
HELLENIC NEWS PTY LTD • ABN: 69 145 864 071 • PHONE (02) 9553 6955 • FAX: (02) 9553 6944 • E-MAIL: KOSMOS@KOSMOS.COM.AU
ADDRESS: SHOP 7/5 BELGRAVE ST, KOGARAH, NSW 2217 • PRICE: $2.50 (GST INCLUSIVE) / VIC, QLD, N.T., S.A., W.A. $3.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

W
EE

KE
N

D
ed

itio
n

48
ΣΕΛΙΔΕΣ

FRIDAY 29 ΜAY 2020 ΑΡ. ΦΥΛ. 4627

  

1300 660 550
delphibank.com.au

@delphibank

ΕΜ
ΒΑ

ΣΜ
ΑΤ
Α 
ΕΞ

ΩΤ
ΕΡΙΚ

ΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

*Ισχύουν ’Οροι και Προϋποθέσεις. Η προσφορά λήγει στις 31 Ιουλίου 2020. Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank 
Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής  Άδειας 237879. 

Στείλτε χρήματα σε οικογένεια, φίλους 
ή προμηθευτές σε όλο τον κόσμο 

χωρίς χρέωση*.

Bank of Sydney Ltd, ABN 44 093 488 629, AFSL 243 444

Στην Bank of Sydney, είμαστε πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να ανταπεξέλθετε
τυχόν οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας:

Οι άνθρωποι πρώτα. Τώρα και πάντα.

Στείλτε μας 
Email στο: 
info@banksyd.com.au

Eπισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας  
στο banksyd.com.au

Καλέστε μας στο 13 95 00 
(Δευτέρα - Παρασκευή, 
9.30πμ - 5.00μμ AEST)

ή συνδεθείτε με 
την Ηλεκτρονική 
Τράπεζα μας

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα επιβάτες στα  
λεωφορεία, 32 στα τρένα 
            ΣΕΛ. 3

Έκλεισαν πάλι  
οι παραλίες του Σίδνεϊ 
            ΣΕΛ. 4

Μητσοτάκης:  
Καλωσορίζουμε την τολμηρή 
πρόταση της Κομισιόν για το 
πακέτο 750 δισ. ευρώ  ΣΕΛ. 8

l Kosmos on air με την Ελένη Καβάδα.  Ανδρέας Τζαβέλλας: Η ψυχή του ελληνικού 
ραδιοφώνου στην Πέρθη

l  H Φωνή των Αναγνωστών: Επιστολές και σχόλια
l  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: Μπάμπης Ράκης: Χουανίτα, η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο
l  ΘΕΑΤΡΟ: Γρηγόρης Χρονόπουλος: Ένα κλωνί βασιλικό
l  ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πέτρος Ξένος: Η ζωή ενός μετανάστη στην Αυστραλία
l  ΖΕΥΣ:  Θεατρικό Έργο σε μετάφραση και διασκευή του Δημήτρη Συμεωνίδη από το 

βιβλίο The Witches’ God
l  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΖΩΔΙΑ

Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Κ Ο Ν Τ Α  Σ Α Σ
Γιώργος Χατζηβασίλης: Ιστορία του Παροικιακού Τύπου και ένα ανέκδοτο μυθιστό-
ρημα της καταξιωμένης συγγραφέως Γιώτας Κριλή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΝΟ: ΠΑΓΩΜΑ ΜΙΣΘΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Στην Αυστραλία είναι τελείως διαφορετικά από την Ελλάδα. Ίσως να υπάρχει δια-
φθορά αλλά τιμωρείται αυστηρά. Όποιος δεν τηρεί τους νόμους του κράτους, 
ο κάθε ένας πολίτης, είναι γνωστός στον μεγάλο αδερφό, το κράτος, και δεν 
μπορεί να κρύψει τίποτα, ειδικά τώρα με την σημερινή τεχνολογία. Παίρνει ότι 

δικαιούται από το κράτος παραδείγματος χάρη συντάξεις, ιατρική και φαρμακευτική 

περίθαλψη, αλλά πληρώνουν τους φόρους κανονικά χωρίς να κρύβουν τίποτα. Το 

κράτος πληρώνει ένα επίδομα σε όλους τους κατοίκους του που δεν έχουν εισόδημα, 

είναι άνεργοι, άρρωστοι ή για οποιοδήποτε λόγο είναι πάνω από 18 χρονών και δεν 

έχουν δουλειά. Υπάρχουν όροι για να μη γίνεται εκμετάλλευση και τιμωρείται όποιος 

προσπαθήσει να κλέψει το κράτος. Σήμερα στην Αυστραλία είναι πολύ λίγοι που 

δουλεύουν για το κράτος αν εξαιρέσουμε την αστυνομία, το στρατό, σχεδόν όλες υπη-

ρεσίες έχουν δοθεί ή πουληθεί σε ιδιώτες, ηλεκτρισμός, τηλέφωνα και γενικά όλες οι 

κρατικές υπηρεσίες έχουν πουληθεί σε ιδιώτες ή συμβόλαιο με το κράτος. Έτσι δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι. Εδώ θα βάλουμε και το τέλος αυτού του βιβλίου ελ-πίζοντας το μέλλον να φέρει καλύτερη ζωή σε όλους. Δεν θα γράψουμε όμως τέλος. Το τέλος δεν ήρθε ακόμα στη ζωή του Πέτρου. Το τέλος θα το γράψουν οι μεταγενέστεροι μετά από χρό-νια. Ποιος ξέρει άραγε ποτέ. Ελπίζουμε μετά από πολλά χρόνια. Πολύ σωστή ήταν αυτή η παρα-τήρηση, πράγματι δεν ήταν το τέλος. Θα συνεχί-σω. Δεν ήταν το τέλος. Άλλωστε το έχω γράψει πιο πάνω. Το τέλος έρχεται όταν τελειώσει και η ζωή και η ζωή του Πέτρου δεν τελείωσε εκεί. Έκανε κι άλλα ταξίδια στην Ελλάδα. Από τότε η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ. Η οικονομία της πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Του Πέτρου όμως που του αρέσει να πηγαίνει στο χωριό του, να μένεις στο σπιτάκι που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Να ξεκινάει το παλιό BWM με δυ-σκολία. Δεν τον πειράζει όμως, ας είναι καλά ο Αντώνης ο Αλβανός που με 5 € την ώρα ερ-χόταν και τον βοηθούσε. Έκοβε το χόρτο και καθαρίζει την αυλή. Αυτού του άρεσε να παίρνει το αμάξι, να πηγαίνει στη χώρα η στην θάλασσα, να πίνει τον καφέ του στην Ρόζα, τον Αγιολέοντα ή τις αλυκές ή να τρώει το σουβλάκι του και το γύρο του την ψησταριά του Στάθη, ή το σάντου-ιτς στο καφενείο στην πλατεία ρούγα απέναντι από το διοικητήριο. Σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική και τελευταίως που έγινε το δημο-ψήφισμα ούτε να ψηφίσει δεν πήγε. Οι ντόπιοι όλο παραπονιόταν για τα λεφτά.

