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B γήκα από το νοσοκομείο λίγο πιο κάτω είναι μια καθολική εκκλησία, μπήκα μέσα. 
Εσύ ξέρεις ότι εμείς οι Oρθόδοξοι και ειδικά εμείς με το πατρώο ημερολόγιο δεν 
μπαίνουμε σε καθολικές εκκλησίες αλλά κάτι με τραβούσε και μπήκα, γονάτισα 
μπροστά στο άγαλμα της Παναγίας, άφησα τα λουλούδια που ακόμα κρατούσα 

και είπα δε με νοιάζει, είτε είσαι εικόνα είτε άγαλμα ήρθα να σε παρακαλέσω να βοη-

θήσεις, σε έχει ανάγκη και προσευχήθηκα.
Έφυγα ευχαριστημένη, δόξα τω Θεώ. Τελειώ-νοντας την παρένθεση αφήνω τους αναγνώστες να κρίνουν μόνοι τους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδος με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, αμήν. Αμέσως μετά που του μίλησε η κυρία Πα-ρασκευή όλα χάθηκαν από μπροστά του. Βρέθη-κε στο κρεβάτι χωρίς να μπορεί να κουνήσει ούτε χέρια ούτε πόδια, δίπλα του φάνηκε πως ήταν η κόρη του η Πόπη και μια νοσοκόμα ινδιάνικης καταγωγής με το όνομα Μισέλ. Άκουσε λοιπόν την Μισέλ να ρώτα την Πόπη αν θα μπορούσα να τον πήγαινε μαζί με το κρεβάτι του έξω. Σή-μερα της είπε είναι μεγάλη μέρα για τους ινδιά-νους χριστιανούς, γιορτάζουμε την Παναγία με παρέλαση. Το άγαλμα της θα περάσει έξω από την εκκλησία που βρίσκεται στο Μακόρι Στίτ, στο Σίδνεϊ. Είναι η πιο μεγάλη εκκλησία του Σίδνεΰ. Ο Πέτρος δεν είχε πάει ποτέ, πάντα πήγαινε σε ορθόδοξες εκκλησίες. Πράγματι τον πήραν με το κρεβάτι και τον τοποθέτησαν κάτω από το καμπαναριό. Τη θέση που τον τοποθέτησαν την γνώρισε με την πρώτη ματιά όταν πήγε να δει αργότερα. Σε λίγο πέρασε η λιτανεία και σε μια στιγμή παρουσιάστηκε το άγαλμα της Παναγίας. Το κρατούσαν τέσσερα άτομα που έψελναν στα αγγλικά το Αve Maria. Μόλις πέρασε η λιτανεία άρχισαν τα βεγγαλικά και οι φωτιές με κρότους. Αυτός βρισκόταν εκεί ακόμα, μέχρι το τέλος εί-ναι Ιερ προσευχόταν συνεχώς. Ευχαρίστησε την Πόπη που της επέτρεψε να πάει. Μετά πήραν το ασανσέρ μέσα στο καμπαναριό. Σταμάτησα στη μέση, βγήκαν έξω. Εκεί κατοικούσε ένας πλού-σιος γιατρός. Εκεί έμεινα το βράδυ. Είχε όλα τα μηχανήματα και πολύ προσωπικό που τον υπη-ρετούσε. Το άλλο πρωί βρέθηκε στο σπίτι του. Το σπίτι έμοιαζε πολύ αν και το ταβάνι το πρόβλη-μα της ήταν διαφορετικό από το δικό του που ήξερε. Όπως ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα δεν μπορούσα να κουνήσει ούτε χέρια ούτε πόδια. Εκεί ήταν που απελπίστηκε. Σκέφτηκε ότι θα είχε πάθει εγκεφαλικό και αργότερα που ήρθε ο γιος του να τον επισκεφτεί τον ρώτησε, πες μου σε πα-ρακαλώ την αλήθεια, έπαθα εγκεφαλικό, είμαι παράλυτος; Αυτός τον βεβαίωσε πως δε συνέβη 

