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Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ελληνικού Παραρτήματος
Κατά πρώτον όλοι μας συγχαίρομε το μέλος μας, την κυρία Σοφία Μπορομπόκα, στην
οποία απενεμήθη το << Μετάλλιο Αξιολόγων Υπηρεσιών προς την Κοινωνία >>, ως
αναγνώριση για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην Ελληνική Παροικία.
Η περίοδος των εορτών πλησιάζει και εκ μέρους του συμβουλίου μας βρίσκω την
ευκαιρία να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους εσάς, για όσα
προσφέρατε στη διάρκεια του 2014. Ευχόμαστε στους βετεράνους, στα μέλη και στις
οικογένειές τους << Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος 2015 >>. Θα
χαρούμε να σας δούμε στην τελευταία μας εκδήλωση του 2014, στην χριστουγεννιάτικη
χοροεσπερίδα του Παραρτήματός μας το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε και αυτό το τεύχος του δελτίου μας.
Στηβ Κυρίτσης, Πρόεδρος

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας κυρία Χριστίνα Σημαντηράκη καταθέτει στεφάνι στο
κενοτάφιο του Shrine of Remembrance.
Συνέχεια στη σελίδα 2
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Ημερομηνία
28η Οκτωβρίου 2014
12η Οκτωβρίου 2014
11th November 2014

Εκδηλώσεις και Συμβάντα
Επέτειος του << ΟΧΙ >> στο Αυστραλοελληνικό Μνημείο και στο Shrine.
Απονομή των βραβείων στους μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, που
είχε οργανωθεί από το Ίδρυμα Αυστραλοελληνικού Μνημείου.
Ημέρα Ανάμνησης {λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου}

Επέτειος του << ΟΧΙ >> 28η Οκτωβρίου 2014 - Συνέχεια από τη σελίδα 1
Όπως και τα περασμένα έτη,τα μέλη του Παραρτήματός μας με συγκίνηση και υπερηφάνεια άρχισαν τον εορτασμό
της εθνικής επετείου με την συμμετοχή τους στη δοξολογία που τελέστηκε στον ναό του Αγίου Ευσταθίου στη
Νότια Μελβούρνη. Ύστερα μεγάλος αριθμός μελών και επισκεπτών παρέστησαν στις δύο τελετές κατάθεσης
στεφάνων, στις οποίες ήταν συντονιστής ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος κος Εμμανουήλ Καρβελάς και έγιναν η μία στο
Αυστραλοελληνικό Μνημείο και η άλλη στο Shrine of Remembrance. Μετά τις τελετές, τα μέλη του
Παραρτήματος, οι φίλοι, οι επισκέπτες και οι επίσημοι προσκεκλημένοι μετέβησαν στην αίθουσα του κτιρίου μας,
όπου απόλαυσαν ένα ελαφρύ γεύμα.

Ο πατήρ Ιωάννης διαβάζει μια προσευχή για τους πεσόντες στις μάχες

Ο κος Μάρεϋ Θόμπσον καταθέτει στεφάνι

Οι ακόλουθοι επίσημοι κατέθεσαν στεφάνια:
Κα Χριστίνα Σημαντηράκη, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας.
Κος John Geary, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αποστράτων.
Ταξίαρχος Keith Rossi αντιπρόσωπος του Υποστρατήγου David McLachlan, Προέδρου του RSL Βικτορίας.
Κος Murray Thomson MLA αντιπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Βικτορίας Dennis Napthine
Δις Τζένη Μικάκου αντιπρόσωπος του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Daniel Andrews.
Κος Martin Foley, εκπρόσωπος της Βικτοριανής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φίλων της Ελλάδας.
Κος Στηβ Κυρίτσης, Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του RSL Βικτορίας.
Κος Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αποστράτων.
Κος Terry Cole, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αποστράτων του 2/2 Πεδινού Συντάγματος.
Κος Νικόλαος Παρθίμος, αντιπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης
και Βικτορίας, Βασιλείου Παπαστεργιάδη.
Κος Παναγιώτης Ανδρινόπουλος, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Αυστραλοελληνικού Μνημείου.
Κος Λη Ταρλάμης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Νοτιοανατολικής Μητροπολιτικής Περιοχής.
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Κος Jim Claven, εκπρόσωπος της Επιτροπής Λήμνος - Καλλίπολη.
Κος Κον Προκοπίου, Πρόεδρος της ΠΑΝΣΕΚΑ.
Κος Σπύρος Ρομποτής , Πρόεδρος και Όλγα Μπλακ, μέλος της ΑΧΕΠΑ Βικτορίας.
Κα Υβόννη Παναγάκου, Πρόεδρος του Συλλόγου Καστελλοριζίων Βικτορίας.
Κος Μπιλ Γεωργαντής, εκπρόσωπος της Λημνιακής Κοινότητας Βικτορίας.
Κος Γεώργιος Βεργίνης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησίων Μελβούρνης.
Κος Κωνσταντίνος Δημαράς, Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκάλων Νεοελληνικής Γλώσσας στη Βικτόρια.
Δις Δήμητρα Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Μανιατών.
Κος Παναγιώτης Δακρούσης, Πρόεδρος και κος Σπύρος Λασκαράτος, μέλος της Κοινότητας Κεφαλληνίων
Μελβούρνης.
Κος Κον Προκοπίου, εκπρόσωπος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας.
Δημοτικός σύμβουλος Δις Κρις Παυλίδη, πόλη Whittlesea
Δις Σοφία Μάστορη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Βικτορίας.
Μαθητές του ελληνικού γυμνασίου του Όκλι.
Μαθητές του κολλεγίου ¨Αγιος Ιωάννης του Πρέστον.

