκόγκος, γεννήθηκε στη 
Χίο από Μικρασιάτες γονείς. Και 
από συντάκτης της «Πρωίας» Χίου, 
στα τέλη της δεκαετίας του ’40, έφτα-
σε να εκδίδει (µαζί µε τους συνεταί-
ρους του) στην Αυστραλία τον «Νέο 
Κόσµο». Αργότερα, αγόρασαν και τη 

«Νέα Ελλάδα» που στη συνέχεια έγι-
νε «Νέος Κόσµος». Ο Τάκης Γκόγκος 
υπήρξε, επίσης, εκδότης της εφηµε-
ρίδας «Κόσµος» του Σίδνεϊ, την οποία 
πούλησε, της εφηµερίδας «Ελληνική 
Φωνή», του περιοδικού «Το Νέο», 
του «Χρυσού Οδηγού», αλλά και ιδι-
οκτήτης ραδιοφωνικού σταθµού και 
τηλεοπτικός παραγωγός στο κανάλι 

31. Μαζί του συνεργάστηκα σε όλα 
αυτά τα µέσα µε εξαίρεση την εφηµε-
ρίδα «Ελληνική Φωνή».
Ο Τάκης Γκόγκος, φοίτησε στο Γυµνά-
σιο Αρρένων Χίου όπου και ξεκίνησε 
τη δηµοσιογραφική του καριέρα ως 
µέλος της συντακτικής επιτροπής του 
γυµνασιακού περιοδικού «Σφίγγα». Ο 
ίδιος θυµόταν ότι κάποτε έγραψε ένα 
άρθρο στη «Σφίγγα» για τον Μαχάτµα 
Γκάντι και επειδή τον χαρακτήρισε «σο-
σιαλιστή», όχι µόνο αποβλήθηκε αλλά 
επιδιώχθηκε να µην του επιτρέψει να 
φοιτήσει σε κανένα γυµνάσιο του νη-
σιού! «Ήταν ιδιαίτερα δύσκολα τα χρό-
νια εκείνα και δεν απολαµβάναµε τις 
ελευθερίες που απολαµβάνουν οι ση-
µερινοί νέοι» έλεγε ο κ. Γκόγκος.
Μαθητής γυµνασίου άρχισε να δη-
µοσιογραφεί και στην «Πρωία» του 
Νίκου Χαρακιάδη που είχε και δικό 
του τυπογραφείο. «Θυµάµαι», έλεγε 
«ότι τα µέσα που διαθέταµε ήταν ελά-
χιστα. Όχι µόνο δεν είχαµε ίντερνετ 
και τέλεξ, αλλά ούτε καν ραδιόφωνο. 
Ξύπναγα από τα µαύρα µεσάνυχτα, 
πριν πάω στο γυµνάσιο και πήγαινα 
στο Βουνάκι (στην πλατεία της Χίου) 
σ’ ένα ζαχαροπλαστείο που διέθετε 
και… ραδιόφωνο. Εκεί άκουγα τις 
ειδήσεις, κρατούσα σηµειώσεις και 
έκανα ρεπορτάζ. Μερικές φορές, 
λόγω παρασίτων, άκουγα λίγες λέ-
ξεις, χρησιµοποιούσα τη φαντασία 
µου και τα υπόλοιπα τα συµπλήρωνα 
εγώ». (Κάπως έτσι γράφαµε αργότερα 
και εµείς τις ειδήσεις από την Ελλάδα 
στο «Νέο Κόσµο»).
Ένα πρόσφατο πάρτι γενεθλίων του. 
Έχει στο πλευρό του τον γιό του Χρι-
στόφορο, την κόρη του Τάνια (µε την 
τούρτα), τον αδελφικό του φίλο Στιβ και 
άλλα αγαπηµένα συγγενικά πρόσωπα.
Ο κ. Γκόγκος θυµόταν ότι όταν άρχι-
σε να εργάζεται στην «Πρωία» η εφη-
µερίδα ήταν «Φιλελευθέρων Αρχών». 
«Μια µέρα», έλεγε, «καθώς πηγαίνα-
µε στα γραφεία µαζί µε τον Λευτέρη 

Χαβιάρα, µεγαλύτερό µου, συντάκτη, 
που αργότερα έγινε δικηγόρος, πή-
ραµε το φύλλο της εφηµερίδας στα 
χέρια και πάθαµε σοκ! Από «Φιλε-
λευθέρων Αρχών» έγινε «Εφηµερίς 
Εθνικοφρόνων Αρχών». Πλησίαζαν 
εκλογές τότε και ο εκδότης, που θα 
είχε τους λόγους του, αποφάσισε να 
αλλάξει στρατόπεδο και να υποστη-
ρίξει το κόµµα του Τσαλδάρη. Εµείς, 
διαµαρτυρόµενοι, κατήλθαµε σε 
απεργία…».
Νωρίς ο ∆ηµήτρης Γκόγκος, όπως 
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες νέοι 
εκείνης της εποχής διαπίστωσε ότι 
η µετανάστευση ήταν η µόνη «διέξο-
δος» στα αδιέξοδα της µετεµφυλιακής 
Ελλάδας… Έτσι µε βαριά καρδιά απο-
φάσισε να δεχθεί µια πρόσκληση του 
θείου του, που ήταν εγκατεστηµένος 
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και 
να µεταναστεύσει. Στην Αυστραλία 
της µαζικής, µεταπολεµικής µετανά-
στευσης, ο ∆ηµήτρης Γκόγκος πέ-
ρασε από όλα εκείνα τα στάδια που 
πέρασαν οι µετανάστες εκείνης της 
εποχής. Εργασία σε βαριές βιοµη-
χανίες, αδικίες, ρατσισµός, µοναξιά. 
κακουχίες… Ανήσυχος και έντονα 
πολιτικοποιηµένος, ο ∆ηµήτρης Γκό-
γκος νωρίς-νωρίς συνειδητοποίησε 
ότι δεν τον ενδιέφεραν «τα πλού-
τη και η δόξα», αλλά ο αγώνας για 
ένα καλύτερο αύριο όλων και, κυρί-
ως, των Ελλήνων µεταναστών που 
έφταναν κατά καραβιές στα λιµάνια 
της Αυστραλίας. Εντάχθηκε σε προ-
οδευτικές οργανώσεις και συνέχισε, 
παράλληλα µε τους αγώνες τους κατά 
των διακρίσεων σε βάρος των µετα-
ναστών και τη δηµοσιογραφική του 
πορεία ξεκινώντας το 1951, από τον 
«Αυστραλοέλληνα» του Γ. Τόλη, πριν 
ξεκινήσει το «Νέο Κόσµο» που συνε-
χίζει αδιάκοπα εδώ και 62 χρόνια να 
ενηµερώνει την οµογένεια.
*  ΠΗΓΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ-NEOS 