Κι άλλες αρρώστιες
Παραμονές Χριστουγέννων το 2012 έκανε εγχεί-ρηση στο αριστερό μάτι για καταρράκτη και ο γιατρός του είπε ότι σε διάστημα έξι μηνών θα 

έκανε κι άλλη εγχείρηση στο δεξί μάτι. Γι’ αυτό αναβάλλεται το ταξίδι στην Ελλάδα. Πράγματι τέλος Ιουνίου τον ειδοποίησαν από το νοσοκο-μείο τι θα γινόταν η εγχείρηση και θα έπρεπε να κάνει κάποιες ετοιμασίες. Μια από αυτές ήταν να σταματήσει το χάπι που παίρνει που κάνει το αίμα πιο νερουλό και κάνει την καρδιά να μην κουράζεται. Πράγματι έγινε η εγχείρηση και ο Πέτρος νομίζει ότι αυτή ήταν η αρχή για τα προ-βλήματα που θα ακολουθήσουν. Ήταν Αύγου-στος 2013 ένα πρωί. Στο συνηθισμένο πρωινό περίπατο αισθάνθηκε ένα πόνο στο στήθος πιο πολύ από το συνηθισμένο, πήγε στο σπίτι, πήρε το αμάξι και πήγε στο γιατρό. Αφού τον έβαλαν στο κρεβάτι πήραν αίμα και του είπαν να περιμέ-νει μέχρι να βγουν τ’ αποτελέσματα. Δεν έδειξαν τίποτα και τον έστειλαν στο σπίτι. Το βράδυ τον επισκέφτηκε ο γιος του ο Γιάννης. Μόλις του είπε τι συνέβη την ημέρα τον πήρε και πήγανε στο νο-σοκομείο του Όμπορν. Εκεί του έδωσαν χάπια και έβγαλε πολλά υγρά από τα πνευμόνια. Το άλλο πρωί τον έστειλαν με νοσοκομειακό αμάξι στο Γουέστμιντ Χόσπιταλ. Αυτό είναι το μεγαλύ-τερο νοσοκομείο στο Σίδνεϊ. Εκεί άρχισαν όλες τις εξετάσεις, βρήκαν ότι όλες οι αρτηρίες που είχαν βάλει το Μάρτη του 1974 ήταν βουλωμέ-νες. Μόνο μια μικρή τροφοδοτούσε με αίμα την καρδιά. Η προσπάθεια να τις ανοίξουν φάνηκε άκαρπη. Αφού συμβουλεύτηκε τον ειδικό καρδι-ολόγο του είπε ότι εγχείρηση ήταν μονόδρομος. Θα του έβρισκε αυτός ένα καλό χειρουργό. Και θα του έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, αυτή τη φορά δεν θα του πείραζε τις βουλωμένες αρ-τηρίες αλλά θα κολλούσε μια αρτηρία που βρί-σκεται στο κάτω μέρος της καρδιάς και δεν την χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα. Είναι δηλαδή σαν ρεζέρβα. Αυτό αποφάσισαν να γίνει. Έλα 

όμως που η καρδιά του ήταν αδύνατη και δεν θα άντεχε. Παραδείγματος χάρη από τα 100 η καρδιά του δούλευε μόνο 25. Άρ-χισαν να του δίνουν φάρμακα. Τρεις μήνες μετά πήγε στα 65. Τώρα του είπε ο γιατρός είσαι έτοιμος για την εγχείρηση. Αποφάσι-σαν λοιπόν να του κάνουν την εγχείρηση 15 Οκτωβρίου 2013. Μια βδομάδα πριν πήγε στο νοσοκομείο για τα τεστ ρουτίνας. Θα τον εγχείριζε ο προφέσορ Πωλ Μπόνερ, αυτόν του σύστησε ο καρδιολόγος Ντέιβις Ρίτσμοντ. Αν νομίζετε ότι τα ονόματα τους είναι εβραϊκά έχετε δίκιο είναι εβραίοι και οι δύο. Ήταν Τετάρτη, πολύ πρωί έφτασε στο νοσοκομείο και αμέσως τον πήραν στο χειρουργείο. Μέχρι που είχε τις αισθήσεις του έβλεπε πολύ κόσμο να πηγαινοέρχεται πάνω από το κεφάλι του. Μόλις όμως του έκαναν την αναισθησία όλα χαθήκανε.
Φαντασία και 
πραγματικότητα η θαύμα;
Σε μια στιγμή όλα άλλαξαν. Βρέθηκε μέσα στα έγκατα της γης, μέσα σε ένα ποτάμι με πράσινο βρώμικο νερό. Ήταν στην όχθη του ποταμού. Το νερό τον πήγαινε μέχρι τη μέση και τραβούσε μια χοντρή αλυσίδα μαζί με χιλιάδες άλλους όσο μακριά μπο-ρούσε να δει και από τις δύο όχθες. Το μέρος ήταν μαύρο και στις άκρες αντί για πράσινο ήταν γεμάτο από μεγάλα άσπρα σκουλήκια. Προχωρούσαν αργά τραβώ-ντας την αλυσίδα. Σε μια στιγμή ω του θαύματος, μπροστά του παρουσιάστηκε μια γνώριμη φυσιογνωμία που ερχόταν από την αντίθετη μεριά. Ήταν η κυρία Πα-ρασκευή που ερχόταν στην εκκλησία, που έψαλε. Είχε το ένα χέρι σηκωμένο και του φώναζε, Πέτρο μη φοβάσαι, δεν θα πεθά-νεις, η Παναγία θα σε βοηθήσει. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να αναφέρω το τι ακριβώς είπε η κυρία Παρασκευή στον Πέτρο μετά από καιρό που την ρώτησε. Δεν παραξενεύτηκε καθόλου, ναι του είπε, ήρθα στην εντατική να σε δω, κρατούσα λίγα λουλούδια δε με άφησαν να μείνω πολύ, ήσουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, έπρεπε να προσευχηθώ και να ζητήσω τη βοήθεια της Παναγίας να σε κάνει καλά. Βγήκα από το νοσοκομείο, λίγο πιο κάτω είναι μια καθολική εκκλησία, μπήκα μέσα. Δεν παραξενεύτηκε καθόλου, ναι του είπε, ήρθα στην εντατική να σε δω, κρατούσα λίγα λουλούδια δε με άφησε να μείνω πολύ, ήσουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, έπρεπε να προσευχηθώ και να ζητήσω τη βοήθεια της Παναγίας να σε κάνει καλά. Συνέχεια την επόμενη Παρασκευή

Αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξένου

Πίσω στην Αυστραλία

Οι Έλληνες μετανάστες στο Σύδνεϋ

Αποκλειστικά στον Κόσμο, σε συνέχειες η αδημοσίευτη αυτοβιο-γραφία του Πέτρου Ξένου που καταγράφει το μεγάλο ταξίδι της ξενιτειάς από την Ελλάδα στην Βραζι-λία κι από εκεί στην Αυστραλία. 

