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Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας και η εφηµερίδα «Κόσµος» στο πλευρό  
των ηλικιωµένων συµπαροίκων

«Ταξίδεύω µε ένα µολύβι στο χέρι»:  
Συγκίνηση στην παρουσία-ση του βιβλίου 

Τ
ην Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, τα “βήµατα” του 
ταξιδιού µετανάστευσης στην Αυστραλία, 
µελών της Οµάδας Ηλικιωµένων του Ελλη-
νικού Κέ-ντρου Προνοίας του Harris Park, 

µείνανε ανεξίτηλα στο πέρασµα του χρόνου.
Φρόντισαν για αυτό, τόσο το Ελληνικό Κέντρο 
Προνοίας όσο και η εφη-µερίδα « Κόσµος».
Σε µία σεµνή, µα συγκινησιακά φορτισµένη τελετή, 
στο περιφερειακό γραφείο της Πρόνοιας στο δυτικό 
προάστιο του Harris Park, έγινε η πα-ρουσίαση του 
βιβλίου «Ταξίδεύω µε ένα µολύβι στο χέρι», από-
τοκο µίας γραπτής ιδιόχειρης καταγραφής µετανα-
στευτικών εµπειριών των µελών της Οµάδας Ηλι-
κιωµένων.
Παρόντες στην παρουσίαση η συντονίστρια του 
προγράµµατος για λο-γαριασµό του Ελληνικού 
Κέντροου Προνοίας, κυρία Μαρία Πετροχείλου, ο 
εκδότης της εφηµερίδας «Κόσµος», Σπύρος Χαρα-
λάµπους και ο δηµο-σιαγράφος και υπεύθυνος έκ-
δοσης της εφηµερίδας, Γιάννης ∆ραµιτινός.
Σε µία αίθουσα κατάµεστη, η κυρία  Μαρία Πετρο-
χείλου - και µε την ι-διότητα της απογόνου µετα-
ναστών της δεκαετίας ’50 - παρέδωσε ένα αντίτυπο 
του βιβλίου σε καθένα από τους συµµετέχοντες.
Το πρόγραµµα «Ταξιδεύοντας µε ένα µολύβι στο 
χέρι» είχε δύο κύριους στόχους, τόνισε η κυρία Πε-
τροχείλου στη σύντοµη οµιλία της.
Να αναγνωρίσουµε και να επιβεβαιώσουµε την 
κληρονοµιά των ηλικιω-µένων Ελλήνων µετανα-
στών, παρέχοντας τους την ευκαιρία να εκφρά-σουν 
γραπτώς τις εµπειρίες τους γύρω από την µετανά-
στευση και την αποκατάστασή τους στην Αυστραλία.

Εξιστορώντας ο καθένας τις προσωπικές του εµπει-
ρίες, τους δόθηκε η δυνατότητα να καταγράψουν τις 
ιδέες του, τον εαυτό τους, την ιδιοσυ-γκρασία του 
χαρακτήρα τους.
Τα γραπτά κείµενα εξιστορούν µε απλό τρόπο, την 
ιστορία µετανάστευ-σης όλων των Ελλήνων.
Γράφουν για τα αίτια της απόφασης να µεταναστεύ-
σουν, της στιγµής του αποχαιρετισµού, του ταξιδιού 
µε το καράβι, του ονείρου για ένα κα-λύτερο αύριο, 
των δυσκολιών της πρώτης περιόδου και τελικά την 
επί-τευξη του στόχου.
Υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων µετουσιώνουν 
και τον ρόλο της εφη-µερίδας “Κόσµος” ως θεµατο-
φύλακα και καταγραφέα της ιστορίας της ελληνικής 
παροικίας, τόνισε ο εκδότης της, κ. Σπύρος Χαρα-
λάµπους.
Είναι πολύ σηµαντική η συµβολή σας σε αυτό που 
είναι η Αυστραλία σήµερα, τόνισε ο Γιάννης ∆ρα-
µιτινός.
Το πρόγραµµα «Ταδιδεύω µε ένα µολύβι στο χέρι» 
συνδυάζει δύο στοι-χεία που αντανακλούν και την 
βασική φιλοσοφία και τις αρχές του Ελλη-νικού Κέ-
ντρου Προνοίας”.
Της καταγραφής και διαιώνισης στις επόµενες γενε-
ές, προσωπικών ιστο-ριών µετανάστευσης µιας γε-
νιάς που προσέφερε τα πάντα στην χώρα που τους 
υποδέχτηκε, µέσα από έναν τρόπο γραφής άµεσο, 
απλό, µε έλλειψη κάθε παθητικής διάθεσης και 
προπαντός αληθινό.
Εκ µέρους του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας σας 
ευχαριστούµε για όλες τις θυσίες που κάνατε!
Σας είµαστε ευγνώµονες για πάντα.




