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ΜΕΡΟΣ B’ - TEΛΕΥΤΑΙΟ

Ε τσι ήταν κυρά-Ευτέρπη, µα ας τα 
αφήσουµε γιατί πονάνε… όλα αυτά 
ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ας 
βλέπουµε το µέλλον των παιδιών 

µας, ας πηγαίνουµε κανένα ταξιδάκι στη γε-
νέτειρα µας να ξεσκάζουµε λίγο.

Σωστά τα λες κυρ-Λάζαρε, µην σε απασχο-
λώ γιατί έχεις και δουλειά! Εγώ ξεχάστηκα 
και περιπλανήθηκα στα παλιά και έξυσα τις 
πληγές µας που είναι σαν την ψώρα που σαν 
ξαπλωθεί ξύνεται ολόκληρη η χώρα.

Έτσι και οι µετανάστες, σαν σµίξουν ξύνουν  
τις πληγές τους και ρέουν αίµα και ποτίζουν 
το αυστραλιανό χώµα,  γι’ αυτό χρειαζόµα-
στε  να ελαφρώνουµε τις δόλιες καρδιές µας 
πηγαίνοντας σε Ελληνικούς χορούς να ξε-
σκάζουµε.

Πώς να ξεχαστούνε κυρ-Λάζαρε, εκείνα τα 
πικρά χρόνια, βέβαια τώρα έχοµε αποκτήσει 
κτίρια λιµουζίνες καταστήµατα εργοστάσια, 
Εκκλησίες, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, σχο-
λεία, σπουδασµένα µε υψηλές θέσεις παιδιά.

Ευτυχώς, κυρά Ευτέρπη, για όσους πέτυχαν 
οικονοµικά και µε τα παιδιά τους, αφού τα 
πάντρεψαν και τα αποκατάστησαν καλά, αλ-
λοίµονο σε εκείνους που απέτυχαν και στα 
δυο, τους έµεινε η ξενιτιά, οι αρρώστιες και 
τα γηρατειά.

Υπάρχουν συµπατριώτες µας που έχουν 
αποκτήσει τα πάντα, αλλά έχασαν τα παι-
διά τους, δηλαδή τους έχουν εγκαταλείψει 
λόγω του ατοµικισµού της εποχής µας και 
της απληστίας, δεν θυµούνται τους αγώνες 
των γονιών τους.

∆εν τους συµπονούν, δεν τους επισκέπτο-
νται στα σπίτια, στα νοσοκοµεία, στα γηρι-
ατρεία, στα γηροκοµεία, είναι επιστήµονες, 
δικαστές, δικηγόροι, καθηγητές και προ-
σβάλλονται να συστήνουν στους φίλους τους 
τούς γέροντες  γονείς τους.

∆εν τους θέλουν στις δεξιώσεις τους γιατί 
είναι αγράµµατοι και αµόρφωτοι κοινωνικά 
λένε, αφού ήρθανε από τα χωριά µας, δεν 
κάθονται όταν παντρεύονται, στο ίδιο σπίτι, 
δεν τα βρίσκουν µε τα πεθερικά,  αλλά ούτε 
µε τους γονείς τους.

Κυρά-Ευτέρπη, τούτης της εποχής τα παιδιά, 
δεν ξέρουν κακουχίες, πόνους και δυστυχί-
ες. Μα ας χαρούνε τα αγαθά, αφού γι’ αυτά 
αγωνιστήκαµε µια ζωή στην ξενιτιά. Άσχε-
τα αν εµείς δεν ξεχνάµε πως είναι µητριά η 
δική µας ξενιτιά.

Μα και αυτοί που παλιννόστησαν µια, δυο 
και τρεις φόρες στην Ελλάδα δεν τα βρήκανε 
εύκολα, µετάνιωσαν και επιστρέψαν πίσω 
στην Αυστραλία, έτσι λοιπόν που διχαστή-
καµε κυρ Λάζαρε εδώ στην θετή µας πατρί-
δα όσο θα ζούµε θα πονάµε θα αγκοµαχάµε, 
θα παραπονιόµαστε, θα δακρύζουµε ως την 
ύστατη στιγµή.

Μα ξεχάστηκα και πρέπει να φεύγω, και στεί-
λε µου σε παρακαλώ τα ψώνια DELIVERY ο 
άντρας µου δεν θέλει να τα φορτώνοµαι, όχι 
για την ανηµποριά µου, σιγά µην σκέφτεται 
αυτό, µα για τον επιχειρηµατικό κόσµο που 
θα τον σχολιάζει και θα τον ειρωνεύονται 
στα επιχειρηµατικά Ελληνικά επιµελητήρια 
και συνεδριάσεις.

Άσε και ο Βαγγελάκης µου, ολόκληρος για-
τρός, του ανοίξαµε Κλινική στις αρχές του 
έτους, του την κάναµε δώρο, σαν τελείωσε 
την Ιατρική. Άσε την Αρχοντοπούλα µου, 
της ανοίξαµε δικηγορικό γραφείο στο Σίτυ 
πριν δυο χρόνια και πάει µια χαρά.

Τα παιδιά του αδελφού µου είναι εισαγγε-
λείς, µπάριστερς, καθηγήτριες, ιερείς. Και 
όλα τα ανίψια µου έχουν σπουδάσει και ση-
κώσανε το σόι µας πολύ ψηλά, αφού σχε-
τιζόµαστε µε καλό κόσµο του Βοκλούς, του 
Μποντάι Μπητς, του Κούτζι, κ.α.