Σήμερα Γράφουν 
 Γιώργος Χατζηβασίλης
 Δέσποινα Μπαχά
 Χρήστος Μπελέρχας
 Γιάννης Δραμιτινός
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Tην άλλη μέρα, ο Μανουέλ βρήκε την ευκαιρία να πλησιάσει την Μαριάννα, σε ένα σημείο 

που δεν θα μπορούσαν να ακούσουν άλλοι και της είπε την ανησυχία του, μετά αυτό που 

άκουσε την περασμένη βραδιά στην ταβέρνα. Η Μαριάννα δεν έδειξε να ξαφνιάζεται.

-  Θέλω να μιλήσουμε για αυτό Μανουέλ. Θα έρθω 

αύριο το πρωί στην σχολή την ώρα που δεν έχεις 

μάθημα. Γνωρίζω από καιρό ότι υπάρχει αυτός ο 

κίνδυνος. Μη μιλήσεις σε κανένα μέχρι αύριο.

-  Να μείνετε ήσυχη σινιόρα Μαριάννα.  

Την άλλη μέρα η Μαριάννα Ροντρίγκες πήγε στην σχο-

λή. Την περίμενε ο Μανουέλ στην είσοδο, την υποδέ-

χτηκε φιλώντας το χέρι της και την οδήγησε στο μικρό 

σαλονάκι. 
-  Εδώ θα μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα της είπε. 

Ο μαιτρ λείπει και δεν έχουμε πρωινό μάθημα.

-  Μανουέλ θέλω να σου πω ότι σκοπεύω να πάρω 

μαζί μου, την Χουανίτα στην Νέα Υόρκη για να συνε-

χίσει εκεί τις σπουδές σε ιδιωτικά κολλέγια. Θέλει να 

σπουδάσει Αγγλική φιλολογία και ξένες γλώσσες. 

Θα συνεχίσει φυσικά τα μαθήματα ζωγραφικής γιατί 

της αρέσει και έχει ταλέντο.

Είναι 14 χρόνων και όπως διαπίστωσες και εσύ η 

κατάσταση στο Μοντεβιδέο δεν είναι καθόλου καλή. 

Πολλά παιδιά πλουσίων οικογενειών έχουν απαχθεί. 

Οι γονείς δίνουν λύτρα αλλά οι απαγωγείς ζητούν 

όλο και περισσότερα. Φοβάμαι πολύ για την Χουα-

νίτα. Θέλω να την προστατέψω. Φαντάζομαι να με 

καταλαβαίνεις Μανουέλ.

-  Σας καταλαβαίνω σινιόρα, είπε ο Μανουέλ. Θέλω 

και εγώ το καλό της. Πρέπει να είναι ασφαλής. 

Όμως το γεγονός ότι δεν θα την ξαναδώ με κάνει να 

πονώ αφάνταστα.

-  Το γνωρίζω Μανουέλ. Όμως θα είναι μόνο για με-

ρικά χρόνια. Όταν τελειώσει τις σπουδές της θα γυ-

ρίσουμε στο Μοντεβιδέο. Θα έχουμε αλληλογραφία 

στο υπόσχομαι. 

-  Μανουέλ θέλω να σου πω μια απόφασή μου που θα 

σε κάνει να χαρείς. 

-  Ποια απόφαση σινιόρα Μαριάννα θα με κάνει να 

χαρώ όταν μαθαίνω πως θα φύγει μακριά η Χουα-

νίτα;
- Αυτή η απόφασή μου έχει σχέση με την Λίζα.

- Την Λίζα; Ρώτησε απορημένα ο Μανουέλ

- Aκου Μανουέλ και μη με διακόψεις. 

Καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον στο μικρό 

σαλονάκι του στούντιο, ο Μανουέλ κοιτούσε απορη-

μένος την Μαριάννα Ροντρίγκες. Τι θα ήταν αυτό που 

θα τον κάνει να χαρεί και που έχει σχέση με την αγα-

πημένη του;
-  Ξέρεις το διώροφο πέτρινο σπίτι με το μεγάλο μπαλ-

κόνι του έχει θέα στο λιμάνι, αυτό που βρίσκεται 

ακριβώς δίπλα στην άλλοτε ταβέρνα του Εδουάρδο 

και της Μαρκέλλας;

-  Ναι σινιόρα και φυσικά το γνωρίζω. Χρόνια παρα-

μένει κλειστό. Ποτέ μου δεν έμαθα τον λόγο που ένα 

τόσο ωραίο σπίτι, στην καρδιά της παλιάς πόλης, 

δεν έχει αξιοποιηθεί. Ρώτησα κάποτε τον σινιόρ 

Εδουάρδο, αλλά δεν ήξερε πολλά να μου πει. Το 

μόνο που άκουσε ήταν πως κάποτε έμενε εκεί μια 

αρχόντισσα. 
-  Σωστά σου είπε ο σινιόρ Εδουάρδο. Πριν πολλά 

χρόνια έμενε εκεί μια όμορφη αρχόντισσα. Είχε 

αγαπήσει κάποιο ναυτικό. Αυτός όμως, κάποτε την 

εγκατέλειψε και έφυγε με ένα καΐκι. Δεν μπορού-

σε να αντέξει την στεριά. Τον τράβηξε η θάλασσα. 

Εκείνη έκλαψε και πόνεσε πολύ. Κάθε πρωί καθόταν 

στο μεγάλο μπαλκόνι και αγνάντευε την θάλασσα. 

Κοιτούσε από μακριά τα καράβια που έρχονταν από 

μακριά, ελπίζοντας πως κάποιο καΐκι θα έφερνε τον 

αγαπημένο της. Αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ.

Ο Μανουέλ άκουγε την σινιόρα Μαριάννα να του 

αφηγείται μια κοινότυπη, πολύ συνηθισμένη, ρομα-

ντική ιστορία, από εκείνες που δημοσιεύουν τα λαϊκά 

περιοδικά, για να συγκινήσουν ευαίσθητες γυναικείες 

υπάρξεις.
Τον κοίταξε κάπως ερευνητικά και χαμογελώντας τον 

ρώτησε:
-  Φαντάζομαι να μη πιστεύεις την ιστορία που σου 

αφηγήθηκα;
-  Δεν ξέρω σινιόρα Μαριάννα, μπορεί και να είναι 

αλήθεια ή…
-  Να την έφτιαξαν κάποιοι είπε εκείνη, για να προσ-

δώσουν στο σπίτι κάποια ρομαντική εικόνα, και να 

ανεβάσουν την αξία του.

-  Μάλλον συνηθίζονται αυτά, είπε κάπως συνεσταλμέ-

να ο Μανουέλ για να μην την προσβάλλει.

-  Ψέματα ή αλήθεια Μανουέλ εγώ πίστεψα αυτήν την 

ιστορία και αγόρασα το σπίτι.

-  Αγοράσατε εσείς αυτό το σπίτι; ρώτησε ο Μανουέλ 

φανερά απορημένος που μια πλούσια κυρία αγορά-

ζει ένα σπίτι στο λιμάνι, επειδή άκουσε κάποια ρομα-

ντική ιστορία, για την πρώην ιδιοκτήτρια του. 