Ο Ταξίαρχος Κέιθ Ρόσσι απαγγέλει την ωδή

Η Δις Τζένη Μικάκου καταθέτει στεφάνι

Στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου μας, ο εξαίρετος συνεργάτης μας Τζιμ Αναγνώστου έκανε έκθεση της συλλογής
του από ελληνικές στολές, παράσημα και μετάλλια της εποχής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
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Γκίλφορντ Τζωρτζ Έττριτζ
Το ακόλουθο άρθρο δόθηκε σε μας από τον Τζέφρεϋ Έττριτζ, προς τιμήν του πατέρα του Γκίλφορντ Έττριτζ,
βετεράνου του Β'ΠΠ, ο οποίος πέθανε την28η Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία 96 ετών.
Ο Γκίλφορντ ετιμήθηκε με τα
εξής μετάλλια για τη δράση και
τις υπηρεσίες του στη Βόρεια
Αφρική, Κεντρική Ελλάδα,
Κρήτη, Μέση Ανατολή και Νέα
Γουϊνέα.
Αστέρα 1939-1945
Αστέρα Αφρικής
Αστέρα Ειρηνικού
Μετάλλιο 1939-1945
Πολεμικό Μετάλλιο
Australian Defence Medal
Ελληνικό Μετάλλιο της Τιμής

