
FRIDAY 24 JULY 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ6 AΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μνημόσυνο
Ο πρώτος που θυμάμαι ήταν ο Άλεξ Πέππας. Τον 
είχα γνωρίσει σε ένα από τα μαγαζιά του Μούγιου, 
στο Μπράιτον Λε Σαντς, στη βάπτιση της πρώτης κό-
ρης του Σπύρου Παπαστεφάνου, της Αναστασίας. 
Κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι.

Τον έβλεπα καμιά φορά στις συνελεύσεις της Κοινό-
τητας ή στο χορό κάποιου συλλόγου. Ανταλλάσσαμε 
δυο τρεις φιλικές κουβέντες.

Πιο καλά θυμάμαι τον Γιάννη Ψωμά. Τον Γιάννη που 
περνούσε δύο και τρεις φορές την εβδομάδα από τα 
γραφεία του Κήρυκα στο Μάσκοτ κι αργότερα του 
«Κόσμου» στο Ντάλιτς Χιλ ή το Κόγκρα και άφηνε 
στα τραπέζια μας ένα κουλούρι, ένα κουτί χουρμά-
δες. Και στα γραφεία του «Λόγου» τον θυμάμαι να 
μας αφήνει ένα βιβλίο με ποιήματα του Οδυσσέα 
Ελύτη ή ένα λεύκωμα με φωτογραφίες των ανταρτών 
του ΕΛΑΣ λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση.

Τον συναντούσα στις εκδηλώσεις της Μυτιληναϊκής 
Αδελφότητας ή του Εργατικού Κόμματος. Τον είχα 
φωτογραφίσει με τον Στηβ Κάμπερ πριν από τις Πο-
λιτειακές εκλογές του 2015. Mε σφιγμένη την αριστε-
ρή γροθιά και πίσω να δύει ο ήλιος στο Ραμσγκέιτ.

Θυμάμαι τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Τον είχα γνω-
ρίσει στο ραδιοφωνικό σταθμό 2mm. Περνούσε από 
τα γραφεία του Κόσμου για να πει μια καλημέρα κι 
ένα ανέκδοτο. Κάποια στιγμή σταμάτησε να περνάει.

Στον 2mm είχα γνωρίσει και την Ελένη Χατζή. Χει-
μώνας στο Σίδνεϊ, πίναμε καφέ στο μαγαζί της κόρης 
της, μέσα στο Φις Μάρκετ. Έφευγε για την Ελλάδα. 
«Θα τα πούμε όταν γυρίσω. Θέλω να πάρεις τη γυ-
ναίκα σου και να έρθετε να φάμε στο σπίτι μου».

Θυμάμαι τον Βαγγέλη Ανέστη. Δυο μέρες πριν φύγει 
από την ζωή του πήγα τον «Κόσμο» στο νοσοκομείο 
Σεντ Τζορτζ που νοσηλευόταν. Είχα το μικρό μαζί 
μου. Έβαλε τα κλάματα. Ήταν η πρώτη φορά που με 
κάποιο μυστήριο τρόπο αντιλήφθηκε την παρουσία 
του θανάτου.

Θυμάμαι τον Θόδωρο Σκάλκο, ξημερώματα, πίσω 
από το οίκημα του Κήρυκα στο Μάσκοτ να καθα-
ρίζει ένα μάνγκο κι έτσι όπως τον έλουζε το πρωινό 
φως δεν ήξερες αν είναι ο ηλικιωμένος εκδότης μιας 
αρχαίας εφημερίδας της Ωκεανίας ή ένας 18χρονος 
μετανάστης που διασχίζει με το τρένο το Κουίνσλαντ.

Θυμάμαι την πρεσβυτέρα στην Παραμάτα. Πάσχα του 
2008 και είχα πάει στους πρώτους χαιρετισμούς. Τον 
Γιώργο Αθανασιάδη στο Ντάρλινγκ Χάρμπορ με το 
Νικόλα ακόμη στο καρότσι. Την Ντόρα στην Τασμα-
νία, στο Τζάρβις Μπέι, στην κηδεία της μάνας της.

Θυμάμαι τον κόσμο να διαλύεται μετά τον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου, το ψιλόβροχο, τον Στυλιανό να 
ανηφορίζει τον λόφο στο νοτιοανατολικό άκρο του 
Ντομέιν.

Θυμάμαι τον Θεοφίλου στο γραφείο του στη Αγία 
Ευφημία να λέει ιστορίες από τα παιδικά του χρό-
νια, τη μάνα του που φίλευε τα κυπριακά γλυκίσματα 
τους αυτόχθονες γείτονες τους στο Ρέντφερν.

Θυμάμαι πολλούς. Υπάρχει μια πατρίδα από μνήμες 
στο χώμα.

Γ.Δ.