τίποτα τέτοιο. Για 56 μερόνυχτα πολλά πράγματα έχει πλάσει φαντασία του που θα χρειαστεί ένα ολόκληρο βιβλίο για να γραφτούν όλα και τώρα αν και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος τα θυμάται όλα. Ας το αφήσουμε εκεί και ας γυρί-σουμε στην πραγματικότητα. Όπως είδαμε πιο πάνω τον πήραν απ’ το χειρουργείο, έκαναν την εγχείρηση και τον πήγαν στην εντατική. Σε λίγο η κατάσταση του χειροτέρεψε. Τι είχε συμβεί; Μό-λις άρχισε η καινούργια αρτηρία να τροφοδοτεί την καρδιά με αίμα μια βαλβίδα χάλασε και το αίμα εισχωρούσε μέσα στην καρδιά. Και πάλι στο χειρουργείο και πάλι άνοιγμα στο στήθος, αυτή δεύτερη εγχείρηση ήταν του τον κούρασε τόσο πολύ και όμως αν δε γινόταν γρήγορα θα έπαιρ-νε για την καρδιά. Ο γιατρός του είπε ότι ενάμι-ση λίτρο αίμα είχε εισχωρήσει μέσα στην καρ-διά. Του έβαλαν καινούργια βαλβίδα, από λίγο χοιρινό κρέας την έφτιαξαν του είπε ο γιατρός και θα κρατήσει για 12 χρόνια. Ο θεός ξέρει, μπορεί σε 12 χρόνια να τον καλέσει κοντά του. Περίπου δύο βδομάδες έμεινε στο νοσοκομείο και μετά τον μετέφερα σε άλλο σε ένα αναρρωτή-ριο με γυμναστική και διάφορες ασκήσεις για να αποκτήσεις πάλι τις δυνάμεις του. Δεν μπορεί να περιγράψει πως αισθανόταν. Σιγά-σιγά όμως με τη βοήθεια του θεού άρχισε να αποκτά δυνάμεις. Και μετά από εφτά μέρες που έμεινε εκεί πέρα στα τεστ που του έκαναν οι φυσιοθεραπευτές όπως να διανύσει το δρόμο 9 δευτερόλεπτα. Μετά πήγαι-νε στο νοσοκομείο του Όμπορν δύο φορές την εβδομάδα και γυμναζόταν. Ερχόταν αμάξι και τον πήγαινε και τον έφερνε πίσω. Δεν μπορούσε να οδηγήσει για εφτά εβδομάδες. Ο καινούργιος χρόνος 2014 το βρήκε σε πολύ καλή κατάσταση. Πήρε και εξιτήριο και από το τελευταίο νοσοκο-μείο. Και η ζωή σιγά-σιγά με φάρμακα σα να του χαμογελάει. Όχι για πολύ.

Η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του τώρα αρχίζει
Πριν ακόμα πάει στο νοσοκομείο για την εγχεί-ρηση, η γυναίκα του αρρώστησε από μία ανίατη 

αρρώστια, την λένε Πάρκινσον. Άρχισε να τρέμει σιγά-σιγά το δεξί χέρι της και μετά και το αριστερό κι εσένα μην έφτανε αυτό την πείραξε κι άλλη αρρώστια στο κεφάλι που την λένε άνοια. Ο γιατρός της έδωσε χάπια για το Πάρκινσον. Άρχισε να βλέπει φαντασιώσεις. Πότε πως έχασε την τσάντα της και ήθελε να πάει να την πάρει η τα κλειδιά της. Ευτυχώς τον βοήθησαν πολύ τα παιδιά αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. Της σταμάτησε τα χάπια και ησύχασε λίγο. Έτσι πέρασαν τα Χριστούγεννα του 2013 και η Πρωτοχρονιά μπήκε το 2014. Ο Πέ-τρος σιγά-σιγά δυναμώνει και έκανε όλες τις δουλειές από μαγείρεμα μέχρι πλύσιμο. Η Κούλα δεν μπορούσε καθόλου ούτε δεν ήξερα να μαγειρέψει.

Ένα ταξίδι που δεν έπρεπε
Μια μέρα ο γιος του Γιάννης του είπε ότι ετοιμάζεται μαζί με την οικογένειά του να πάνε το καλοκαίρι διακοπές στην Ευρώπη. Θα πήγαινα σε διάφορες πόλεις και τελικά θα περνούσα και μια βδομάδα στη Ζάκυν-θο. Σκέφτηκε ότι καλά θα ήταν να είναι κι αυτός εκεί να ετοιμάσει το σπίτι που ήταν ακατοίκητο για σχεδόν δύο χρόνια και δεν μπορούσαν να μείνουν εκεί και ειδικά o εγγονός του o Πέτρος που του έχει αδυ-ναμία, δεν θα ξανά περνούσε άλλο από το σπίτι αν το έβλεπες τα χάλια που ήταν. Αυτό σκέφτηκε ότι θα του έκανε καλό κα-θαρός αέρας που έχει αναπνευστικό πρό-βλημα μετά την εγχείρηση και να μείνει εκεί για έξι μήνες να αποφύγει το χειμώνα στην Αυστραλία. Το πρόβλημα του ήταν η Κούλα. Θα μπορούσα να ταξιδέψει τό-σες ώρες μέσα στο αεροπλάνο; Όταν με το καλό έφταναν εκεί, σπίτι τους ήταν θα συνήθιζε και το αποφάσισε να φύγω στις 29 Μαΐου. Θα είχε αρκετό καιρό με τον Αντώνη τον Aλβανό να ετοιμάσουν όλα μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα ερχόταν ο Γιάννης με την οικογένεια του. Από τη στιγμή που φτάσανε στο αεροδρόμιο και μπήκα στο αεροπλάνο τα έχασε τελείως. Δεν ήξερε που βρίσκεται και που πάμε. Για κακή του τύχη άλλαξε πτήση έμειναν ένα βράδυ στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Δεν ήξερε τίποτα και φώναζε να πάμε στο σπίτι μας που είναι εκεί πάνω στο βουνό. Στο ξενοδοχείο έλεγε για ένα μεγάλο σπίτι που ήταν μια οικογένεια που ταξιδεύαμε μαζί και το χειρότερο ήταν η τουαλέτα, ήθελε να πηγαίνει κάθε 5 λεπτά, δεν μπορούσε μόνη της, έπρεπε να πηγαίνει αυτός και να την βοηθάει να ντυθεί.