Τι να κάνει αυτό το σπίτι η Μαριάννα Ροντρίγκες. Το 

δικό της είναι παλάτι και μάλιστα βρίσκεται σε μια από 

τις ακριβότερες συνοικίες του Μοντεβιδέο.

Η Μαριάννα κατάλαβε την απορία του και του είπε:

-  Τώρα Μανουέλ άκουσε προσεκτικά αυτό που θα σου 

πω διότι αφορά βασικά και εσένα.

-  Το σπίτι στο λιμάνι το αγόρασα στο όνομα της εγ-

γονής μου, της Χουανίτα. Δεν είναι αυτό που έχει 

σημασία. Σημασία έχει τι θέλω να γίνει αυτό το σπίτι 

όταν ανακαινισθεί.

-  Σας ακούω, σινιόρα Μαριάννα. Τι θέλετε να γίνει το 

σπίτι αυτό όταν ανακαινισθεί;

-  Μια γκαλερί που θα ονομάζεται «Galleria Lisa 

Rodrigues». Και εσύ θα είσαι ο υπεύθυνος με μισθό 

που θα κατατίθεται κάθε μήνα στον προσωπικό σου 

λογαριασμό στην τράπεζα. Ήδη σου άνοιξα λογα-

ριασμό στο όνομά σου.

Στο σπίτι κάτω θα διαμορφωθεί μια μεγάλη αίθουσα 

για εκθέσεις για πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά. Θα 

δημιουργηθεί επίσης ένα μικρό ατελιέ για να ζωγρα-

φίζεις. Να ασχοληθείς αποκλειστικά με την τέχνη σου.

Πάνω θα είναι το σπίτι σου, όπου θα μένεις μαζί με 

την μητέρα σου. Θα μπορείς να κάθεσαι στο μεγάλο 

μπαλκόνι του σπιτιού και να αγναντεύεις την θάλασ-

σα. Είναι γνώριμο για εσένα περιβάλλον το λιμάνι. 

Όλα αυτά τα είπε η Μαριάννα Ροντρίγκες τόσο γρή-

γορα χωρίς σχεδόν ανάσα.

Ο Μανουέλ την άκουγε σαστισμένος μη μπορώντας 

να πιστέψει τα όσα έλεγε. Ήταν δυνατό να είναι αλή-

θεια; Να αποκτήσει δική του γκαλερί και ατελιέ για να 

ζωγραφίζει και πάνω να είναι το σπίτι του, με 

εκείνο το μεγάλο μπαλκόνι με θέα την θάλασσα.  

Συγκινημένος, σχεδόν δακρύζοντας, σηκώθη-

κε πλησίασε τον παλιό καναπέ που καθόταν η 

Μαριάννα, της έπιασε τα δύο της χέρια και τα 

φίλησε.
-  Σε ευχαριστώ σινιόρα Μαριάννα Ροντρίγκες. 

Χίλια ευχαριστώ. Η Μαντόνα να σε προστα-

τεύει. Είσαι ένας άγγελος.

-  Άγγελος είναι η Λίζα μας, που μας βλέπει από 

ψηλά, είπε η Μαριάννα φανερά συγκινημένη. 

Έχεις ένα σκοπό τώρα Μανουέλ. Να αφοσιω-

θείς στην ζωγραφική και στην γκαλερί που θα 

φέρει το όνομα της Λίζας.

Κάτι ακόμη θέλω να προσθέσω Μανουέλ στην 

όλη ευθύνη για την προβολή και αξιοποίηση 

της γκαλερί που θα φέρει το όνομα της κόρης 

μου. Επειδή εγώ και η Χουανίτα φεύγουμε στην 

Νέα Υόρκη, σε μερικές εβδομάδες, θα μείνεις 

μόνος εδώ στο Μοντεβιδέο.

-  Το ξέρω σινιόρα Μαριάννα. Θα ζω με την 

σκέψη μου στην Χουανίτα, περιμένοντας να 

τελειώσει τις σπουδές της και να γυρίσετε οι 

δύο σας.
-  Όμως εδώ χρειάζεσαι στο διάστημα αυτό, 

κάποιο άτομο, που να μπορεί να σου συμπα-

ρασταθεί και να σε βοηθήσει κοινωνικά σε 

δύσκολες στιγμές. 

-  Δεν κατάλαβα σινιόρα Μαριάννα. Έχω την 

μητέρα μου, τον δάσκαλό μου τον Pascale, 

και μερικούς καλούς φίλους. Θα μου συμπα-

ρασταθούν αν προκύψουν δύσκολες μέρες. 

Εξάλλου όπως μου είπες δεν θα υπάρξει οικο-

νομικό πρόβλημα.

-  Δεν εννοώ τέτοιου είδους συμπαράσταση συ-

ναισθηματικής και φιλικής αλληλεγγύης. Εσύ 

χρειάζεσαι ένα άτομο δυναμικό που να ανήκει 

στους κύκλους των ανθρώπων που έχουν ισχύ 

και επιρροή στην κοινωνία μας.

Η γκαλερί για να λειτουργήσει θέλει ευρύ κύκλο 

γνωριμιών, όχι μόνο ανάμεσα στα άτομα της 

αριστοκρατίας, αλλά και στον καλλιτεχνικό και 

πνευματικό ακόμη και πολιτικό κόσμο. Οι άν-

θρωποι αυτοί  είναι που θα προσδώσουν με την 

παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους, 

την φήμη, και την αίγλη στην γκαλερί. 

-  Εγώ σινιόρα Μαριάννα όπως γνωρίζεις δεν 

έχω καμιά επιρροή στους κύκλους αυτούς. 

Ίσως να μη είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για 

να αναλάβει μια γκαλερί κάτω από το βαρύ 

όνομα των Ροντρίγκες.

-  Δεν ήθελα να σε προσβάλω Μανουέλ. Είσαι 

το πιο κατάλληλο άτομο και το μοναδικό, που 

θα δώσει την ψυχή του και το ταλέντο του, για 

αυτή την γκαλερί, που θα φέρει το όνομα της 

Λίζας. Δίπλα σου όμως χρειάζεσαι και κάποιο 

άλλο άτομο, που να ανήκει στους κύκλους που 

έχουν ισχύ και επιρροή στην κοινωνία μας.

