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Ανέπαφες συναλλαγές!
Πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και διαχείριση του λογαριασμού 
σας μέσω της εφαρμογής Delphi Bank Mobile App.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

O Δρ Ανδρέας Μελάς  
γράφει για το βιβλίο  
του Αρχιεπισκόπου Μακάριου 
«Κύριε και Δέσποτα της ζωής 
μου...» που πρόσφατα  
μεταφράστηκε στα αγγλικά 

          ΣΕΛ. 24-25

4 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 • Tel.: (02) 9558 8555 

Διατίθεται στην Kebia, 
σε επιλεγμένα καταστήματα 

τροφίμων & delicatessen. 
Eπίσης διατίθεται στα: Ηarris 

Farms, Costco, Woolworths & Coles.  

Σήμερα Γράφουν 

 Γιώργος Χατζηβασίλης

 Δέσποινα Μπαχά

 Χρήστος Μπελέρχας

 Γιάννης Δραμιτινός

•ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  Κώστας Καραμάρκος: (Ελληνο) Αυστραλία. Μονόλογος. Απόπειρα «λογοτεχνικής» 

απόδοσης ψηφίδων ζωής ηλικιωμένης Ελληνίδας μετανάστριας στη Μελβούρνη     ΣΕΛ 17

•ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ:  Μπάμπης Ράκης: Χουανίτα, η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο
•ΘΕΑΤΡΟ: Γρηγόρης Χρονόπουλος: Ένα κλωνί βασιλικό
•ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πέτρος Ξένος: Η ζωή ενός μετανάστη στην Αυστραλία
•ΕΡΕΥΝΑ:  Δημήμητρης Συμεωνίδης: Το Αρχαιότερο Ερωτικό Ποίημα που Βρέθηκε στην Γή

•ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

•2 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΖΩΔΙΑ

EΞΟΔΟΣ ΑΠO 
ΤΟ ΤΟYΝΕΛ
Σε λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο, οι κάτοικοι της ΝΝΟ θα μπο-
ρούν να ταξιδέψουν για διακοπές σε περιοχές της πολιτείας ανά την 
περιφέρεια, λόγω της επικείμενης χαλάρωσης των ταξιδιωτικών πε-
ριορισμών για τον COVID-19. Η πρωθυπουργός, Gladys Berejiklian, 
ανακοίνωσε προχθές ότι τα ταξίδια αναψυχής στην πολιτεία θα επι-
τρέπονται ξανά από την 1η Ιουνίου. Η ΝΝΟ κατέγραψε προχθές τέσ-
σερις νέες περιπτώσεις COVID-19 σε περισσότερα από 7000 τεστ, με 
τρία άτομα να βρίσκονται στην εντατική. Τα νέα κρούσματα αφορούν 
ταξιδιώτες που επέστρεψαν και μπήκαν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία. 
Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ επιβεβαίωσε προχθές τον 49ο θάνατό 
από COVID-19 στην πολιτεία, μια 93χρονη γυναίκα που διέμενε στο 
γηροκομείο του Σίδνεϊ Newmarch House. Ο αριθμός των θυμάτων 
σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται σε 100.           ΣΕΛ 2-3
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(Ελληνο) Αυστραλία. Μονόλογος

Απόπειρα «λογοτεχνικής» απόδοσης ψηφίδων ζωής ηλικιωμένης Ελληνίδας 

μετανάστριας στη Μελβούρνη

Γράφει ο Κώστας Καραμάρκος

Δεν σταματούσε με τίποτα. Ανάσα δεν 

έπαιρνε. Ούτε ο φοβος της επέμβασης, 

ούτε η προχωρημένη ηλικία την έκαναν να 

εγκαταλείπει την ανάγκη της, την ανάγκη 

που έχουν όλα τα γερόντια, κυρίως οι με-

τανάστες, να εξιστορούν τη ζωή τους σε έναν δικό 

τους άνθρωπο. Τί δικό τους άνθρωπο, δηλαδή, στην 

περίπτωσή της. Απλά, μιλούσαν την ίδια γλώσσα. 

Ήταν όμως και που αυτός συναινούσε μ’ επιφωνή-

ματα, στα όσα έλεγε αυτή. Κι αυτό της έφτανε! Μια 

ζωή στην Αυστραλία δούλεψε σκληρά μαζί 

με τον άντρα της, για να αγοράσουν ένα 

σπίτι και να μεγαλώσουν τα παιδιά, «Που 

καιρός να μάθουμε Αγγλικά», έλεγε.

Μικρό κοριτσάκι στην Κατοχή, κάπου στη 

Λακωνία, βοηθούσε ως μοδίστρα τη μαμά 

της. Η μαμά μου έλεγε, κι ας ήταν η ίδια για-

γιά, με μικρά εγκόνια όμως... Η μαμά μου 

έλεγε, και ας είχε η ίδια πατήσει προ πολλού 

τα 85!
Γιανούλα τη λέγαν τη μαμά της, αλλά, όλη 

στο χωριό τη φωνάζανε Πατρόκλαινα. «Πά-

τροκλο λέγαν το μπαμπά μου», εξηγούσε, 

λες και στο δικό του χωριό, μια φορά κι έναν 

καιρό, είχαν άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλες 

αντιλήψεις... Λες και δεν αποκαλούσαν τη 

δική του γιαγιά τη Θωμαή Γιώργαινα, ή την 

προγιαγιά του Νεστόρενα...