Αυτοβιογραφία του Πέτρου ΞένουΦαντασία και πραγματικότητα η θαύμα;

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. 
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Γιώργος Χατζηβασίλης: Ιστορία του Παροικιακού Τύπου

Και ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα της καταξιωμένης συγγραφέως Γιώτας Κριλή
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Ο αντι-ναταλισμός είναι η φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει 

να σταματήσουν οι γεννήσεις ώστε να σωθεί ο πλανήτης, τόσο από τα 

ανθρώπινα απόβλητα και τον υπερπληθυσμό, όσο και από την κλιμα-

τική αλλαγή.

Οι αντι-ναταλιστές αποδίδουν αρνητική αξία στη γέννηση, υποστηρίζοντας 

ότι η γέννηση ενός παιδιού είναι από μόνη της μια πολύ βάρβαρη πράξη. 

Πιστεύουν ότι ο ερχομός των παιδιών σε αυτόν τον κόσμο -που είναι γεμάτος 

δυσκολίες και ταλαιπωρία- είναι άδικος και αδικαιολόγητος. Επιπλέον, υπο-

στηρίζουν ότι το πιο ηθικό πράγμα είναι το μορατόριουμ των γεννήσεων, με το 

οποίο θα εξασφαλιστεί σιγά σιγά η εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους.

Σύμφωνα με το bovary.gr, μιλώντας στον βρετανικό Guardian η Γκουίν Μα-

κέλεν αναφέρει ότι ήταν μόλις 26 ετών όταν πήρε την απόφαση να στειρωθεί. 

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να βρει τον κατάλληλο γιατρό και να αποταμι-

εύσει τα έξοδα μιας τέτοιας διαδικασίας, αλλά τελικά, το 2012, η επιθυμία της 

πραγματοποιήθηκε.

«Πάντα ήξερα ότι δεν ήθελα παιδιά για περιβαλλοντικούς λόγους. Εργάζομαι 

στη βιομηχανία αποβλήτων και βλέπω την κατάντια μας. Δεν λέω ότι είναι οι 

άνθρωποι κακοί, πολλές φορές όμως αυτά που κάνουν έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Σκεφτείτε απλά πόσα δέντρα κόβονται, πόσα πλαστικά χρησιμοποι-

ούνται και πόσα υλικά εξορύσσονται για τους ανθρώπους. Για να ζουν καλύτε-

ρα. Όσο λιγότεροι μείνουμε πάνω στη γη, τόσο καλύτερος θα είναι ο αντίκτυ-

πος στο περιβάλλον.[…] Είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικές πιέσεις που κάνουν 

τους ανθρώπους να θέλουν να διαιωνίσουν το είδος τους, χωρίς να αναγνωρί-

ζουν τις συνέπειες για τον εαυτό τους και τον πλανήτη» καταλήγει η Γκουίν.

Και η 44χρονη Αμερικανίδα, ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης 

«Population Matters», Λεϊλανί Μούντερ δίνει τον δικό της αγώνα για να ευ-

αισθητοποιήσει τους ανθρώπους μπροστά στον κίνδυνο του υπερπληθυσμού 

της γης.

Η Λεϊλανί Μούντερ σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. 

Αυτό που την ταρακούνησε για να ασχοληθεί με τον υπερπληθυσμό ήταν μια 

διάλεξη του καθηγητής Βιοχημείας, και ένα ντοκιμαντέρ. «Ξαφνιάστηκα με 

τους αριθμούς. Χρειάστηκαν 200.000 χρόνια για να φτάσουν οι άνθρωποι το 

ένα δισεκατομμύριο, 126 χρόνια για να διπλασιαστούν σε δύο δισεκατομμύ-

ρια, 30 χρόνια για να προστεθεί ένα άλλο δισεκατομμύριο και 14 χρόνια για 

το επόμενο. Κάθε επόμενο δισεκατομμύριο χρειάστηκε μόνο 12 χρόνια. Είναι 

τρομακτικό», καταλήγει η ακτιβίστρια.

Οι αντι-ναταλιστές πολλές φορές εκφράζουν ιδιαίτερα ακραίες και αμφιλε-

γόμενες απόψεις, σύμφωνα με το BBC. Κάποιοι για παράδειγμα θεωρούν ότι 

πρέπει να σταματήσει η ανθρώπινη αναπαραγωγή σε περιοχές όπου υπάρχει 

πόλεμος και φτώχεια. Μάλιστα δικαιολογούν αυτές τις απόψεις, λέγοντας ότι 

αυτά τα παιδιά που γεννιούνται υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα έχουν κανένα 

μέλλον, ενώ τα περιμένουν ασθένειες και αναπηρίες.

Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο πλανήτης δεν αντέχει 

περισσότερους ανθρώπους. Όπως αναφέρει ο Κερκ, αντι-ναταλιστής από το 

Σαν Αντόνιο του Τέξας «Σύμφωνα με επιστημονικές προβλέψεις, εξαιτίας της 

οικονομικής ανάπτυξης, ο πληθυσμός του κόσμου είναι πιθανό να φτάσει στα 

11 δισεκατομμύρια σε 80 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε αν ο πλανήτης θα αντέξει. 