KOSMOS

Μια κοινότητα «φιλική προς την άνοια»
Τ ο Κιάµα, 120 χιλιόµετρα νότια του Σίδνεϊ, 

είναι γνωστό για την αµµουδιά του και το 
σέρφινγκ. Αλλά η πόλη έχει µετατραπεί πια 
και σε µια «φιλική προς την άνοια κοινότη-

τα», αφού επιλέχθηκε από την Dementia Australia 
για να αποτελέσει µια πρότυπη τοποθεσία. Εκείνο 
που κάνει τη διαφορά είναι η προσέγγιση και η 
κατανόηση απέναντι στους πάσχοντες.
Στη βιβλιοθήκη υπάρχει µια ανάγλυφη ευανάγνω-
στη ταµπέλα εισόδου, σηµαντικά βοηθήµατα για 
την άνοια και πινακίδες στις τουαλέτες, που υπεν-
θυµίζουν στους χρήστες µε ποιο τρόπο θα γυρί-
σουν τη λαβή της πόρτας. Στο Stone Wall Café το 
προσωπικό είναι ειδικά εκπαιδευµένο έτσι ώστε να 
µιλάει αργά και να δίνει παραπάνω χρόνο στους 
πελάτες, χωρίς να τους κάνει πολλές ερωτήσεις. 
Υπάρχει επίσης επιπλέον προσωπικό για να βοη-
θάει τους ηλικιωµένους µε µέτρια επίπεδα άνοιας, 
που συµµετέχουν σε οµάδες ασκήσεων.
«Γίνεται πολλή εκπαίδευση στην κοινότητα ... βο-

ηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς 
επηρεάζει η νόσος τους εγκεφάλους των ανθρώ-
πων και την αισθητηριακή τους αντίληψη» λέει ο 
Nick Guggisberg του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
Κιάµα.
Ο στόχος του Κιάµα για ενθάρρυνση της κοινω-
νικής ένταξης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τις 
«ιστορίες τρόµου» που ακούστηκαν στη βασιλική 
επιτροπή φροντίδας ηλικιωµένων του Σίδνεϊ αυτό 

τον µήνα, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί σε µεγάλο 
βαθµό στην υπερβολική χρήση φυσικών περιορι-
σµών µέσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις.
Ο καθηγητής Richard Fleming του Πανεπιστηµί-
ου Wollongong, ερευνητής της άνοιας, λέει ότι οι 
αρχές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και «το 
δοµηµένο περιβάλλον µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως µορφή συγκράτησης».
Η υποστηρίκτρια των ατόµων µε άνοια Kate 
Swaffer δήλωσε στη βασιλική επιτροπή την πε-
ρασµένη εβδοµάδα ότι ο πεθερός της πέρασε τα 
τελευταία χρόνια του σε κλειστή πτέρυγα φροντί-
δας ηλικιωµένων. «Ένιωθε ότι δεν είχε ελευθερία. 
Κάθε µέρα που τον επισκεπτόµασταν µας ρώταγε 
γιατί τον κλείσαµε στη φυλακή» είπε στο SBS News. 
Η κυρία Swaffer, η οποία έχει επίσης διαγνωστεί 
µε αρχικό στάδιο άνοιας από τα 49 της χρόνια, 
υποστηρίζει ότι o διαχωρισµός των ανθρώπων µε 
άνοια συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων.

Το Seniors United Party of Australia 
(Eνωµένο Kόµµα Hλικιωµένων Aυστραλίας)

Σας προσκαλεί 
Εσάς και τους Φίλους σας στην 

εκδήλωση και 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

ΤΟΠΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 58-76 Stanmore Rd, Stanmore NSW 2048
 Τηλέφωνο: 02 9557 5005

ΠΟΤΕ: Την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIOY 2019                     
ΩΡΑ: 12.00 – 1.00 µ.µ.         Ε.Γ.Σ.
 1.00 – 4.00 Μ.Μ. ΓΕΥΜΑ
  
Κόστος: $40 το άτοµο (δεν περιλαµβάνονται τα ποτά)

Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τους:
 
ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΛΙΑ∆Η: 0451 002 059
CHRIS OSBORNE: 0407 102 950