«Είχα θείους στην Αμερική, αδέρφια του 

μπαμπά μου. Συμβολαιογράφος ο ένας, δι-

κηγόρος ο άλλος, γιατρός ο τρίτος, μαγα-

ζάτορας ο τέταρτος, ξέρεις πως ήταν τότε, 

γεννούσαν πολλά παιδιά. Κάποιοι γύρισαν 

στην Αθήνα. Κάνανε μεγάλα και ωραία σπί-

τι στην Κηφισιά. Εμάς όμως δε μας βοήθη-

σαν ποτέ. Ας είναι καλά, δεν πειράζει. Εμάς 

δε μας άφησε ο θεός!», συμπλήρωνε.

Μια θεία της, ξαδέρφη της μαμάς της, δε την 

άφησε να τυρανιέται στην Ελλάδα, όταν 

ήταν νέα. Την πήρε μαζί της στην Ελβετία. «Ακόμα 

θυμάμαι το σπιτονοικοκύρη μας, τον κύριο Χανς, τη 

γυναίκα του την κυρία Λότε, τα παιδιά τους, τη Γκα-

μπριέλε, την Ανίτα, τον Γιόνας. Ακόμα θυμάμαι τα 

Χριστούγεννα που γιορτάζαμε μαζί, ήταν όλοι τους 

πολύ καλοί άνθρωποι», ενθυμούνταν.

Εκεί έκανε την πρώτη από τις πολλές εγχειρήσεις 

στη ζωή της. Στη Ζυρίχη. Ήταν νέο κορίτσι και είχε 

τραυματίσει την ωμοπλάτη της. «Ευτυχώς όμως, ευ-

τυχώς όλα πήγαν καλά. Στα δύο χρόνια με προξένε-

ψαν και με τον άντρα μου, το Σταύρο μου. Έχουμε ένα 

πολύ καλό παλικάρι από τα μέρη μας που ζει στην 

Αθήνα, μου είπαν οι γονείς μου και οι συγγενείς μου 

από την Ελλάδα. Μου τον έφεραν στην Ελβετία». 

Ελβετία έλεγε συνέχεια, σπάνια Ζυρίχη. «Αρραβω-

νιστήκαμε. Καλά ήταν εκεί, αλλά είχαμε συγγενείς 

στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, μας ενθάρρυναν 

να έρθουμε εδώ. Ήρθαμε! Δεν το μετανιώσαμε. Πάμε 

συχνά στην Ελλάδα με τον άντρα μου και καθόμα-

στε μήνες πολλούς εκεί. Αγοράσαμε και διαμέρισμα! 

Έγινε πολύ ωραία η πατρίδα μας τώρα, πάντα ήταν 

ωραία!», έλεγε νοσταλγκά και περήφανα.

«Ο Νικόλας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, τον έφε-

ρα μωρό εδώ. Ο Πατρίκος μου γεννήθηκε στην Αυ-

στραλία. Έχω πολύ καλούς γιους, μ’ αγαπούν και με 

προσέχουν. Παντρεύτηκαν μεγάλοι! Μέχρι να πα-

ντρευτούν, εγώ πήγαινα σε όλες τις εκκλησίες της 

Πελοποννήσου και έκανα τάματα στην Παναγιά. Να 

παντρευτούν, να βρουν καλές γυναίκες, να κάνουν 

οικογένειες, να αποκτήσουν παιδιά, δεν είναι ωραίο 

πράγμα να ζεις μόνος. Ο άνθρωπος δε φτιάχτηκε για 

να ζει μόνος του».

«Μεγάλοι παντρεύτηκαν οι γιοί μου», έλεγε, και την 

ώρα που το ανέφερε αυτό, στο πρόσωπό της εμφα-

νίζονταν ένα χαμόγελο ανακούφισης. Στάθηκαν τυ-

χεροί όμως. Σκύβοντας στ’ αυτί, ανέφερε εμπιστευ-

τικά στο συνομιλητή της, ή μάλον στον ακροατή 

της, πως και οι δυο οι γιοί της βρήκαν νύφες από τις 

Φιλιππίνες.
«Πήγαν εκεί, τις βρήκαν, τις έφεραν. Είναι πολύ κα-

λές κοπέλες! Η μια είναι από σπουδαγμένη οικογέ-

νεια. Η άλλη είναι από πιο φτωχή κι αγροτική οικο-

γένεια. Είναι πολύ καλές κοπέλες. Δουλευταρούδες 

και νοικοκυρές! Είναι βέβαια λίγο μικρότερες από 

τους γιους μου», συμπλήρωνε με μια πονηράδα στο 

βλέμμα της.
«Είκοσι χρόνια μικρότερη η μια, δεκαπέντε η άλλη. 

Mum και mum μ’ έχουν. Κι εγώ όμως τις προσέχω! 