Όλα είναι σχετικά με την κατανάλωση. Τα πάντα από τον αέρα, το νερό, τα 

τρόφιμα, τα ορυκτά καύσιμα, το ξύλο», λέει ο Κερκ, για να καταλήξει: «Κάνε 

το καλύτερο που μπορείς. Να είσαι ευγενικός – και να μην αναπαράγεσαι».

Δραστική ουσία στο καρκινογόνο Roundup 

βρέθηκε στο 95% από μπίρες και κρασιά 

– Κάποιες μάρκες πωλούνται ευρέως και στην Ελλάδα!

Πριν από μερικές μέρες ο κόσμος συγκλονίστηκε από την είδηση ότι η Bayer κα-

λείται μετά από δικαστική απόφαση να αποζημιώσει με το ποσό-μαμούθ των 2 

δισ. ευρώ ένα ζευγάρι, επειδή το ζιζανιοκτόνο Roundup της εταιρείας Monsanto 

του προκάλεσε καρκίνο.

Συγκεκριμένα, σώμα ενόρκων δικαστηρίου της πόλης Όκλαντ έκρινε ότι το 

Roundup προκάλεσε στο ζευγάρι το λέμφωμα μη-Χότζκιν από το οποίο πάσχει.

Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι πως η δραστική ουσία γλυφοσά-

τη στο συγκεκριμένο καρκινογόνο ζιζανιοκτόνο, υπάρχει σε πάρα πολλές μπίρες 

και κρασιά που όλοι μας πίνουμε καθημερινά!

Έρευνα που δημοσιεύθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο από τον εκπαιδευ-

τικό οργανισμό US PIRG, έδειξε ότι η δραστική ουσία στο Roundup, η γλυφο-

σάτη (glyphosate), μπορεί να επηρεάζει τους ανθρώπους μέσω συνηθισμένων 

ποτών. Από τις 20 μπίρες και κρασιά, που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 

μερικών ποτών βιολογικής μεθόδου παρασκευής, η γλυφοσάτη εντοπίστηκε στα 

19 από αυτά.

Το μόνο ποτό που δοκιμάστηκε και δεν περιείχε γλυφοσάτη ήταν η μπίρα βι-

ολογικής παρασκευής με την επωνυμία Peak Beer Organic IPA. Εκείνο με την 

υψηλότερη ποσότητα γλυφοσάτης ήταν το κρασί Sutter Home Merlot. Δείτε τα 

19 ποτά που βρέθηκε να περιέχουν γλυφοσάτη (η μονάδα μέτρησης είναι το 

ppb, δηλαδή parts per billion, ή μέρη της ουσίας ανά δισεκατομμύριο). Υπάρ-

χουν λόγοι ανησυχίας από αυτές τις μικρές ποσότητες; Ίσως! Η έκθεση λέει 

χαρακτηριστικά:

«Αν και αυτά τα επίπεδα γλυφοσάτης είναι κάτω από τα όρια κινδύνου που έχει 

θέσει ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών 

(EPA) για τα ποτά, είναι πιθανό ότι ακόμη και τα χαμηλά επίπεδα γλυφοσάτης 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη, οι επι-

στήμονες διαπίστωσαν ότι 1 μέρος ανά τρισεκατομμύριο γλυφοσάτης έχει την 

ικανότητα να διεγείρει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων του καρκίνου του 

μαστού και να διαταράξει το ενδοκρινικό σύστημα”.

Ο EPA λέει ότι η γλυφοσάτη είναι ασφαλής έως και την καθημερινή λήψη των 2 

mg/κιλό σωματικού βάρους και η Bayer, η οποία έχει εξαγοράσει την Monsanto, 

ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια της γλυφοσάτης για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

έχει αποδειχτεί από πολυετείς έρευνες. Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός για την 

Έρευνα του Καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και πολλοί 

άλλοι οργανισμοί, διαφωνεί και θεωρεί ότι η γλυφοσάτη είναι πιθανώς καρκινο-

γόνα ουσία για τον άνθρωπο. Επιπλέον, μια νέα μελέτη έδειξε ότι τα άτομα που 

εκτίθενται σε γλυφοσάτη είναι κατά 41% πιο πιθανό να αναπτύξουν λέμφωμα 

μη-Χότζκιν, σαν αυτό από το οποίο νόσησε το ζευγάρι που αποζημιώθηκε με 2 

δισ. ευρώ από την Bayer. Η Γαλλία έχει απαγορεύσει τη χρήση του Roundup και 

άλλα ευρωπαϊκά έθνη λέγεται ότι εξετάζουν τις δικές τους απαγορεύσεις για το 

ζιζανιοκτόνο.

Τον Μάρτιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη 

σύσταση ομάδας κρατών μελών που θα ενεργήσουν ως συν-εισηγητές για την 

επόμενη αξιολόγηση της γλυφοσάτης. Εάν εγκριθεί το σχέδιο, η ομάδα αξι-

ολόγησης για την γλυφοσάτη (Assessment Group on Glyphosate - AGG) θα 

αξιολογήσει τον φάκελο και θα εκπονήσει έκθεση που θα αναθεωρηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφών (EFSA) το 2021. Η AGG περιλαμβάνει τη 

Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Σουηδία.