«Είχαµε..!! και τι… δεν είχαµε..!! Σπίτι Μα-
ραγγοπούλου κοτέτσι είχαµε», λέγανε οι 
πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, της 
Σµύρνης και του Πόντου όταν επέστρεψαν 
στην Ελλάδα κυνηγηµένοι από τους Τούρ-
κους. Ο Μαραγγόπουλος ήταν µεγάλος βιο-
µήχανος κλωστοϋφαντουργίας στην Πάτρα, 
και φυσικό ήταν να έχει παλάτι ή πύργο ή 
βίλλα, µπορούσε και να έχει και τα τρία σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, να κατοικεί 
και να τα επιδείχνει σαν µουσεία ως κάνουν 
και πολλοί νεόπλουτοι συµπατριώτες µας 
εδώ στην Αυστραλία.

Γι’ αυτό να µην τα λες στους Ελλαδίτες όλα 
αυτά σαν θα πας, κυρά Ευτέρπη, γιατί αυτοί 
εκεί, µπορεί να µην έχουν οι περισσότεροι 
επιχειρήσεις, πύργους, παλάτια, κάστρα, 
µερσεντές, ιδιωτικά αεροπλάνα, πλοία, βεν-
ζινακάτους, κ.α. που απόχτησαν ορισµένοι 
µετανάστες αλλά έχουν µάνα, πατέρα και 
πατρίδα, µα ούτε για τα αρθριτικά, τα ρευµα-
τικά, τη χοληστερόλη, την πίεση, το ζάχαρο 
την αµνησία, την κατάθλιψη, την ψυχοπά-
θεια, τη σχιζοφρένια και τόσα άλλα της ηλι-
κίας µας και της εποχής µας αναπόφευκτα 
προβλήµατα γιατί δεν θα σε νιώθουν.
 
Ε, πώς να µην τους πεις, κύριε Λάζαρε, πως 
ζούµε µέσα σε καλό κόσµο, σε πετυχηµένους 
οικονοµικά άρχοντες, σε αναγνωρισµένους 

καλλιτέχνες και συγγραφείς, σε προέδρους 
και πολιτικούς, δεσποτάδες, καθηγητές, κλπ.

Ναι, αλλά ο Ελλαδίτης δεν τα βλέπει και νο-
µίζει πως ψεύδεσαι ή επιδείχνεσαι, επειδή 
από λιόδεντρα γίναµε ευκάλυπτοι για να τρέ-
φονται τα κουάλε της Αυστραλίας, θα λένε. 
Και αν ακόµα τους πείσεις πως πέτυχες αγω-
νιζόµενη τίµια θα σε φθονούν.

Καλά λες, κ. Λάζαρε, ας τα αφήσουµε, γιατί 
όσο τα λέµε τόσο πονάνε, άντε καλό βρά-
δυ, χαιρετισµούς στην  κυρά  Χαρίκλεια και 
στην πεθερά σου κυρά-Σταυρούλα και θα 
έρθω την άλλη εβδοµάδα να ψωνίσω και τα 
ξανά λέµε, µα για τα πολιτικά της Αυστραλί-
ας µόνο όχι για τα περασµένα ξεχασµένα, ας 
χαιρόµαστε τα αποκτηµένα.

Η κυρά Ευτέρπη βγήκε επιτέλους από το 
µαγαζί, ο µπακάλης οργισµένος µονολογεί  
«αµάν αυτή η γυναίκα λες και ήταν βαλτή 
να  µου χαλάσει την ηµέρα µε τα δυσάρεστα  
που τσαµπούνησε, µου θύµισε την πεθερά 
µου. Άντε στο δαίµονα κυρά-Ευτέρπη, παρα-
λίγο θα σε έστελνα…  στο έξω από εδώ, λες 
πως δεν µου φτάνει που αντί η γυναίκα µου, 
µε περιµένει η µάνα της σαράντα χρόνια στο 
τραπέζι κάθε βράδυ και είµαι αναγκασµένος 
να της λέω «ευχαριστώ µητέρα, για ότι τσορ-
βά µαγειρεύει  για το  δείπνο, πότε λύσσα 
στο αλάτι, ποτέ ανάλατο, δεν βλέπει η γριά, 
ρε τι τραβάω εγώ ο φουκαράς!
 
Μονολογούσε αγανακτισµένος µέχρι που 
µπήκε στο µαγαζί µια Αυστραλή γερόντισσα  
σπρώχνοντας µε δυσκολία το τρόλεϊ µε  λίγα 
ψώνια,  και  ο Λάζαρος αρχίζει  να χτυπά-
ει στην κασιέρα τριάντα διαφόρου µεγέθους 
κονσέρβες, φεύγει η πελάτισσα, και αρχίζει 
πάλη να µονολογεί κοιτάζοντας στο κενό: 
«η  κυρά-Ευτέρπη δεν µπορούσε να πάρει τα 
ψώνια της λόγω ασθένειας στο κορµί αλλά 
και στο πωρωµένο  µυαλό της…

Η Αυστραλή δεν µπορεί να µαγειρεύει…
λόγω του γήρατος, αλλά στέκεται ώρες πολ-
λές µπροστά στις πόκερ-µασίνς και κινεί το 
χέρι της διαρκώς, το ίδιο και όταν παίζει 
µπόλιν;

Η γυναίκα µου δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το 
άλλο, γιατί τρέχει λέει να φτιάσει τον κόσµο, 
µε τις µπούρδες της που γράφει. ∆εν πάσχει 
ο κόσµος µόνο από σωµατικές ασθένειες, µα 
και από διανοητικές, και εγώ πληρώνω τα 
τρελά τους, δώσε µου κουράγιο κύριε;
 

Ελένη Ρέτση  Σύδνεϋ, 3-3- 1991