Ας είμαι κάπως μεγάλη, τις βοηθώ όσο μπορώ στα 

σπίτια τους. Κι όταν καμιά φορά με φιλοξενούν οι 

γιοι μου, έχω δωμάτιο και στους δυο, το βράδυ, μετά 

το φαγητό, κάθομαι για λίγο μαζί τους στο σαλόνι 

και μετά πάω στο δωμάτιό μου».

«Mum, κάτσε λίγο ακόμα μαζί μας, λένε οι γιοί μου. 

Εγώ όμως απαντώ πως είμαι κουρασμένη και πάω 

να ξεκουραστώ. Δεν είμαι στ’ αλήθεια κουρασμένη. 

Έτσι το λέω. Νέες γυναίκες έχουν, θέλουν να κάνουν 

και τα δικά τους. Δε θέλω να είμαι εμπόδιο. Αυτό 

όμως δεν το καταλαβαίνουν οι συμπεθέρες, όταν έρ-

χονται επίσκεψη από τις Φιλιππίνες. Αυτές κάθονται 

μαζί με τα παιδιά μέχρι αργά το βράδυ! Δεν καταλα-

βαίνουν πως τα παιδιά είναι νέα και έχουν να κάνουν 

και τα δικα τους, ξέρεις... Αυτά που κάνουν οι νέοι 

άνθρωποι, αγόρια και κορίτσια».

Οι δυο της γιοί αποκτήσανε παιδιά, τώρα. Τους πήρε 

χρόνια. Τα τάματά της στα εξωκκλήσια και στις 

Παναγίες της Πελοπονήσου όμως, έπιασαν τόπο. 

Θέλουν να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί οι γιοί, 

αυτή όμως τους αποπαίρνει. «Είστε λίγο μεγάλοι για 

δεύτερο παιδί. Πως θα τα μεγαλώσετε; Έχετε κου-

ράγιο;», τους λέει. «Δυο χρόνια διαφορά έχουν. Ο 

Νικόλας μου είναι 57 και ο Πατρίκος μου 55».

Κάποια στιγμή, μετά από ώρες, αναρωτήθηκε ευγε-

νικά αν κούρασε το συνομιλητή της, ή μάλλον τον 

ακροατή της. «Πολλά σας είπα, πολύ μίλησα. Αλλά 

που αλλού να τα πω κι εγώ; Οι φίλες μου πέθαναν, 

ή είναι στο γηροκομείο! Ή έχουν σοβαρότερα προ-

βλήματα με την υγεία τους από ό,τι έχω εγώ», είπε.

Πάνω στην κουβέντα, είχε εκμυστηρευτεί πως δεν 

τελείωσε ποτέ το δημοτικό. Ήταν τα χρόνια δύσκο-

λα. Με φτώχεια και πολέμους. Είχε φυσική ευγένεια 

και μιλούσε πολύ ωραία Ελληνικά. Το ντύσιμό της 

ήταν λιτό και το μαλλί της βαμμένο. Προς το ξανθό 

έφερνε. Λιτό και προσεγμένο το ντύσιμό της. Πα-

ντελόνι, μπλούζα, ημίπαλτο, μπαστούνι, δαχτυλίδι, 

όλα ταίριαζαν στο χρώμα. «Πάνω από 60 χρόνια φο-

ράω το δαχτυλί. Το φοράω συνέχεια. Είναι δώρο του 

άντρα μου, του Σταύρου μου», έλεγε.

Κικίτσα τη φωνάζανε χαϊδευτικά οι δικοί της άνθρω-

ποι, γιοί και φίλες.

Λεζάντα:  «…Μια θεία της, ξαδέρφη της μαμάς της, 

δε την άφησε να τυρανιέται στην Ελλάδα, 

όταν ήταν νέα. Την πήρε μαζί της στην Ελ-

βετία…»
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E
κείνο ακριβώς το βράδυ ο Μανουέλ το συνήθιζε αυτό, πήγαινε στην κοντινή λα-
ϊκή ταβέρνα δίπλα από την σχολή, για ένα ποτό και για μια φιλική κουβέντα με 
κάποιο γνωστό που θα εύρισκε εκεί, πριν ξεκινήσει για το σπίτι για το βραδινό 
φαγητό που του ετοίμαζε η μάνα του η Κασσάνδρα. Τρώγανε μαζί και τα λέγανε. 

Ήταν οι στιγμές γαλήνης μάνας και γιού, στην απόλυτη μοναξιά αυτού του τόπου. 
Ένιωθαν ξένοι πάντοτε.