Η ισχύουσα έγκριση για την γλυφοσάτη λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, οπότε 

η διαδικασία ανανέωσης πρέπει να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2019, δηλ. τρία 

χρόνια πριν από την ημερομηνία λήξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, δημοσιεύτηκαν άρθρα σε διεθνή ΜΜΕ, που αμφι-

σβήτησαν την ακεραιότητα της αξιολόγησης της γλυφοσάτης από την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση, ιδίως το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης που υποβλήθηκε 

στην EFSA από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου 

(BfR). Η EFSA απάντησε με μια δήλωση στην οποία υπερασπίστηκε την αξιοπι-

στία της αξιολόγησης της ΕΕ και επεσήμανε ότι οι ισχυρισμοί βασίστηκαν σε 

παρεξήγηση επί της διαδικασίας αξιολόγησης.

Στις 6 Ιουλίου 2017, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η EFSA και 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency 

- ECHA) απάντησαν σε επιστολή του καθηγητή Christopher Portier προς τον 

πρόεδρο Juncker σχετικά με την αξιολόγηση της πιθανότητας η γλυφοσάτη να 

προκαλεί είναι καρκινογόνα για τον άνθρωπο.

Στις 8 Ιουνίου 2017 η EFSA δημοσίευσε δήλωση σχετικά με την εκτίμηση της ΕΕ 

για την γλυφοσάτη μετά από ισχυρισμούς που έγιναν στα λεγόμενα «Monsanto 

papers». Η δήλωση, η οποία ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιγρά-

φει το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την υποβολή ανοικτής επιστημο-

νικής βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και εξηγεί τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή η βιβλιογραφία θεωρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ 

και τους εμπειρογνώμονες της EFSA κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Είχε προ-

ηγηθεί δήλωση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2017, με σκοπό την ενημέρωση 

για την γλυφοσάτη και την διασφάλιση ότι η αξιολόγηση της ΕΕ είναι κατανοητή 

από όλους. Πηγές: https://bigthink.com, https://www.efsa.europa.eu
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 Η Νέα Τάξη επελαύνει μέσω 

 της «φιλοσοφίας» Αντι-ναταλιστών -

 «Όχι άλλα παιδιά - Σώστε τον πλανήτη»!

Έρευνα 

– Επιμέλεια: 

Δημήτρης 

Συμεωνίδης
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B
γήκα από το νοσοκομείο λίγο πιο κάτω είναι μια καθολική εκκλησία, μπήκα μέσα. 

Εσύ ξέρεις ότι εμείς οι Oρθόδοξοι και ειδικά εμείς με το πατρώο ημερολόγιο δεν 

μπαίνουμε σε καθολικές εκκλησίες αλλά κάτι με τραβούσε και μπήκα, γονάτισα 

μπροστά στο άγαλμα της Παναγίας, άφησα τα λουλούδια που ακόμα κρατούσα 

και είπα δε με νοιάζει, είτε είσαι εικόνα είτε άγαλμα ήρθα να σε παρακαλέσω να βοη-

θήσεις, σε έχει ανάγκη και προσευχήθηκα.

Έφυγα ευχαριστημένη, δόξα τω Θεώ. Τελειώ-

νοντας την παρένθεση αφήνω τους αναγνώστες 

να κρίνουν μόνοι τους. Ας είναι ευλογημένο και 

δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδος με τις 

πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, 

αμήν. Αμέσως μετά που του μίλησε η κυρία Πα-

ρασκευή όλα χάθηκαν από μπροστά του. Βρέθη-

κε στο κρεβάτι χωρίς να μπορεί να κουνήσει ούτε 

χέρια ούτε πόδια, δίπλα του φάνηκε πως ήταν η 

κόρη του η Πόπη και μια νοσοκόμα ινδιάνικης 

καταγωγής με το όνομα Μισέλ. Άκουσε λοιπόν 

την Μισέλ να ρώτα την Πόπη αν θα μπορούσα 

να τον πήγαινε μαζί με το κρεβάτι του έξω. Σή-

μερα της είπε είναι μεγάλη μέρα για τους ινδιά-

νους χριστιανούς, γιορτάζουμε την Παναγία με 

παρέλαση. Το άγαλμα της θα περάσει έξω από 

την εκκλησία που βρίσκεται στο Μακόρι Στίτ, στο 

Σίδνεϊ. Είναι η πιο μεγάλη εκκλησία του Σίδνεΰ. 

Ο Πέτρος δεν είχε πάει ποτέ, πάντα πήγαινε σε 

ορθόδοξες εκκλησίες. Πράγματι τον πήραν με 

το κρεβάτι και τον τοποθέτησαν κάτω από το 

καμπαναριό. Τη θέση που τον τοποθέτησαν την 

γνώρισε με την πρώτη ματιά όταν πήγε να δει 

αργότερα. Σε λίγο πέρασε η λιτανεία και σε μια 

στιγμή παρουσιάστηκε το άγαλμα της Παναγίας. 

Το κρατούσαν τέσσερα άτομα που έψελναν στα 

αγγλικά το Αve Maria. Μόλις πέρασε η λιτανεία 

άρχισαν τα βεγγαλικά και οι φωτιές με κρότους. 