Βρέφος µεταξύ των 19 νέων 
κρουσµάτων κορωνοϊού στην ΝΝΟ

∆ωρεάν κοινοτικά γεύµατα αγάπης

Ε
να βρέφος ενός έτους από την περιο-
χή Hunter είναι µεταξύ των 19 νέων 
κρουσµάτων κορωνοϊού που εντο-
πίστηκαν έως και τα ξηµερώµατα της 

Πέµπτης στη Νέα Νότια Ουαλία, σύµφωνα µε 
τον Υπουργό Υγείας Brad Hazzard. Την Τετάρ-
τη οι υγειονοµικές αρχές διεξήγαγαν 24.640 
τεστ για COVID-19 —50 τοις εκατό περισσό-
τερα από την προηγούµενη εβδοµάδα — και 
εντόπισαν 19 κρούσµατα σε όλο το Σίδνεϊ και 
το Πορτ Στέφενς. Ο κ. Hazzard επιβεβαίωσε 
ότι µία από τις νέες περιπτώσεις είναι ένα µι-
κρό παιδί που πήγαινε σε παιδικό σταθµό στο 
Anna Bay, ο οποίος έκλεισε την Πέµπτη για 
να απολυµανθεί. Ένας ακόµη µαθητής του ∆η-
µόσιου Σχολείου Tomaree στο Πορτ Στέφενς 
βρέθηκε θετικός. Το δηµοτικό σχολείο και το 
κοντινό Λύκειο Tomaree έκλεισαν επίσης. Ο 

κ. Hazzard αναφέρθηκε στην τεράστια αύξη-
ση του αριθµού των τεστ σε όλη την πολιτεία, 
και τόνισε ότι «όλοι πρέπει να είµαστε σε επι-
φυλακή και να µην εφησυχάζουµε. Θα πρέπει 
να αντιµετωπίζουµε ο ένας τον άλλον σαν να 
έχουµε όλοι covid-19». Τόσο ο κ. Hazzard όσο 
και ο Θησαυροφύλακας της ΝΝΟ, Dominic 
Perrottet, προέτρεψαν τους διοργανωτές µιας 
προγραµµατισµένης εκδήλωσης διαµαρτυρίας 
για το Black Live Matters να επανεξετάσουν τη 
απόφαση τους και να την αναβάλουν. Ο Θησαυ-
ροφύλακας ανέφερε ότι η «κακή συµπεριφορά» 
έχει οικονοµικές συνέπειες και επεσήµανε τις 
δυσµενείς επιπτώσεις που είχε το δεύτερο κύµα 
του ιού στη Βικτώρια. Ο κ. Perrottet είπε, επί-
σης, ότι τα περιοριστικά µέτρα στη Μελβούρνη 
κοστίζουν στη ΝΝΟ περίπου 1,3 δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια την εβδοµάδα.

H 
Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλί-
ας σε συνεργασία µε το κυβερνητικό τµή-
µα Multicultural NSW και το ∆ηµαρχείο 

του Canterbury Bankstown ξεκίνησαν από 
την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και για κάθε 
Τρίτη να παρέχουν δωρεάν γεύµατα, ψωµί 
και διάφορα προϊόντα σε όσους έχουν ανάγκη.
Παρευρέθηκαν στην έναρξη του σηµαντικού 
αυτού προγράµµατος γευµάτων αγάπης, ο Πρό-
εδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νέας Νότιας Ουαλίας κ. Χάρης ∆ανάλης, η 
Αντιπρόεδρος κα. Νία Καρτέρη, ο αξιότιµος 
κ. Mark Coure που εκπροσώπησε τον Υπουρ-
γό Πολυπολιτισµικότητας αξιότιµο κ. Anthony 
John SIDOTI, ο ∆ήµαρχος του Canterbury 
Bankstown, κ. Karl Asfour, ο αξιότιµος Σκιώ-
δης Υπουργός Πολυπολιτισµικότητας, κ. Jihad 
Dib, η αξιότιµη Σκιώδης Υπουργός για την καλ-
λίτερη εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου κ. Sophie 
Cotsis, η Πρόεδρος της Υπηρεσίας Πρόνοιας 

της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας 
Νότιας Ουαλίας, κα Σοφία Μακρή, οι υπάλ-
ληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας 
και πλήθος εθελοντών.
∆όθηκε σε όλους ζεστό φαγητό, ψωµί, φρέσκα 
λαχανικά και φρούτα.
Η παροχή των δωρεά γευµάτων σηµείωσε τε-
ράστια επιτυχία, υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 
περίπου τρείς µήνες και σκοπός του εγχει-
ρήµατος αυτού είναι η ανακούφιση όλων 
όσων έχουν ανάγκη ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας στις δύσκολες αυτές ηµέρες που βιώ-
νουµε λόγω της πανδηµίας.

Όσοι µπορούν να υποστηρίξουν 
αυτό το πρόγραµµα, παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µε την Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ευηµερίας της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας στο 
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