Ο Μανουέλ, ενώ προχωρούσε στο στενό διά-
δρομο της ταβέρνας να βρει άδειο τραπεζάκι, 
πήρε το αυτί του ένα μεθυσμένο που ψιθύρισε 
στον διπλανό του:
«Αυτός είναι ο δάσκαλος που ορισμένοι γονείς 
από τους μαθητές του, κρατούν εκατομμύρια. 
Κατάλαβες εσύ.»
Δεν έδειξε να άκουσε τα λόγια του μεθυσμέ-
νου, αλλά μόλις βρήκε τραπεζάκι και έκατσε, η 
σκέψη του αμέσως ήρθε στην Χουανίτα. Ναι το 
κορίτσι, η κόρη του, ήταν το πλουσιότερο στην 
σχολή. Όλοι μιλούσαν στην τάξη για την Χου-
ανίτα Ροντρίγκες την μοναδική κληρονόμο της 
τεράστιας περιουσίας των Ροντρίγκες.
Τι ήθελε να πει εκείνος ο μεθυσμένος στο τρα-
πεζάκι, μόλις τον είδε να περνά από δίπλα τους. 
Υπήρχε κάποιο σχέδιο απαγωγής πλούσιων μα-
θητών της σχολής, που πάνω στο μεθύσι του 
ξέφυγε και είπε εκείνα τα λόγια; ή ήταν απλώς 
μια κουβέντα χωρίς νόημα;  
Σε λίγο ο μεθυσμένος και ο φίλος του σηκώ-
θηκαν και τρικλίζοντας προχώρησαν προς την 
έξοδο. Σκέφθηκε να τους ακολουθήσει να τους 
στριμώξει σε κάποια γωνιά για να μάθει περισ-
σότερα. Όμως δεν το έκανε. Όχι πως τους φο-
βήθηκε, αλλά ήταν σίγουρος πως δεν επρόκειτο 
να μάθει κάτι συγκεκριμένο από δύο μεθυσμέ-
νους.
Όμως αυτό που άκουσε τον ανησύχησε. Δεν θα 
το άφηνε έτσι. Με την πρώτη ευκαιρία που θα 
ερχόταν η σινιόρα Μαριάννα στην σχολή που 
συνόδευε πάντα την Χουανίτα, θα εύρισκε τρό-
πο να της πει αυτά που άκουσε στην ταβέρνα. 
Δεν τα θεώρησε τυχαία λόγια. Κάποιο σχέδιο 
απαγωγής θα υπήρχε. Από κάπου θα άκουσε 
ο άγνωστος της ταβέρνας, για τα πλουσιόπαιδα 
της σχολής.
Γυρνώντας σπίτι είδε να τον περιμένει η Κασσάν-
δρα με ένα πλατύ χαμόγελο. 
- Μάντεψε τι σου μαγείρεψα απόψε;
-  Ότι και να μαγειρέψες μάνα είναι υπέροχο. 

Μόνο που σήμερα δεν έχω και μεγάλη όρεξη.

- Γιατί γιέ μου. Τι συνέβη;
-  Τίποτε σε εμένα. Όμως από όσα ακούω και 

διαβάζω ο κόσμος γύρω δείχνει ανήσυχος. 
Στην Ευρώπη πάλι σκοτεινιάζει ο ουρανός. 

-  Τι μας νοιάζει εμάς για την Ευρώπη γιέ μου. 
Εμείς ζούμε στην άλλη άκρη του κόσμου.

-  Μάνα τόσα χρόνια δεν κατάλαβες ότι αν ένα 
ηφαίστειο εκραγεί στην Ευρώπη η λάβα του θα 
έρθει σύντομα και κοντά μας. 

-  Κάτι εννοείς και δεν κατάλαβα γιέ μου. Ο με-
γάλος πόλεμος τέλειωσε εδώ και πολλά χρό-
νια, τι άλλο μπορεί να συμβεί;

-  Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Τι άλλο θα μπορού-
σε ακόμη να συμβεί. Εμείς εδώ όσο μακριά και 
να βρισκόμαστε μυριζόμαστε τον αέρα. Βλέπω 
εδώ τους ανθρώπους να αλλάζουν. Εμείς οι 
φτωχοί νιώθουμε κάποιο φόβο γύρω μας. Χά-
σαμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας. 

Δεν ακούς τελευταία ότι έχουν αυξηθεί οι λη-
στείες και μάλιστα με σκοτωμούς. Ακόμη και 
απαγωγές. Κλέβουν τις γυναίκες ή τα παιδιά των 
πλουσίων και ζητούν λύτρα για να τους ελευθε-
ρώσουν. Πολλές φορές παίρνουν τα λεφτά και 
σκοτώνουν τα θύματα τους. Δεν ξέρεις ποιόν 
έχεις δίπλα σου.
-  Πέρασες και εσύ αρκετά παιδί μου. Είδες σκο-

τωμούς μπροστά στα μάτια σου. Σε καταλα-
βαίνω. 

-  Δεν μιλώ για το παρελθόν μάνα. Μιλώ για το 
τώρα.

- Τι θα συμβεί τώρα;
-  Μπορεί και να απαγάγουν την Χουανίτα. Είναι 

το πλουσιοκόριτσο που οι δικοί της θα είναι 
έτοιμοι να προσφέρουν εκατομμύρια για να 
την ελευθερώσουν.

-  Τι λες Μανώλη παιδί μου. Κινδυνεύει η Χουα-
νίτα μας; Από ποιους; Έμαθες ή άκουσες κάτι;

-  Δεν έμαθα τίποτε. Μια κουβέντα όμως που 
άκουσα από ένα μεθυσμένο στην ταβέρνα, 
μου γέννησε φόβους και ανησυχίες. Διότι αν 
πράγματι υπάρχει τέτοιο σχέδιο μπορεί να γίνει 
και πολύ σύντομα.