Αυτός βρισκόταν εκεί ακόμα, μέχρι το τέλος εί-

ναι Ιερ προσευχόταν συνεχώς. Ευχαρίστησε την 

Πόπη που της επέτρεψε να πάει. Μετά πήραν το 

ασανσέρ μέσα στο καμπαναριό. Σταμάτησα στη 

μέση, βγήκαν έξω. Εκεί κατοικούσε ένας πλού-

σιος γιατρός. Εκεί έμεινα το βράδυ. Είχε όλα τα 

μηχανήματα και πολύ προσωπικό που τον υπη-

ρετούσε. Το άλλο πρωί βρέθηκε στο σπίτι του. Το 

σπίτι έμοιαζε πολύ αν και το ταβάνι το πρόβλη-

μα της ήταν διαφορετικό από το δικό του που 

ήξερε. Όπως ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα δεν 

μπορούσα να κουνήσει ούτε χέρια ούτε πόδια. 

Εκεί ήταν που απελπίστηκε. Σκέφτηκε ότι θα είχε 

πάθει εγκεφαλικό και αργότερα που ήρθε ο γιος 

του να τον επισκεφτεί τον ρώτησε, πες μου σε πα-

ρακαλώ την αλήθεια, έπαθα εγκεφαλικό, είμαι 

παράλυτος; Αυτός τον βεβαίωσε πως δε συνέβη 

τίποτα τέτοιο. Για 56 μερόνυχτα πολλά πράγματα 

έχει πλάσει φαντασία του που θα χρειαστεί ένα 

ολόκληρο βιβλίο για να γραφτούν όλα και τώρα 

αν και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος τα 

θυμάται όλα. Ας το αφήσουμε εκεί και ας γυρί-

σουμε στην πραγματικότητα. Όπως είδαμε πιο 

πάνω τον πήραν απ’ το χειρουργείο, έκαναν την 

εγχείρηση και τον πήγαν στην εντατική. Σε λίγο η 

κατάσταση του χειροτέρεψε. Τι είχε συμβεί; Μό-

λις άρχισε η καινούργια αρτηρία να τροφοδοτεί 

την καρδιά με αίμα μια βαλβίδα χάλασε και το 

αίμα εισχωρούσε μέσα στην καρδιά. Και πάλι στο 

χειρουργείο και πάλι άνοιγμα στο στήθος, αυτή 

δεύτερη εγχείρηση ήταν του τον κούρασε τόσο 

πολύ και όμως αν δε γινόταν γρήγορα θα έπαιρ-

νε για την καρδιά. Ο γιατρός του είπε ότι ενάμι-

ση λίτρο αίμα είχε εισχωρήσει μέσα στην καρ-

διά. Του έβαλαν καινούργια βαλβίδα, από λίγο 

χοιρινό κρέας την έφτιαξαν του είπε ο γιατρός 

και θα κρατήσει για 12 χρόνια. Ο θεός ξέρει, 

μπορεί σε 12 χρόνια να τον καλέσει κοντά του. 

Περίπου δύο βδομάδες έμεινε στο νοσοκομείο 

και μετά τον μετέφερα σε άλλο σε ένα αναρρωτή-

ριο με γυμναστική και διάφορες ασκήσεις για να 

αποκτήσεις πάλι τις δυνάμεις του. Δεν μπορεί να 

περιγράψει πως αισθανόταν. Σιγά-σιγά όμως με 

τη βοήθεια του θεού άρχισε να αποκτά δυνάμεις. 

Και μετά από εφτά μέρες που έμεινε εκεί πέρα στα 

τεστ που του έκαναν οι φυσιοθεραπευτές όπως να 

διανύσει το δρόμο 9 δευτερόλεπτα. Μετά πήγαι-

νε στο νοσοκομείο του Όμπορν δύο φορές την 

εβδομάδα και γυμναζόταν. Ερχόταν αμάξι και 

τον πήγαινε και τον έφερνε πίσω. Δεν μπορούσε 

να οδηγήσει για εφτά εβδομάδες. Ο καινούργιος 

χρόνος 2014 το βρήκε σε πολύ καλή κατάσταση. 

Πήρε και εξιτήριο και από το τελευταίο νοσοκο-

μείο. Και η ζωή σιγά-σιγά με φάρμακα σα να του 

χαμογελάει. Όχι για πολύ.

Η μεγαλύτερη περιπέτεια 

της ζωής του τώρα αρχίζει

Πριν ακόμα πάει στο νοσοκομείο για την εγχεί-

ρηση, η γυναίκα του αρρώστησε από μία ανίατη 

αρρώστια, την λένε Πάρκινσον. Άρχισε να 

τρέμει σιγά-σιγά το δεξί χέρι της και μετά 

και το αριστερό κι εσένα μην έφτανε αυτό 

την πείραξε κι άλλη αρρώστια στο κεφάλι 

που την λένε άνοια. Ο γιατρός της έδωσε 

χάπια για το Πάρκινσον. Άρχισε να βλέπει 

φαντασιώσεις. Πότε πως έχασε την τσάντα 

της και ήθελε να πάει να την πάρει η τα 

κλειδιά της. Ευτυχώς τον βοήθησαν πολύ 

τα παιδιά αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. 

Της σταμάτησε τα χάπια και ησύχασε λίγο. 