Σταμάτησε για μια στιγμή να μιλά, τον κοίταξε 

στα μάτια και του είπε:

-  Υπάρχει αυτό το πρόσωπο Μανουέλ, και όταν 

σου πω το όνομά του, είμαι σίγουρη ότι θα 

συμφωνήσεις. Είναι η Έρρικα ντε Φλου. Την 

γνώρισες την κυρία. Είναι η καλύτερη μου 

φίλη και την εμπιστεύομαι. Της είπα την ιδέα 

μου και συμφωνεί απόλυτα. Χάρηκε μάλιστα 

πάρα πολύ διότι με την συνεργασία μαζί σου, 

στην γκαλερί, θα γεμίσει διαφορετικά η ζωή 

της…

Νουβέλα του Μπάμπη Ράκη

Μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα
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ΧΟΥΑΝIΤΑ

Η κόρη του ζωγράφου από τη ΣάμοΣτο μακρινό Μοντεβιδέο, 

την πρωτεύουσα της Ουρου-

γουάης, γεννιέται ένας νεανικός 

έρωτας, στα χρόνια που ξεσπά 

στην Ευρώπη ο πρώτος 

παγκόσμιος πόλεμος... 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΟ FRIDAY 29 MAY 2020

19

Συνέχεια aπό την προηγούμενη Παρασκευή

ΤΖΗΝ:  Όμως ξέρε, κυρία Κατερίνα μου, ότι  το δικό μου παι-
δί δεν  πρόκειται  ποτέ να της γίνει βάρος. Ούτε σ’ αυ-
τήν ούτε σε κανέναν άλλον. Εγώ φροντίζω για όλα και 
έχω προβλέψει για όλα. (πειραγμένη βέβαια). Αλλά με 
συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω.

ΘΕΟΔΟΤΗ:  Καθίστε, δεν σας πρόσφερα ούτε ένα ποτήρι νερό, κα-
θίστε. 

ΤΖΗΝ:  Ευχαριστώ, πρέπει να πηγαίνω, πήρα την ανάσα μου. 
(στη Ζέφη ) coming;

ZΑΦΕΙΡΑ:  I woud like to stay a bit more. Μ’ αρέσει η συντροφιά 
σας αλλά θα πάω μέχρι το σπίτι και θα γυρίσω να 
καθίσω λίγο μαζί σας.

ΘΕΟΔΟΤΗ:  Καθίστε, δεν σας πρόσφερα ούτε ένα ποτήρι νερό, κα-
θίστε.

ΤΖΗΝ:  Ευχαριστώ, εγώ πρέπει να πηγαίνω, πήραμε την ανάσα 
μας, γεια σας.

ΖΑΦΕΙΡΑ:  Γεια σας, χάρηκα κι ευχαριστώ. Θα σας δω  αργότερα. 
(φεύγουν)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  (κάνει το σταυρό της) Έλα Χριστέ και Παναγιά, πώς 
σκέφτονται μερικοί άνθρωποι. 

ΘΕΟΔΟΤΗ:  Το κατάλαβες ότι την πρόσβαλες  και την πίκρανες; 
Και είναι καλό κορίτσι. Εγώ θαυμάζω τον ηρωισμό της 
να πάρει όλη την ευθύνη του παιδιού. Κατερίνα μου, 
δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους με τα δικά μας 
κριτήρια. Η κοπέλα έρχεται από άλλον κόσμο. Κι ύστε-
ρα... στους καιρούς μας αλλάζουν τόσα πράματα. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Ναι, αλλά να μείνει και στον ξένο τόπο μ’ ένα παιδί 
χωρίς πατέρα;

ΘΕΟΔΟΤΗ:  Δεν μου λες, βλέπεις καμιά διαφορά με τ’ άλλα παι-
διά; Όλοι το συνηθίσανε κι  όλοι τ’ αγαπάνε το παι-
δάκι. Και κείνος, ο πατέρας του, το έχει μη στάξει και 
μη βρέξει.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Αμ’ ο παππούλης του, το είδες;  Εκείνος κι αν το έχει 
στα όπα-όπα.    

ΘΕΟΔΟΤΗ:  Το συνηθίσαμε βλέπεις όλοι τώρα και μεγαλώνει όπως 
όλα τ’ άλλα παιδιά. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Εχεις δίκιο, Θεοδότη μου, τρεις ημέρες ειν’ το θάμα κι 

άλλες τρεις το παραθάμα. Μπαίνει η Ασημίνα αναστα-
τωμένη χαρούμενα)

ΑΣΗΜΙΝΑ: Τα μάθατε, τα μάθατε;  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Τα ‘μαθες κι εσύ;
ΑΣΗΜΙΝΑ:  Α, το ξέρετε κιόλας; Μα πότε το μάθατε, τώρα τηλε-

φώνησε στο ξενοδοχείο να κλείσει δωμάτιο. Εμ, βέ-
βαια το σπίτι του είναι ερείπιο, πού να πάει να μείνει 
εκεί μέσα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Ποιος τηλεφώνησε, καλέ, ποιανού το σπίτι είναι ερεί-
πιο; Για τους τουρίστες λέγαμε που κάνουν μπάνιο 
ολοτσίτσιδοι.

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Ο Μαθιός, καλέ! Έρχεται ο Μαθιός του Μιχαήλου 
από την Αυστραλία!

ΘΕΟΔΟΤΗ: Ερχεται ο Μαθιός!!! (μένει άναυδη)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Ο Μαθιός... Πόσα χρόνια... (κοιτάει λοξά την Θεοδό-

τη) 
ΑΣΗΜΙΝΑ:  Σου λέει, έκανε τόσα λεφτά που μπορεί ν’ αγοράσει 

όλο το νησί! 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Αλήθεια; Μα πότε τα μάθανε αυτά, ποιος το λέει;
ΑΣΗΜΙΝΑ:   Εμ, τόσα χρόνια που λείπει... Ερχεται ο γερο-Χριστό-

δουλος.) 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ: Καλησπερούδια σας γυναίκες, τι κάνετε, τι λέτε; 
ΚΑΤEΡ – ΑΣΗΜ: Καλώς τον
KΑΤΕΡΙΝΑ:   Έλα κάθισε στην παρέα μας. 
  (Η Θεοδότη σκυμμένη στο πλεκτό της  αλλά δεν πλέ-

κει, σκέφτεται)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ: Ευχαριστώ πάω μέχρι τη σκάλα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι. Τα έμαθες ότι έρχεται 

ο Μαθιός από την Αυστραλία;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ:  Μακάρι να γυρίζουν οι  ξενητεμένοι μας και να ζήσουν 

να χαρούν τους κόπους τους.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ:  To Ασημιώ από δω λέει πως έχει τόσα πολλά λεφτά 

που μπορεί ν’ αγοράσει όλο το νησί.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ ΟΣ:  (κοιτάει τη Ασημίνα  σαν να λέει: το μυαλό σου και 

μια λίρα). Μακάρι να έχει... Αλλά... περάσανε εκείνοι 
οι καιροί που οι ξενητεμένοι έρχονταν με παρδαλές 
γραβάτες και παράσταιναν τον πάμπλουτο. Τώρα ξέ-
ρουμε περισσότερα. Τότε, βλέπεις, δεν ξέραμε. Τώρα 
ξέρουμε πως ζουν και στην ξενητειά.