Ο Μανουέλ ανέφερε στην Κασσάνδρα το 
περιστατικό με τον μεθυσμένο.
-  Θα μιλήσω στην σινιόρα Μαριάννα αύ-

ριο, και εκείνη φαντάζομαι να ανησυχεί. 
Γίνονται τόσες απαγωγές τελευταία. Ξέρω 
ότι ο γιός της ο Ενρίκο Ροντρίγκες συ-
νοδεύεται από πολλούς σωματοφύλα-
κες, όπως επίσης και ο άλλος ισχυρός 
άνδρας, ο φίλος του, ο Βαν ντε Φλου. 
Οι πλούσιοι ξέρουν να προστατεύονται.

-  Όμως η Χουανίτα έρχεται στην σχολή 
με την γιαγιά της, με συνοδεία μόνο τον 
οδηγό. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι εύκο-
λος στόχος, για την συμμορία που θέλει 
να την κλέψει. Θα μιλήσω αύριο στην 
σινιόρα Μαριάννα επανέλαβε.

-  Πάμε τώρα να φας κάτι και να μιλήσουμε 
παιδί μου, είπε η Κασσάνδρα και προχώ-
ρησε προς την κουζίνα. Την ακολούθησε 
ο Μανουέλ.

Η Κασσάνδρα σαν μάνα ανησυχούσε και 
για τον γιό της. Έφτασε σχεδόν τα σαράντα 
και ζει μόνος, χωρίς την συντροφιά και την 
ζεστή αγκαλιά μιας γυναίκας. Απόφυγε να 
τον ρωτήσει κατευθείαν για το θέμα αυτό, 
γιατί ήξερε την απάντηση, όμως του πέταξε 
την ερώτηση…
-  Τι σκέφτεσαι για την Χουανίτα Μανώλη, 

την κόρη σου; Κάθε φορά που έρχομαι 
στην σχολή, βρίσκοντας κάποια δικαιο-
λογία, την βλέπω να μεγαλώνει και χαί-
ρομαι. Σου μοιάζει τόσο πολύ το κορι-
τσάκι μας.

-  Σου το είπα μάνα. Έδωσα τον λόγο μου 
στην σινιόρα Μαριάννα, ότι δεν θα απο-
καλύψω το μυστικό στην Χουανίτα μέχρι 
να γίνει 21 χρόνων, και θα κρατήσω την 
υπόσχεσή μου. Της φέρομαι όπως σε 
όλα τα παιδιά στην τάξη, χωρίς καμιά δι-
άκριση, παρόλο που έχει μεγάλο ταλέντο 
και ξεχωρίζει.

-Από εσένα πήρε γιέ μου!
-  Και από την μάνα της. Και η Λίζα είχε με-

γάλο ταλέντο. Χάθηκε όμως μάνα. Έφυ-
γε νωρίς χωρίς να την χαρώ.

Ο Μανουέλ γύρισε από την άλλη πλευρά, 
για να μην αντιληφθεί η μάνα του ότι ήταν 
έτοιμος να κλάψει.
Η Κασσάνδρα του χάιδεψε το χέρι και δεν 
ρώτησε τίποτε άλλο εκείνη την νύχτα.
Στην κάμαρη του ο Μανουέλ άνοιξε το 
ντοσιέ του, και άρχισε να σχεδιάζει διάφο-
ρα παράξενα. Ήταν οι στιγμές της μεγά-
λης του ανησυχίας.
Σε στιγμές γαλήνης προχωρούσε το πορ-
τρέτο της Λίζας. Όμως αργούσε τόσο να 
το τελειώσει.

ΧΟΥΑΝIΤΑ
Η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο

Νουβέλα του Μπάμπη Ράκη

Μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα

Στο μακρινό Μοντεβιδέο, 
την πρωτεύουσα της Ουρου-

γουάης, γεννιέται ένας νεανικός 
έρωτας, στα χρόνια που ξεσπά 

στην Ευρώπη ο πρώτος 
παγκόσμιος πόλεμος... 
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Πρόσοψη νησιώτικου σπιτιού, σαν αυλή μπροστά στο δρόμο με πεζούλια και σκαμιά. O δρόμος εί-ναι πέρασμα.