Έτσι πέρασαν τα Χριστούγεννα του 2013 

και η Πρωτοχρονιά μπήκε το 2014. Ο Πέ-

τρος σιγά-σιγά δυναμώνει και έκανε όλες 

τις δουλειές από μαγείρεμα μέχρι πλύσιμο. 

Η Κούλα δεν μπορούσε καθόλου ούτε δεν 

ήξερα να μαγειρέψει.

Ένα ταξίδι που δεν έπρεπε

Μια μέρα ο γιος του Γιάννης του είπε ότι 

ετοιμάζεται μαζί με την οικογένειά του να 

πάνε το καλοκαίρι διακοπές στην Ευρώπη. 

Θα πήγαινα σε διάφορες πόλεις και τελικά 

θα περνούσα και μια βδομάδα στη Ζάκυν-

θο. Σκέφτηκε ότι καλά θα ήταν να είναι κι 

αυτός εκεί να ετοιμάσει το σπίτι που ήταν 

ακατοίκητο για σχεδόν δύο χρόνια και δεν 

μπορούσαν να μείνουν εκεί και ειδικά o 

εγγονός του o Πέτρος που του έχει αδυ-

ναμία, δεν θα ξανά περνούσε άλλο από 

το σπίτι αν το έβλεπες τα χάλια που ήταν. 

Αυτό σκέφτηκε ότι θα του έκανε καλό κα-

θαρός αέρας που έχει αναπνευστικό πρό-

βλημα μετά την εγχείρηση και να μείνει 

εκεί για έξι μήνες να αποφύγει το χειμώνα 

στην Αυστραλία. Το πρόβλημα του ήταν 

η Κούλα. Θα μπορούσα να ταξιδέψει τό-

σες ώρες μέσα στο αεροπλάνο; Όταν με 

το καλό έφταναν εκεί, σπίτι τους ήταν θα 

συνήθιζε και το αποφάσισε να φύγω στις 

29 Μαΐου. Θα είχε αρκετό καιρό με τον 

Αντώνη τον Aλβανό να ετοιμάσουν όλα 

μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα ερχόταν 

ο Γιάννης με την οικογένεια του. Από τη 

στιγμή που φτάσανε στο αεροδρόμιο και 

μπήκα στο αεροπλάνο τα έχασε τελείως. 

Δεν ήξερε που βρίσκεται και που πάμε. Για 

κακή του τύχη άλλαξε πτήση έμειναν ένα 

βράδυ στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Δεν 

ήξερε τίποτα και φώναζε να πάμε στο σπίτι 

μας που είναι εκεί πάνω στο βουνό. Στο 

ξενοδοχείο έλεγε για ένα μεγάλο σπίτι που 

ήταν μια οικογένεια που ταξιδεύαμε μαζί 

και το χειρότερο ήταν η τουαλέτα, ήθελε 

να πηγαίνει κάθε 5 λεπτά, δεν μπορούσε 

μόνη της, έπρεπε να πηγαίνει αυτός και να 

την βοηθάει να ντυθεί.

Αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξένου

Φαντασία και πραγματικότητα η θαύμα;

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. 
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Συνέχεια aπό την προηγούμενη Παρασκευή

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Ε, λέω... Αν έρχεται να μείνει για πάντα, αν σκοπεύει 
να παντρευτεί....(φτιάχνει τα μαλλιά της φιλάρεσκα), 
αν δεν γίνει τίποτα με τη Θεοδότη... θα εκτιμούσα έναν 
καλό λόγο από μέρους σου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  (γελάει κάτω απ’ τα μουστάκια) Α, εκεί το πάς; Να μείνεις 
ήσυχη εγώ θα πω τα καλλίτερα λόγια για σένα.

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Να είσαι καλά, να συχωρεθούν τα πεθαμένα σου. 
Ε, κι εγώ φτωχιά κοπέλα είμαι. Αφού δεν μου έδωσε ο Θεός παιδιά. Η 
Θεοδότη έχει και παιδί και εγγόνια. Ε, έχει και τον τρόπο της. Ύστερα... 
εγώ τον ξέρω το Μαθιό, τον ξέρω από την καλή. Τότε ...που είμαστε νέοι...
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Μωρέ, το ξέρω ότι τον ξέρεις κι απ’ έξω κι από μέσα. 

Μακάρι να θέλει. Εγώ θα πω τα πιο καλά λόγια για 
σένα.

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να έχεις καλά γεράματα. 
Πάω, καληνύχτα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Καληνύχτα, καληνύχτα, (ειρωνικά γελώντας –αφού έχει 
φύγει η Ασημίνα). Για κοίτα ρε, το Ασημιώ που γαμπρί-
ζει... 