Mέρος 2ο

Ο
«Κόσμος» εξασφάλισε και είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει σε 
συνέχειες  το θεατρικό έργο του Γρηγόρη Χρονίπουλου «Ένα κλωνί βασι-
λικό». 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. Νοο-
τροπίες 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 νοσταλ-
γικά τραγούδια…», 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  κυλάει 
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 γυρί-
ζει 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  της
Ρένα (φίλη της )
Κατερίνα γειτόνισσα
Ασημίνα (Ασημιώ) γειτόνισσα
Χριστόδουλος - γέρος γείτονας
Τζήν ( Τζήνα ) Eγγλέζα  
Στέφανος (Στέφος)
Μάνθος ( Μαθιός )
Χρυσάνθη  (θεία του)
Ανάργυρος  (πατέρας του Θεόκλητου)
και ο μικρός Ανάργυρος  εγγονός
Μάικλ   (Μιχάλης –από Αυστραλία)

Συνέχεια στην σελίδα 20

TO 
12σέλιδο
ΕΝΘΕΤΟ 

ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ

Η κυβέρνηση της ΝΝΟ παγώνει τις αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο για 12 μήνες εν μέσω της πανδημίας, και λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία 
απόλυση αυτή την περίοδο, με μια επιφύλαξη για ανώτερα στελέχη. Η πρωθυπουργός Gladys Berejiklian την περασμένη εβδομάδα δήλωσε 

ότι η κυβέρνησή της επιδιώκει πάγωμα των αυξήσεων μισθών για τους βουλευτές. Προχτές επέκτεινε αυτό το πάγωμα σε ολόκληρο το δημό-
σιο της ΝΝΟ, σε περίπου 410.000 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων δασκάλων και νοσοκόμων, για να εξοικονομήσει προσωρινά περίπου 

3 δισεκατομμύρια δολάρια. «Κάθε δολάριο που μας μένει πρέπει να το ξοδεύουμε για την υγεία, αλλά και για τις θέσεις εργασίας και για την 
ασφάλειά τους – αυτή είναι η προτεραιότητα» δήλωσε η κ. Berejiklian σε δημοσιογράφους. ΣΕΛ 3          
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Δήμητρα:	 	Πολύ	ωραία	Περσεφ
όνη,	μα	τώρα	τελευ

ταία	έχεις	χάσει	τον
	εαυτόν	σου	

(ελαφρά	τσιμπάει	την	Π
ερσεφόνη).	Οι	μυς	σου

	δεν	έχουν	την	ίδια	σ
φριγηλό-

τητα	–	και	είσαι	ανα
μφισβήτητα	πιο	χλω

μή...	Είναι	ο	Άδης...	ε...

Περσεφόνη:		Όχι	ειλικρινά,	μητέρα	
–	δεν	πρέπει	ν’ακούς

	όλες	αυτές	τις	ιστορ
ίες	σχετικά	

με	την	κόλαση	και	τ
ην	αφεντιά	του.	Πρ

αγματικά	είναι	αξια
γάπητος.	Δεν	

υπάρχουν	προβλήμ
ατα	εκεί	κάτω.	Μόν

ο	τώρα	που	ανέβηκ
α	στην	Γή	και	

άρχισε	η	βλάστηση.
..	Όλα	αυτά	τα	αζωτούχ

α	λιπάσματα	και	τα	
υπόλοιπα	

στο	χώμα	με	πειράζο
υν.

Δήμητρα:	 	(αναστενάζει).	Το	ξέρ
ω	–	Η	Γαία	συνεχώς

	μιλάει	γι	αυτά,	και	
φοβερίζει	ότι	

θα	λάβει	δραστικά	μ
έτρα...	Μα	δεν	θα	μ

άθουν	ποτέ	οι	άνθρ
ωποι;

Περσεφόνη:		Εύχομα
ι	να	μη	την	σπρώξου

ν	σε	αυτό	το	σημείο.
	Πιέζοντας	την	Γαία	π

άρα	

πολύ	μπορεί	να	αρχ
ίσει	λίγο...	τις	εκκαθ

αρίσεις.	Μετά	δεν	θ
α	μείνει	κα-

νένας	να	με	φυτεύει
...	(γνέφοντας	στον	Δ

ία).	Καιρός	είναι	να	ξυ
πνήσει,	οι	

κεραυνοί	του	είναι	π
ιο	διακριτικοί.

Δήμητρα:	 		Ο	Ζεύς	και	η	Ήρα	κοιμούνται	σχεδ
όν	2000	χρόνια	τώ

ρα.	Εγώ	πολλές	

φορές	νομίζω	ότι	τίπ
οτα	δεν	θα	μπορεί	ν

α	τους	ξυπνήσει.

Ερμής:	 (εισέρχεται).	Δεν	στοιχ
ηματίζω	γι’	αυτό.

Δήμητρα:	 	Αα	Ερμή.	Καλημέρα
...	Τι	συμβαίνει;	Φαί

νεσαι	συγχυσμένος.

Ερμής:	 	Καλημέρα,	Δήμητρα
...	Περσεφόνη...	Φα

σαρία,	 πολύ	φοβάμ
αι.	Δεν	 το	

αισθάνεστε;

Δήμητρα:	 		(ρουφώντας	την	μύτη	
της).	Υπάρχει	κάτι...	

Σαν	παλιρροιακό	κύ
μα	σε	από-

σταση.

Περσεφόνη:		(δείχνει	το
ν	Δία).	Μητέρα!	Κοίτα

!	(Ο	Ζεύς	σηκώνεται,	χα
σμουριέται	και	τεντώ-

νεται.	Μετά	η	Ήρα	σηκώνεται	πασπα
τεύει	τα	μαλλιά	της,	κ

αι	κατεβαίνει	από	το	

κρεβάτι,	βγάζει	το	πά
πλωμα	και	αρχίζει	να

	το	διπλώνει).

Ήρα:	 	Έλα	Δία	 σήκω,	 δεν
	 είναι	 δυνατόν	 να	 α

δρανής	 όλη	 την	 ημ
έρα.	 Υπάρ-

χουν	υποθέσεις	που
	πρέπει	να	τακτοποιή

σεις.	Πρέπει	να	τακτ
οποιήσεις	τις	

δοσοληψίες	σου	με
	τους	Πέρσες,	θυμά

σαι;	Και	μ’αυτόν	το
ν	 ιερέα	στην	

Σπάρτη,	που	το	μυα
λό	του	βρίσκεται	πά

νω	από	κεφάλι	 του.
..	Στο	είπα	

αρκετές	φορές...

Ζεύς:	 	(σηκώθηκε	και	επανέκτη
σε	την	αξιοπρέπειά	το

υ,	πήγε	στον	θρόνο	τ
ου	και	κάθι-

σε).	 Σταμάτα	 να	 μο
υρμουράς	 γυναίκα.

..	 Δήμητρα...Περσε
φόνη	 –	 Ερμή	

–ποιός	έχει	σειρά;

Ερμής:	 	E…	Δία...	και	Ήρα	επίσης,	γι’	αυτό	τ
ο	θέμα...	Φοβάμαι	ό

τι	πρέπει	να	σας	

ενημερώσω	και	μπο
ρεί	να	σας	σοκάρω.

	Και	οι	δύο	σας	κοι
μόμαστε	σχε-

δόν	2000	χρόνια.	(Ο	
Ζεύς	και	η	Ήρα	κοιτάζουν	τον	Ερμ

ή	μην	πιστεύοντας	τα	

λόγια	του.	Η	Ήρα	ρίχνει	κάτω	το	πάπ
λωμα,	μετά	το	σηκώνε

ι	και	το	ξανατυλίγει.	