Όταν ήμουν παιδί συνήθιζα να ρωτάω τον Πατέρα μου για τη ζωή του στη διάρκεια του πολέμου, ιδιαίτερα στην
Ελλάδα. Αυτός έδειχνε προθυμία να μου μιλήσει για την Ακρόπολη, την Καλαμάτα, τη Λάρισα,το Πέρασμα του
Μπράλλου και το Ναύπλιο. Αλλά ποτέ λεπτομέρειες για την πολεμική του δράση, μέχρι να διαπιστώσει ότι είμαι
αρκετά ώριμος για να καταλαβαίνω. Οι εμπειρίες του στην Κεντρική Ελλάδα και στην Κρήτη διεμόρφωσαν τη ζωή
του. Αγαπούσε πολύ τις ελιές και τους Έλληνες.
Ο Γκίλφορντ Έττριτζ γεννήθηκε στο Πορτ Λίνκολν της Νότιας Αυστραλίας στις 18 Νοεμβρίου 1918, μια
εβδομάδα μετά την υπογραφή της συνθήκης για τη λήξη του Α' ΠΠ, από τον Τζέημς και την Λουίζα Έττριτζ. Όταν
ήταν νεαρός γοητευόταν από τα μοτοποδήλατα. Το1938, σε ηλικία 19 ετών, έλαβε μέρος σε ετήσιο εξάωρο
δοκιμαστικό αγώνα, ένα αγώνα μεγάλης ανταγωνιστικής προσπάθειας μέσα στον κύκλο των αγώνων της χώρας,
όπου κατόρθωσε να πάρει την 4η θέση και να βραβευτή με το κύπελλο Τόμας Μπαρ - Σμιθ.
Στις 5 Ιουνίου 1940, ο Πατέρας μου κατατάχτηκε στον Αυστραλιανό Στρατό, παίρνοντας τον στρατιωτικό του
αριθμό SΧ4249. Παρέμεινε για μερικές εβδομάδες στο Γουντσάιντ για να γυμναστή και ύστερα μετατέθηκε στο
Σέϋμουρ για να εκπαιδευτή στις διαβιβάσεις. Ο πατέρας είχε ακούσει έντονες προτροπές από τον αδελφό του:
<< Μην σκέφτεσαι να γίνεις μοτοσυκλετιστής αγγελιοφόρος , θα γίνεις ένας εύκολος στόχος >>. Ενώ κάποια μέρα
οι στρατιώτες ήσαν σε παράταξη, ένας αξιωματικός είπε: << Όποιος ξέρει κάτι από μοτοσυκλέττα, να κάνει ένα
βήμα εμπρός >>. Φυσικά ο Πατέρας, μαζί με μερικούς άλλους, βημάτισε εμπρός αγνοώντας τις οικογενειακές
συμβουλές και έτσι δημιούργησε συντροφικότητα με φίλους, η οποία διήρκεσε μέχρι την τελευταία ημέρα. Ο Νικ
γουόρντ, ο Φρανκ Κοξ, ο Φρανκ Γκάρντενερ παρέμειναν φίλοι για πάντα. Ο Πατέρας εντάχθηκε στο 1ο
Αυστραλιανό Σώμα διαβιβάσεων και την1η Οκτωβρίου 1940, η ομάδα του έπλευσε προς τη Μέση Ανατολή ως
τμήμα της 6ης Μεραρχίας [Αυστραλιανές Αυτοκρατορικές Δυνάμεις ].
Τα γυμνάσια και η προσαρμογή στις κλιματολογικές συνθήκες άρχισαν αμέσως στην Αίγυπτο, κατά μήκος της
διώρυγας του Σουέζ και στην κακόφημη έρημο του Σινά. Τότε η αξία του δοκιμάστηκε στην πράξη. Διεκπεραίωση
αποστολών, καθήκοντα συνοδείας ομάδων μεταφορών και συνοδείας στρατευμάτων 24 ώρες το ημερονύκτιο,
βρίσκοντας λίγο χρόνο για ένα υπνάκο και τρώγοντας κάτι στα γρήγορα όπου μπορούσε. Ήταν μεγάλο όφελος το
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ότι τα μηνύματα έφθαναν στον προορισμό τους και τα στρατεύματα ήσαν καθοδηγούμενα και κατευθυνόμενα στη
σωστή πορεία. Ανέλαβε αποστολές στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, περιλαμβανομένης της πόλης Βεγγάζη, στο
Τομπρούκ όπου πολεμικές επιχειρήσεις 2 - 3 ημερών τον έφεραν κατ' ευθείαν στην πρώτη γραμμή, ο ίδιος
χρησιμοποιώντας ως οδηγό του ελάχιστους χειρόγραφους χάρτες με υπολογισμούς για την πιθανή θέση του
προορισμού του. Δώσε το μήνυμα, πάρε την απάντηση, ύστερα ξεκίνα πάλι για το σταθμό διοικήσεως.
Η αποστολή αποδείχτηκε άκρως επικίνδυνη. Το δριμύ κλίμα και η αφιλόξενη γη μαζί με την τρομερή αεροπορική
δράση του αντίπαλου, ήσαν στοιχεία που βεβαίωναν ότι οι περισσότερες μετακινήσεις έπρεπε να γίνονται τη νύχτα
υπό την κάλυψη του σκότους και για προφύλαξη από τον καύσωνα. Το μοναδικό όπλο του Πατέρα μου ήταν ένα
περίστροφο διαμετρήματος 45 χιλιοστών, 6 φυσίγγια και μια θαραλλέα καρδιά. Μερικές πολεμικές επιχειρήσεις
διήρκεσαν 5 ημέρες.
Στις αρχές του 1941, η 6η Μεραρχία απεστάλη στην Ελλάδα σαν τμήμα της << Lustre Force >> , μιας μικτής
συμμαχικής δύναμης από 23.000 μαχητές, η οποία είχε λάβει διαταγές να οργανώσει στη ΝΑ Ευρώπη μέτωπο
αντιπερισπασμού και να αποκρούσει τους Γερμανούς. Η << Lustre Force >> μετασχηματίστηκε σε ANZAC
Δύναμη, η μοναδική του Β'ΠΠ. Η μόνη άλλη οργανωμένη στρατιά που ονομάστηκε ANZAC, ήταν αυτή που έλαβε