Θεοδότη πλέκει, έρχεται η Κατερίνα.
ΚΑΤΕ ΡΙΝΑ:  Θεοδότη μου, πάει χάλασε ο κό-σμος…..Το τι είδαν τα ματάκια μου το τι είδαν τα καημένα!ΘΕΟΔΟΤΗ: Τ ι είναι, καλέ, τι έπαθες;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Τι να πάθω, αδερφούλα μου, κατα-ντροπιάστηκα σήμερα.ΘΕΟΔΟΤΗ:  Μα τι έγινε, τι σου συνέβηκε;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Τι να μου συμβεί.... Να χαθούνε οι ξετσίπωτοι... Ξετσίπωτοι, Θοδούλα μου, αδιάντροποι. ΄Αντρες, γυναί-κες και παιδιά, κάνανε μπάνιο ολο-τσίτσιδοι......Όπως τους γέννησε η μάνα τους...ΘΕΟΔΟΤΗ:  Ποιοι, χριστιανή μου, πού;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Εκεί στα ράχτια στην πίσω μεριά.ΘΕΟΔΟΤΗ:  Πω, πω, ντροπάδες μου...Ποιοι ήτανε;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Ποιοι ήθελες να ήταν; Τουρίστες ήτανε. Κάνανε μπάνιο ολόγυ-μνοι αδερφούλα μου! Όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και τα παιδιά σου λέω... Οι αδιάντρο-ποι... Κοπήκανε τα μούτρα μου... σου λέω...ΘΕΟΔΟΤΗ:  Ξεφτιλίσανε το νησί μας... Κι εσύ τι ήθελες στα βράχια, βρε κακορίζικη ;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Ερχόμουνα από το Πέρα Λιβάδι. Είχε στεγνώσει το στόμα μου από τη ζέστη κι είπα να δροσιστώ εκεί στη 

βρυσούλα στα βράχια. Με το που πλησιάζω, τι να δω... Καταντροπιά-στηκα σου λέω, γύρισα κι όπου φύ-γει φύγει. ΘΕΟΔΟΤΗ:  Χάλασε ο κόσμος, Κατερινιώ, χά-λασε.ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Αν χάλασε… Αμ, δεν στο είπα και το άλλο. Προχτές η εγγονή μου ξέρεις τι με ρώτησε; Αν είχα, λέει, καλή ερωτική ζωή με τον άντρα μου.ΘΕΟΔΟΤΗ:  Δηλαδή τι εννοούσε;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Καλέ, αυτή το πήγαινε στο ψητό. Μου είπε καθαρά, αν λέει, ευχαρι-στιόμουνα στο κρεβάτι με τον άντρα μου..ΘΕΟΔΟΤΗ:  Θεέ και Κύριε, τι άλλο θ’ ακούσου-με; ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Και με ρώτησε κι αν είχα κι άλ-λους φίλους σαν κορίτσι. Τ’ ακούς; Τ’ ακούω να λες. Της λέω κι εγώ «άκουσε, κορίτσι μου, εγώ δεν είχα φίλους ούτε με τον άντρα μου είχα έρωτα. Με ζήτησε από τον πατέρα μου και με πήρε με τιμή και με υπό-ληψη.»ΘΕΟΔΟΤΗ:  (Την πειράζει) Και δεν της είπες ότι σε περίμενε ο Αναστάσης όταν ερ-χόσουνα από το Πέρα Λιβάδι;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  ́Ελα, καημένη κι εσύ, που θα της έλεγα τέτοια πράματα.ΘΕΟΔΟΤΗ:  Για πες μου, μωρέ Κατερίνα, τότε με τη γίδα; Το θυμάμαι και γελάω μο-νάχη μου.ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Μη μου το θυμίζεις, τη ντροπή που πήρα τότε... Με πείραζε και ο συ-χωρεμένος με αυτή την ιστορία. Αχ, Αναστάση μου, αλαφρό το χώμα σου.

ΘΕΟΔΟΤΗ :  Για λέγε, βρε Καρερίνα, πώς έγινε;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Να, ερχόμουν από το Πέρα Λιβάδι με τη γίδα και μια αγκαλιά χορτάρι. Πριν πάρω τον ανήφορο από τη λαγκα-διά να σου τον. Toν συνα-ντούσα κι άλλοτε, όλο πως τάχα τυχαία βρισκόταν εκεί. Με χαιρετούσε και με γλυκο-κοίταζε, το είχα καταλάβει ότι ενδιαφερότανε.ΘΕΟΔΟΤΗ:  Εκείνος δεν είχε καταλάβει ότι ενδιαφερόσουνα κι εσύ;ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  (σαν χαδιάρικα) Ε, δεν λέω όχι. ΄Ομως ποτέ δεν μου είχε μιλήσει ανοιχτά. Εκείνη τη φορά με σταμάτησε και μου λέει. «Θέλω να σου μιλήσω. Το ξέρεις ότι σ’ αγαπάω και ξέρω πως κι εσύ με θέλεις.....Είσαι δική μου και θέλω να με περιμένεις». Πήγαινε βλέπεις στρατιώτης σε λίγες μέρες. «Θα με περιμένεις, μου λέει, μου το υπόσχεσαι;» Εγώ είχα γίνει κατακόκκινη σαν την παπαρού-να. Ε, τι ήμουνα κι εγώ, κοριτσάκι ήμουνα, στα 15-16. Στο μεταξύ, εκείνος ο διάολος η γίδα, φαίνεται κάτι την ξάφνιασε, γυρίζει απότομα να πάει στην άλλη μεριά του δρό-μου. Κι όπως κράταγα το σκοινί με τυλίγει και πέφτω κάτω φαρδιά–πλατιά, ανάσκελα.... Το βάνεις στο νου σου; Η ντροπή μου δεν λέ-γεται... Έρχεται, που λες, με πιάνει από το χέρι, με βοηθάει να σηκωθώ και... όπως ση-κώθηκα ανοίγει και τα δυο του χέρια και με κλείνει στην αγκαλιά του... (σταματάει λίγο, νοσταλγικά και μετά χαδιάρικα). Ε, εκεί μου 