Ο	Ζεύς	κουνάει	το	κεφ
άλι	του	λες	και	θέλει	ν

α	το	ξυπνήσει).

Ήρα:	 Δεν	σε	πιστεύω.

Ζεύς:	 	Όχι,	 αγαπητή	 μου,	 το
	 εννοεί...	 (γελώντας)	

έ	 καλά	 τι	 είναι	 δύο
	 χιλιάδες	

χρόνια	για	τους	θεο
ύς;	Τουλάχιστον	θα	

έχει	τακτοποιηθεί	το
	θέμα	με	τον	

Σπαρτιάτη	που	σε	αν
ησυχεί,	(απευθύνεται	

στον	Ερμή)	και	επίση
ς	το	θέμα	με	

τους	Πέρσες	φαντάζ
ομαι	;

Ερμής:	 	Ε	όχι	ολοκληρωτικά
	–	μα	άφησέ	αυτό	γ

ια	την	ώρα...	Τι	νομ
ίζεις	ότι	σε	

ξύπνησε;

Ζεύς:	 	(σταμάτησε,συνοφρυώ
θηκε	 και	 ξαφνικά	θύ

μωσε)	Κεραυνός!	απ
ό	Εμένα,	 κε-

ραυνός!	Ποιός	είχε	τ
ην	αναίδεια;	Κεραυν

οί	είναι	μόνο	δικό	μο
υ	προνόμιο!

Ερμής:	 Οι	Άνθρωποι,	πολύ	φοβ
άμαι.

Ζεύς:	 	(αναπηδώντας)		ΟΙ	ΑΝ
ΘΡΩΠΟΙ!	(Αθηνά,	Π

οσειδών	και	Αφροδίτη
	βιαστείτε.	

Όλοι	μιλούν	μαζί	διακό
πτοντας	ο	ένας	τον	άλ

λον	προσπαθώντας	να
	τραβήξουν	

την	προσοχή	του	Διός
)

Αθηνά:	 Πατέρα	–	ξύπνησες.
..

Ποσειδών:	 Δία,	χρ
ειάζομαι	την	βοήθει

ά	σου...

Αφροδίτη:	 		Όλα	πάνε	στραβά	–	α
κόμα	και	το	κραγιόν

	μου	άλλαξε	χρώμα
...

Αθηνά:	 	(χλευαστικά).	Μόνο	α
υτό	μπορείς	να	σκε

φθείς;	 (στην	Ήρα)	Πες	του	να	

ακούσει...

Ποσειδών:	 Ψόφια	
ψάρια	και	ζώντας	κα

νείς	με	διαφορετική	
μορφή...

Αφροδίτη:	 (στην	Αθη
νά)	Βάλε	και	εσύ	λίγο	

χρώμα!

Αθηνά:	 Πατέρα	–	για	το	καλ
ό	σου...

Ζεύς:	 	(με	βρόντο)	Ησυχία	 !
	 (όλοι	υποχωρούν	κα

ι	ξανακάθεται	με	 την	
ησυχία	 του,	

μετά	άρχισε	να	μιλάει	μ
ε	σιγανό	τρόπο:)	;	Έτσ

ι	μπράβο,	Τώρα	Ερμ
ή	–	Νομίζω	

να	μας	δώσεις	την	ε
ικόνα	των	πραγμάτω

ν.

Ερμής:	 	Ευχαριστώ	Δία...	Ω
ραία,	για	πολλούς	α

ιώνες,	μετά	που	εσύ
	και	η	Ήρα	

κοιμηθήκατε	,	όλα	
πηγαίνανε	λίγο	πολ

ύ	κανονικά.	Βασίλει
α	ανεβαίνανε	

και	κατεβαίνανε,	ο	Ή
φαιστος	εφεύρισκε	ν

έες	τεχνικές	και	ο	Ά
ρης	προκα-

λούσε	τις	συνηθισμέ
νες	ταραχές	του...

Αθηνά:	 Χαζός	και	αιμοχαρή
ς.

Αφροδίτη:	 (κορδωμέ
να).	Έχει	και	τις	ωραίε

ς	στιγμές	του	.

Δήμητρα:	 Να	καίει	τις	καλλιέρ
γειες	για	παράδειγμα

;

Ζεύς:	 Τάξη,	τάξη!

Ερμής:	 Ανακάλυψαν	την	Αμ
ερική...

Ζεύς:	 	Να	πάρει	 η	οργή.	
Ήλπιζα	ότι	 μπορούσα

με	 να	 το	 κρατούσαμ
ε	μυστικό	

μόνο	για	μας.

Ερμής:	 Μάλιστα	το	λένε	“Η	
Χώρα	του	Θεού.”

Ζεύς:	 Είμαι	ικανοποιημένο
ς.

Ερμής:	 	Με	μόνη	διαφορά	ό
τι	δεν	εννοούν	εσένα

.	Ο	Γιεχωβά	έχει	πά
ρει	τα	ηνία	

τώρα-	 έχει	 πράγματ
ι	 υπό	 την	 επήρεια	 τ

ου	 την	 περιοχή	 που
	 ονομάζεται	

τώρα	Ευρώπη.

Ήρα:	 	(μουρμουρίζοντας).	Υ
ποθέτω	πήρε	την	ον

ομασία	από	την	ξετσ
ίπωτη	Ευ-

ρώπη.

Ερμής:	 Και	το	μεγαλύτερο	μ
έρος	της	Αφρικής	κ

αι	της	Μέσης	Ανατο
λής.

Ζεύς:	 	Αυτό	δεν	με	ανησυχ
εί	και	πάρα	πολύ	.Τ

ουλάχιστον	παραμέν
ουν	στην	οι-

κογένεια.	Οι	Δια-Πα
νθεϊκές	σχέσεις	κυλά

νε	ομαλά.

Ερμής:	 	Όχι	 δεν	 συμβαίνει	 αυ
τό	 πλέον.	Όσο	διάστημα	αναπα

υόσουν,	 υπήρξε	

μια	τάση	για	μονοπώ
ληση.

Ζεύς:	 	Μμ…	Θα	σκεφτώ	και	θα	
καλέσω	το	Συμβούλ

ιο	των	θεών	γι’	αυτό
.

Αθηνά:	 	Και	των	θεαινών,	σε
	παρακαλώ.	Μας	έχο

υν	κηρύξει	περιττές	ό
που	κυβερ-

νά	ο	Γιεχωβάς.

Ήρα:	 Τι;

Ζεύς:	 Μα	ο	ίδιος	ο	Γιεχωβ
άς	έχει	σύζυγο!	τι	έγ

ινε	η	Αστορέ;

Αθηνά:	 Διαζύγιο	και	λησμο
νιά.