μέρος στην εκστρατεία της Καλλίπολης το 1915, στον Α'ΠΠ. Τούτο διαπλάθει τον Πατέρα μου ένα αληθινό
ANZAC με όλη τη σημασία της λέξης. Η εκστρατεία αποδείχτηκε καταστροφική με πολλές απώλειες σε ζωές, με
αιχμαλώτους πολέμου και με καταστροφή του πλείστου των εφοδίων. Οι ΑΝΖΑCS αντιμετώπισαν δύναμη 35
γερμανικών μεραρχιών. Tον Απρίλιο του 1941 εδόθησαν διαταγές για απόσυρση. Η ομάδα του πατέρα μου είχε ως
αποστολή να μεταδώσει τις διαταγές, οπότε ο πατέρας κινήθηκε σε πολλά μέρη της Ελλάδας και έφτασε κοντά στην
τότε Γιουγκοσλαβία. Οι μοτοσυκλετιστές αγγελιοφόροι ήσαν σπουδαία πηγή πληροφοριών αλλά και καλοί στόχοι
για τους συμπαθούντες και συνεργάτες των Ναζί. Πραγματικά, κανένας δεν ήξερε με σιγουριά, ποιός ήταν φίλος ή
εχθρός.
Το καθήκον του Πατέρα μου ήταν να αναζητεί αποκομμένους από τις ομάδες τους στρατιώτες και να τους δίνει
βοήθεια εάν χρειάζονταν και επομένως ήταν πολύ τυχερός που κατόρθωσε να διαφύγει. Όμως ένοιωσε μελαγχολία
διότι έπρεπε να καταστρέψει τη μοτοσυκλέττα του, κάτι που του πρόσφερε τόσα πολλά. Έφυγε από την ηπειρωτική
Ελλάδα με το πλοίο << Κόστα Ρίκα >>, το οποίο βομβαρδίστηκε και βυθίστηκε στην πορεία του προς την Κρήτη.
Σαν από θαύμα όλο το πλήρωμα διασώθηκε και η 6η Μεραρχία δια μέσου της Κρήτης εγύρισε στην Αίγυπτο όπου
ανασυντάχτηκε.
Η Μεραρχία άρχισε ξανά επιχειρήσεις στην Αίγυπτο και μετά αναδιπλώθηκε στη Συρία, στο Λίβανο και στην
Παλαιστίνη όπου πολέμησε εναντίον του γαλλικού στρατού της κυβέρνησης του Βισύ. Αρχές του 1942, ελήφθησαν
διαταγές για αποχώρηση και επιστροφή στην Αυστραλία μέσω Άπω Ανατολής. Στη διάρκεια του ταξιδιού η
Σιγκαπούρη έπεσε στα χέρια των Ιαπώνων, για τούτο οι Αυστραλοί ετράπησαν πίσω προς το Κολόμπο της
Κεϋλάνης [τώρα Σρι Λάνκα], ύστερα από μακρύ ταξίδι έφθασαν στο Φρήμαντλ, μετά στο Άουτερ Χάρμπορ και
οριστικά στην πατρίδα. Μετά απουσία 18 μηνών, τα στρατεύματα στρατωνίστηκαν στο Χάμστηντ, στα βόρεια
προάστια της Αδελαϊδας. Πέρασαν 2 εβδομάδες μέχρι να δοθεί στους στρατιώτες άδεια εξόδου,οπότε ο πατέρας
πήγε στα ανατολικά προάστια της Αδελαϊδας στην οδό Ντεβερό στο σπίτι του, για να συναντήση τους αγαπητούς
γονείς του. Κάθε μέρα τις 2 εβδομάδες τον περίμεναν στο σπίτι και όλα τα πρωινά στέκονταν έξω από την πόρτα,
περιμένοντας τον μικρό Γκίλφυ. Τι θερμή υποδοχή που του έκαναν! Μια στιγμή που έμεινε για πάντα στην καρδιά
του πατέρα μου.
Μετά τη σύντομη άδεια, αναχώρησε και πάλι. Αυτή τη φορά, για γύμναση και ασκήσεις στο Άθερτον Τέιμπλελαντ
και στις ζούγκλες της Κουίνσλαντ, προετοιμαζόμενος για μάχες στη Νέα Γουινέα. Μετά από επιχειρήσεις διάρκειας
ενός χρόνου στη Νέα Γουινέα και το φόβο εισβολής εχθρών στην Αυστραλία, επέστρεψε στην πατρίδα. Ο πόλεμος
έληξε το 1945 και ο Γκίλφορντ απολύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1945. Ειλικρινά έχασε τους φίλους του και τους
περισσότερους δεν θα τους έβλεπε ποτέ ξανά. Ο πατέρας μου είχε στη συνέχεια μια πολυάσχολη και ευτυχισμένη
ζωή. Στις 18 Οκτωβρίου 1947 νυμφεύτηκε την Eileen Doward. Απέκτησαν 3 παιδιά, 5 εγγόνια και 3 δισέγγονα. Ο
πατέρας μου ήταν ένας εξαίρετος Αυστραλός, ένα αληθινό τέκνο του Πορτ Λίνκολν κι ένας αληθινός ANZAC.
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Την 28η Οκτωβρίου, το Συμβούλιο του
Παραρτήματός μας, ετίμησε τρία από τα μέλη
της πρώτης Επιτροπής που είχε συσταθεί το
1980, προσφέροντάς τους πλακέτες ως
αναγνώριση για την συνεισφορά και την
υποστήριξή τους επί πολλά χρόνια. Μετά από
πολλές συσκέψεις και συζητήσεις που είχε η
πρώτη Επιτροπή με τον Πρόεδρο του RSL
Βικτορίας Mr Bruce Ruxton MBE OBE AM +,
το Ελληνικό Παράρτημα ιδρύθηκε το 1980.
Στη φωτογραφία: κος Ιωάννης Σκιντζής, κος
Θέμης Μπορομπόκας, κος Γεώργιος Φίφης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ του κάθε μέλους {$35} για το έτος 2015,
πρέπει να πληρωθεί τους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο.

Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο εκφράζουμε
τα συλληπητήριά μας στην οικογένεια Κατσαμπάνη
για τον θάνατο του
Πολυκράτη Κατσαμπάνη, ετών 85.
ΓΙΑ ΠΟΛΛΆ ΧΡΌΝΙΑ Ο ΠΟΛΎΚΡΑΤΗΣ ΗΤΑΝ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΕΙΧΑ ΤΕΤΟΙΑ ΨΥΧΗ
Το ακόλουθο άρθρο μας εδόθη από τη μαθήτρια 1ης Λυκείου [10ο έτος ] Διονυσία Κουσκουρή,που κέρδισε το πρώτο
βραβείο στο διαγωνισμό που οργάνωσε η Επιτροπή Αυστραλοελληνικού Μνημείου. Η οικογενειά της έχει προσκληθεί
στην εορτή της μητέρας το 2015 όπου η Διονυσία θα διαβάσει το έργο της για τη γιαγιά της και τους ακροατές.
Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφτηκα τη γιαγιά μου. Άρχισε να μου εξιστορεί την ζωή της. Η γιαγιά μου
γεννήθηκε το 1923 στα Χανιά της Κρήτης. Εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια με την οικογένειά της. Ο
Β´Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της ακόμα και σήμερα. Κάθε φορά που την βλέπω,
ποτέ δεν χάνει την ευκερία να αναφέρει τη συμμετοχή της στον πόλεμο. Η εμπειρία της είναι μοναδική και νιώθω
ότι πρέπει να σας πω την ιστορία της για να εξηγήσω τι άλλο έγινε την εποχή του πολέμου εκτός από αυτά στο
μέτωπο. Άρχισε λοιπόν την ιστορία της και άκουγα με τα αυτιά τεντωμένα.
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Πώς ήταν οι συνθήκες του πολέμου;
Είχαμε πείνα! Όλοι μας πεινούσαμε! Μια φορά να δεις, πέρασε
ένα αυτοκίνητο γεμάτο με ψωμιά! Δεν το πιστεύαμε! Το βλέπαμε
από μακριά και στρέχαν τα σάλια μας. Έτρεξα με μερικές
φιλενάδες μου πιο κοντά. Το φορτηγό είχε τώρα σταματήσει και
βγήκαν δύο Γερμανοί. Όταν δεν μας έβλεπαν, αρχίσαμε να το
ξεφορτώνουμε. Τα μετρήσαμε για να τα μοιράσουμε. Πρώτα
δώσαμε στα παιδάκια που είχαν μαζευτεί από παντού. Πώς δεν μας
έπιασαν τότε...
Πώς αλλιώς πήρες μέρος στο πόλεμο;
Τάιζα Εγγλέζους! Εγώ τους έβαζα και τρώγανε και μετά έφευγαν
για την μάχη. Τάισα στρατό ολόκληρο! Ψωμάκι ζητούσαν.
Κατάλαβες; Είχα τέτοια ψυχή. Εσύ όμως να μην δίνεις σε κανέναν
τίποτα, γιατί δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Εάν σου ζητήσει κανείς
κάτι, πες του συγνώμη και να φωνάξεις τη μάνα σου να τους δώσει
Η ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 12-10-2014