Mέρος Ιο

Ο
«Κόσμος» εξασφάλισε και είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει σε συ-
νέχειες  το θεατρικό έργο του Γρηγόρη Χρονίπουλου «Ένα κλωνί βασιλικό». 
Πρόκειται για μια ηθογραφία, έργο πού έχει σχέση με τη δική μας ζωή, την 
ξενιτιά του χτες και θέματα που μας απασχόλησαν και χάραξαν σημάδια και 

όρια. Είναι μέσα ο κόσμος που φεύγει και ο κόσμος που έρχεται. Νοοτροπίες και 

άγραφοι νόμοι, αγάπες και δικαίωμα, ελπίδες που ξεφτάνε κι άλλες που επιζούν και 

δικαιώνονται αργά. Κι είναι κι ένα δίλλημα για το δικαίωμα στην ζωή, το δικαίωμα 

στην αγάπη. «Περνάνε όλα… σαν τους ανθρώπους που γνωρίσαμε, τα όνειρα που 

ζήσαμε, τη ζωή που φεύγει… Σαν αναμνήσεις αγαπημένες, σαν νοσταλγικά τραγού-

δια…», όπως λέει ο συγγραφέας Γρηγόρης Χρονόπουλος.       

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Θεατρικό Έργο του Γρηγόρη Χρονόπουλου

«Ένα κλωνί βασιλικό»

Δεκαετία του 70 σ’ ένα ελληνικό νησί (πριν το κινητό τηλέφωνο). Είναι η ζωή  που  κυ-λάει ήρεμη ανάμεσα σε δύο κόσμους, αυτόν που φεύγει κι αυτόν που έρχεται. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις ανθρώπινες, κάποιες σκιές από το παρελθόν, κάποιοι έρωτες, κάποια κοινωνικά προβλήματα. Είναι  κι ο ξενητεμένος που γυρίζει στον τόπο του. Και είναι και ένα  δίλημμα...γύρω στο οποίο πλέκεται  το έργο.
Πρόσωπα
Ζαφείρα (Ζέφη )  (Από Αυστραλία γεννημένη στο νησί)Θεοδότη -  χήρα (έχει περάσει τα 50 )Μελπομένη (Μένια ) ανηψιά  τηςΡένα 

(φίλη της )Κατερίνα γειτόνισσαΑσημίνα (Ασημιώ) γειτόνισσαΧριστόδουλος - γέρος γείτοναςΤζήν ( Τζήνα ) Eγγλέζα  Στέφανος (Στέφος)
Μάνθος ( Μαθιός )
Χρυσάνθη  (θεία του)Ανάργυρος  (πατέρας του Θεόκλητου)και ο μικρός Ανάργυρος  εγγονόςΜάικλ   (Μιχάλης –από Αυστρα-λία)
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O Δρ Ανδρέας Μελάς παρουσιάζει 

την αγγλική έκδοση του βιβλίου 

του Αρχιεπισκόπου Μακάριου: 

«Κύριε και δέσποτα της ζωής μου...»

(Lord and Master of my life: Reflections on spiritual alertness, 

St Andrew’s Orthodox Press, 2020)

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που όλα καταρρέουν, ο κό-

σμος που γνωρίζουμε μας προδίδει, αυτοί που εμπιστευόμα-

στε μας εγκαταλείπουν. Στη μέση αυτής της σκοτεινής νύ-

χτας της ψυχής, ακόμη και η πρώτη λέξη της προσευχής του 

Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε», μπορεί να μας βάλει στο δρόμο 

που οδηγεί προς το μυστήριο της σωτηρίας. Αυτή η προσευχή, που 

είναι ο συνεχής σύντροφος μας κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή, που 

μας  παρηγορεί και μας καθοδηγεί στο ταξίδι προς το Πάσχα, είναι 

το θέμα του εξαιρετικού, διορατικού βιβλίου του Αρχιεπισκόπου 

Μακάριου: «Κύριε και δέσποτα της ζωής μου...» (Lord and Master 

of my life: Reflections on spiritual alertness). Ο Αρχιεπίσκοπος Αυ-

στραλίας ξεκλειδώνει προσεκτικά για τους αναγνώστες το πνευμα-

τικό νόημα κάθε λέξης σε αυτήν την προσευχή και μας προσκαλεί 

να βιώσουμε την κατάνυξη, τα δάκρυα και τη μετάνοια που αυτή 

ξυπνά μέσα μας. Μας ζητά να νιώσουμε μια βαθύτερη λαχτάρα για 

τη θεϊκή αγάπη που μας περιμένει σε κάθε διακύμανση της ζωή μας.