Ερμής:	 	Για	να	είμαστε	δίκαι
οι,	νομίζω	ότι	φταίε

ι	το	ιερατείο	παραπ
άνω	από	τον	

Γιεχωβά	τον	ίδιο.	Βλ
έπεις…

Αθηνά:	 	(παθιασμένα).	 Και	 αυ
τή	 είναι	 η	 φασαρία

.	 Οι	 άνδρες	 πήραν
ε	 όλη	 την	

εξουσία	στα	χέρια	τ
ους.	Βέβαια	αυτό	κ

άνει	την	δουλειά	το
υ	Άρη	ευκο-

λότερη	για	ξεκίνημα
.	Οι	άνδρες	πήρανε	

τα	ηνία	περισσότερο
	με	το	μέρος	

τους	από	τότε	που	εσ
ύ	έπεσες	σε	ύπνο.	Ο

ι	γυναίκες	έγιναν	περ
ιουσία	τους	

και	έχασαν	την	ισχύ
	τους…

Αφροδίτη:		 (χαριεντίζ
εται	και	ψάχνει	για	τα	

φτιασιδώματα	της).	Πο
ιός	λέει	;

Αθηνά:		 	(στρέφοντας	προς	αυτ
ήν).	Μάλιστα,	μπορού

ν	να	χαμογελούν	και
	να	ξελο-

γιάζουν	και	να	κινού
ν	τα	νήματα,	να	θυσ

ιάζουν	την	αυτοεκτίμ
ησή	τους…

Αφροδίτη:		 (άρχισε	να
	φτιασιδώνεται).	Είσαι

	μια	ριζοσπαστική	φ
εμινίστρια.

Ζεύς:	 Και	τι	στον	Άδη	σημαίνει	“ριζοσπ
αστική	φεμινίστρια”

;

Ερμής:	 	Παρακαλώ	–να	μη	ξ
εφεύγουμε	από	το	θ

έμα.	Μιλούσαμε	για
	κεραυνούς.

Ζεύς:	 Βεβαίως	μιλούσαμε.
	Συνέχισε,	Ερμή.

Ερμής:	 	Ευχαριστώ.	Ένα	ή	δ
ύο	αιώνες	πριν,	ο	άν

θρωπος	ανακάλυψε
	τον	ηλεκτρι-

σμό.	Η	στοιχειώδης	
αρχή	των	κεραυνών

	σου.	Αρχικά	τον	χρ
ησιμοποίησε	

με	λογική,	για	φωτισ
μό	και	θέρμανση	κα

ι	για	πρωτότυπες	μη
χανές	για	να	

κάνει	τα	πράγματα	ν
α	κινούνται…

Ζεύς:		 (κουνώντας	το	κεφάλι	
του).	Έξυπνες	υπάρξε

ις	φτιάξαμε.

Ερμής:		 	Ίσως	πολύ	έξυπνες.	
Λίγο	πριν	από	το	χειρ

ότερο	όργιο	του	Άρη,	που	κήρυ-

ξε	τον	Δεύτερο	Παγκ
όσμιο	Πόλεμο,	ανακ

άλυψαν	το	πραγματι
κό	μυστικό.

Ζεύς:		 (άναυδος).	Δεν	εννοεί
ς	ότι…

Ερμής:	 Ναι

Ζεύς:		 	(μετά	 από	 παύση).	 Κ
αθώς	 κοιμόμουν,	 ο

νειρευόμουν,	 ονειρε
ύτηκα	 τον	

Ήλιο	που	τρελάθηκε,	
πόλεις	που	εξαφανί

στηκαν	υποστιγμής	
Ονειρεύτη-

κα…(βόγκηξε)	Ως	και	οι
	θεοί	έχουν	εφιάλτες

…Ύστερα,	σήμερα…

Ερμής:	 	Οι	 άνδρες	 προσπά
θησαν	 επίσης	 να	 χ

αλιναγωγήσουν	 του
ς	 κεραυνούς	

σου,	για	ειρηνικούς
	σκοπούς.	Μα	έγινα

ν	επίσης	άπληστοι,	
και	απρόσε-

κτοι.	Σήμερα,σε	 ένα
	μέρος	που	λέγεται	

Τσερνόμπιλ,	ξέφυγε
	η	 ενέργεια.	

Αυτό	ήταν	που	σε	ξύ
πνησε.

Ποσειδών:	 	Μπορο
ύσα	να	μην	ξυπνήσω

,	(βήχοντας	και	βγάζο
ντας	φλέγματα).	Το	βα

-

σίλειό	μου	ασθενεί	
για	χρόνια.(	χτυπών

τας	ελαφρά	το	στήθ
ος	 του).	Το	

άρπαξα	αυτό	στο	πέ
λαγος	από	το	Sellafi

eld	(χώρος	επεξεργασ
ίας	ατομι-

κής	ενέργειας	στην	Αγ
γλία	που	υπέστη	ατυχ

ήματα)…	Και	δεν	είναι	μόνο	

οι	κεραυνοί	σου.

Δήμητρα:	 	Οι	Δρυΐδες	έρχοντα
ι	σε	μένα	δακρυσμέ

νες,	καθώς	οι	άνδρ
ες	καταστρέ-

φουν	τα	δέντρα	τους
.

Περσεφόνη:		Τα	άγρια
	ζώα	με	καλούν	καθώ

ς	οι	άνθρωποι	συρρικ
νώνουν	τις	περιοχές	τ

ους.

Αθηνά:	 	Οι	δημιουργοί	των	
μνημείων	κλαίνε	κα

θώς	η	όξινη	βροχή
	καταστρέφει	

τους	ναούς.

Αφροδίτη:	 	Οι	απλο
ί	άνθρωποι	με	αποζη

τούν	καθώς	ο	πλούτο
ς	παραμερίζει	την	αγ

άπη.

Άπαντες:	 (κοιτάζοντας	τον	Δία).
	Τι	πρέπει	να	κάνουμε;

Ζεύς:		 	(σιγή	και	μετά	σηκών
εται).	Νομίζω	είναι	ώ

ρα	να	καλέσουμε	το
	Συμβούλιο	

των	Θεών	και	Θεαιν
ών	–	με	όποιο	όνομα

	καλούνται.	Επίσης	ν
α	καλέσου-

με	όλους	τους	άνδρ
ες	και	τις	γυναίκες	

καλής	θέλησης	–	κα
ι	όποιο	θεό	

πιστεύουν.	Διαφορε
τικά	η	Γαία	δυνατόν

	να	πάρει	τα	πράγμα
τα	στα	χέρια	

της…	είμαστε	όλοι	σύμφω
νοι;

Άπαντες:	 Ναι	συμφωνούμε.
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32  Ζεύς. Θεατρικό Έργο - μετάφραση & διασκευή

 Δημήτρης Συμεωνίδης JP από το βιβλίο The Witches’ God

O
Ζεύς και η ΄Ηρα κοιμούνται βαθειά, ο ένας δίπλα στον άλλο σε κρεβάτι, ανάσκελα, 

ακίνητοι και ένα πάπλωμα από πάνω τους. Από την μία πλευρά ο άδειος θρόνος του 

Δία. Η Δήμητρα (αφράτη) και η Περσεφόνη (νέα) εισέρχονται μαζί στον Όλυμπο
Σκηνή: 

Ο Όλυμπος 
σήμερα
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