μια φετίτσα ψωμί. Φυλακή έκανα εγώ πολύ!

Φυλακή! Πόσο χρόνο έκανες φυλακή και γιατί;
Ήμουν στην φυλακή οχτώ μήνες. Τη νύχτα, στις δώδεκα, ήρθανε όταν κοιμόμουν. «Θέλουμε την Δεσποινίδα
Κατερίνα! Θέλουμε τη Δεσποινίδα Κατερίνα τώρα! Σήκω! Ξέρουμε για τους Εγγλέζους!» «Δεν έχω Εγγλέζους!»
τους είπα. Χτυπούσαν την πόρτα μας. Ο πατέρας μου δεν τους άνοιγε. «Μη με ρωτάτε! Δεν ξέρω! Μην με
ρωτήσετε ξανά!» Προσπάθησαν να με κάνουν να μιλήσω. «Θα παρουσιάσουμε τον Εγγλέζο, επείδη ο Εγγλέζος σε
γνωρίζει.» μου είπαν. «Κάνετε λάθος. Είναι άλλη Κατερίνα.» Στο τέλος δεν μπορούσα άλλο. Μου είπαν ότι θα
περάσω από δικαστήριο και θα έπαιρναν την οικογένειά μου. Εντάξει. Ήρθε ένας Εγγλέζος και του έδωσα λίγο
ψωμάκι. Έπρεπε να μη του δώσω;
Σε βασανίζανε καθόλου; Τι σου έκαναν;
Ὀχι δεν με βασάνιζαν. Δεν με χτύπησαν καθόλου. Άλλους στην φυλακή τους χτυπούσαν. Εμένα με πήραν με το
καλό. Όμως δεν με άφηναν να μιλήσω σε κανέναν. Με έβγαζαν να παίρνω αέρα μια φορά την ημέρα.
Πες μου, ήταν άλλες γυναίκες μαζί σου;
Ο καθένας είχε το δωμάτιό του. Δεν είχαμε παρέα με κανέναν. Ήταν γυναίκες στη φυλακή όμως όχι στο ίδιο
δωμάτιο. Ήταν και άντρες, ήτανε και αγοράκια και κοριτσάκια. Μια φορά ήταν μία και φώναξε στους Γερμανούς
«βάλε την μέσα να την κάνουμε να ψηθεί!» Μην ανησυχείς, την παρέλαβα μία μέρα τη τσίκα.
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Hellenic Sub-Branch
Μελλοντική
Εκδήλωση

Μόνο $50 το άτομο

Συνέχεια από τη σελίδα 7
Είχες καμιά φιλενάδα μέσα ή έξω από τη φυλακή που πηγαίνατε μαζί;
Όχι παιδί μου, απομόνωση. Ξέρεις τι θα πεί απομόνωση; Το δωμάτιο μου ήταν δύο φορές τόσο μακρύ, να σαν αυτό
το τραπέζι (περίπου ένα επί δύο μέτρα) και η πόρτα που έβγαινα έξω. Κλειδωμένοι ήμασταν. Μας φύλαγαν τέσσερα
σκυλιά από μια μεριά και τέσσερα από την άλλη μαζί με δύο οπλισμένους Γερμανούς.
Σε άφησαν να μιλήσεις με την οικογένειά σου έξω από την φυλακή;
Έμμεσα, ναι. Έστελναν νέα στους δικούς μου από το γραφείο τους. Ήταν αυστηροί αλλά μ᾽αγαπούσαν. Όλα τα
γράμματά μας τα διάβαζαν. Η επαφή με την οικογένειά μου ήταν λίγη. Έλπιζα πώς γρήγορα θα έβγαινα από εκεί.
Δυστυχώς όμως, οι μέρες δεν περνούσαν γρήγορα (αρχίζουν και βουρκώνουν τα μάτια της γιαγιάς).
Από την Διονυσία Κουσκουρή
Για να ακούσετε όλη την ιστορία, ελάτε στην εορτή της μητέρας που θα οργανώσουμε τον Μάιο του 2015.
Το Παράρτημά μας συγχαίρει την
κυρία Σοφία Μπορομπόκα, η οποία
ετιμήθη πρόσφατα από την
κυβέρνηση της Βικτόριας με το
<<Μετάλλιο Αξιολόγων Υπηρεσιών
προς την Κοινωνία >>
για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει
στην ελληνική παροικία
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