Η λέξη «Κύριος» μπορεί να μοιάζει με τιμητικός τίτλος για τον Ιη-

σού Χριστό, ωστόσο, όπως μας δείχνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 

αυτή η γυμνή κραυγή μιας συντετριμμένης καρδιάς, αυτή η έκκλη-

ση ενός γιου και μια κόρης που έχουν ταξιδέψει τόσο μακριά από 

την πατρίδα τους, αποκαλύπτει μια επίγνωση της μετά την πτώση 

κατάστασης του ανθρώπου, μια αναγνώριση της αποξένωσής μας 

από τη χάρη του Δημιουργού και μια έντονη επιθυμία για επιστρο-

φή στην αρχαία μας αξιοπρέπεια. Σημαίνει επίσης μια πραγματικά 

θαρραλέα απόφαση μέσα στην περιπέτεια της ανθρώπινης ελευθε-

ρίας: «Αφήνουμε τα πάντα στον Χριστό. Εμπιστευόμαστε τη ζωή 

μας στον Θεό επειδή ο Χριστιανός πιστεύει ότι τίποτα δεν ανήκει 

στον εαυτό του. Με αυτήν τη βαθιά πίστη απελευθερώνεται, ελευ-

θερώνεται από τις έγνοιες και τις ανησυχίες του… γιατί γι’ αυτόν 

υπάρχει Αυτός που είναι Αιώνιος, ο Κύριος και ο Δέσποτας της ζωής 

του» (σελ. 33). Το φοβερό μυστήριο του Θεού μπορεί να μοιάζει 

πέρα από κάθε κατανόηση, ωστόσο ο Κύριος του σύμπαντος και 

των αιώνων δεν είναι ξένος προς την ανθρώπινη κατάσταση: «Ου 

γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις 

ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθ’ ομοιότητα χωρίς αμαρτί-

ας» (Προς Εβραίους 4:15). Ο «Κύριος και Δέσποτας» της ζωής μας 

είναι ο Θεός που μας αγάπησε τόσο πολύ που έγινε άνθρωπος και 

σταυρώθηκε «υπέρ της του κόσμου ζωής» (Ιωάννης 6:51).

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αποδίδει εύγλωττα την 

ομορφιά της σχέσης μεταξύ Δημιουργού και δημιουργί-

ας. Ο Κύριος μας δεν είναι τύραννος. Είναι ο Δέσποτας 

της ζωής μας γιατί είναι η πηγή της ζωής, ο δωρητής της 

ζωής και αυτός που μεταμορφώνει τη ζωή μας. Και με 

αυτήν τη συνειδητοποίηση αρχίζουμε να αντιλαμβανό-

μαστε ότι στον πυρήνα της προσευχής του Αγίου Εφραίμ 

βρίσκονται τα συναισθήματά μας – ή, όπως ήταν γνωστά 

στο Βυζάντιο – τα πάθη μας. 

Ο Σεβασμιώτατος μας προειδοποιεί για το πόσο επικίνδυνα και κα-

ταστροφικά μπορούν να γίνουν αυτά τα πάθη: «Όταν οι άνθρωποι 

βγάζουν τον Θεό από τη ζωή τους, υποδουλώνονται στα πάθη και 

τις επιθυμίες τους. Παγιδεύονται στην υλική τους υπόσταση και 

χάνουν την ελευθερία τους και την ομορφιά της ζωής» (σελ. 36). 

Μας δείχνει επίσης τη δύναμη των μακαρίων παθών που γεννιού-

νται από μια θεϊκή επιθυμία. Όπως λέει η Οσία Μακρίνα στον Άγιο 

Γρηγόριο της Νύσσης: «Οὐκοῦν εἰ μέν τις τούτοις κατὰ τὸν δέοντα 

χρήσαι λόγον, ἐν αὐτῷ λαμβάνηται ἐκεῖνα, καὶ μὴ αὐτὸς ἐν ἐκεί-

νοις, ἀλλ᾽οἷόν τις βασιλεὺς τῇ πολυχειρίᾳ τῶν ὑπηκόων συνεργῷ 

χρώμενος, ῥᾷον κατορθώσει τὸ κατ᾿ ἀρετὴ σπουδαζόμενον.» Ως 

σοφός ποιμένας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μας καθοδηγεί μακριά 

από διεφθαρμένα πάθη που επιδιώκουν να μας παγιδεύσουν – η 

αργία, η περιέργεια, η φιλαρχία και η αργολογία – και μας οδηγεί 

στα μακάρια πάθη που θα μεταμορφώσουν τη ζωή μας: σωφροσύ-

νη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

Σεβασμιώτατος αποκαλύπτει πόσο αλληλένδετα είναι τα διεφθαρ-

μένα πάθη, πως η αργία μπορεί να γεννήσει την περιέργεια και πώς 

αυτά τα δύο πάθη μπορούν να προκαλέσουν την φιλαρχία. Αντλώ-

ντας από τα γραπτά των αγίων της Εκκλησίας μας, των πατέρων 

της ερήμου και του Αγίου Όρους, ρίχνει νέο φως στην προσευχή 

του Αγίου Εφραίμ, εξερευνά και την ίδια στιγμή συνθέτει ένα πνευ-

ματικό μανιφέστο με διαχρονική σημασία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