(έρχονται από το μέρος του λιμανιού η Μένια και η Ρένα)
ΜΕΝΙΑ:  Μπάρμπα, Χριστόδουλε, σε πιάσαμε! Ραντεβουδάκι ε; 

Ποια ήταν αυτή που ήταν μαζί σου;                               
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:   Τώρα μάλιστα, το βρήκατε! (γελάει). Ναι, για γαμπρό 

ψάχνει η κακομοίρα αλλά όχι εμένα.  
ΡΕΝΑ:  Δεν θα μας πεις ποια είναι;
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Α, όχι. Δεν κάνει να εκθέσω την κοπέλα. Δεν είναι  

όποια - όποια! Είναι κορίτσι από σπίτι. 
ΜΕΝΙΑ:  Μα εμείς δεν θα το πούμε πουθενά. Ούτε του παπά 

μας.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Τότε να σας το πω, αλλά  για το Θεώ, να μην εκθέ-

σουμε την κοπέλα.(σιγά, εμπιστευτικά).΄Ηταν  η ...Αλίκη  
Βουγιουκλάκη! (γελάει πάλι γελάνε όλοι μαζί) Καληνύχτα 
σας.(φεύγει)

ΜΕΝΙΑ:  Τυχεράκια... (στη Ρένα). ΄Ελα κάτσε, μωρέ, να μιλήσου-
με, έχω πήξει. Πες μου κανένα νέο. Τι γίνονται οι πα-
ρέες μας. Οι γνωστοί;

ΡΕΝΑ:  Όλοι καλά και σε χαιρετούν. Η Ευτέρπη τα ξανάφτια-
σε με τον Αποστόλη και πάνε νομίζω για… κρεμάλα. 

Η σπιτονοικοκυρά της, τη θυμάσαι την κυρία Ελπινίκη; 
Τον ξαπόστειλε τον άντρα της τον καραβανά.

ΜΕΝΙΑ: (ξαφνιασμένη) Τον χώρισε; Σ’ αυτή την ηλικία;
ΡΕΝΑ: Ποιο χώρισε, μωρέ; Τον έστειλε στο ταξίδι το μεγάλο.
ΜΕΝΙΑ: Δηλαδή; Πέθανε;
ΡΕΝΑ: Δεν πέθανε, τον πέθανε.
ΜΕΝΙΑ: Σώπα… 
ΡΕΝΑ:  Τώρα πάει για τον καινούριο. Τι πάει δηλαδή, τον έχει 

στο τσεπάκι. 
ΜΕΝΙΑ: Μα πώς έγινε;
ΡΕΝΑ:  Το ξέρεις είχε την καρδιά του. Θυμάσαι που έμπαινε 
κι έβγαινε στο νοσοκομείο. Θυμάσαι την κυρία Ελπινίκη που πήγαινε σι-
νάμενη, κουνάμενη με τα χρυσαφικά της κάθε τόσο στο νοσοκομείο. Ε, σε 
μία από αυτές τις επισκέψεις του είπε «καημένε μου, αν ήταν να περιμένω 
εγώ να χαρώ τον έρωτα από σένα…». Κι έφυγε. Το πήρε με το μέσα μυαλό 
ο καραβανάς, μέχρι να φτάσει στο σπίτι η Ελπινίκη… ο εν αποστρατεία 
λοχαγός… τα κακάρωσε. Απεδήμισεν εις Κύριον…
ΜΕΝΙΑ:  Ε, είσαι κυνική σε αφάνταστο βαθμό. Την κακομοίρα, 

δεν φτάνει που έχασε τον άντρα της.
ΡΕΝΑ:  Ποια κακομοίρα η Ελπινίκη; Δεν είσαι καλά μου φαί-

νεται! Και πολύ που την ένοιασε… Τον εξαπόστειλε 
σου λέω… 

ΜΕΝΙΑ:  Λοιπόν κάτι που θαυμάζω σε σένα είναι το ελεύθερο 
πνεύμα σου… Κάνεις μια διάγνωση δική σου, βγάζεις 
το συμπέρασμά σου και αυτό είναι.   

ΡΕΝΑ:  Φιλενάδα, πρέπει να βλέπεις μακριά. Εσύ πας με το 
σταυρό στο χέρι... Κακομοίρα μου, υπάρχουν άνθρωποι αδίσταχτοι. Που 
μπορούν να κάνουν έγκλημα και …δεν συμβαίνει τίποτα. Πώς σταμάτησε 
η καρδιά του μόλις έφυγε η Ελπινίκη; Μες στο νοσοκομείο, στους για-
τρούς… Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό;
ΜΕΝΙΑ:  Εγώ πάντως θαυμάζω τη φιλοσοφία σου και σ’ αγα-

πάω γι’ αυτή που είσαι. Δεν έχω κανένα να μιλήσω 
ελεύθερα. Η θεία μου ζει σε άλλους καιρούς.

ΡΕΝΑ:  Μόνο η θεία σου; Όλοι εδώ ζουν σε άλλους καιρούς.
ΜΕΝΙΑ:  Ναι, πρέπει να προσέχεις τι θα πεις, τι θα κάνεις, που 
θα πας. Έχω ένα ωραίο φουστάνι  εξώπλατο και η θεία μου δεν μου επιτρέ-
πει να το φορέσω εδώ. Πνίγομαι, παιδί μου, σε τούτο τον τόπο καταλαβαί-
νεις; Σαν να μην έζησα ποτέ εδώ. Προχθές ερχόμαστε με τη θεία  μου. Μας 
χαιρέτισε ένα παιδί... ένας  λεβέντης... Εκφράζω στη  θεία το θαυμασμό 

Mέρος 3ο

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)
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O Μανουέλ στο άκουσμα του ονόματος της Έρρικα ταράχθηκε αλλά δεν το έδειξε. Στις 

λίγες φορές που την συνάντησε κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή τον έβλεπε ερωτικά. Και 

ο ίδιος ένιωθε μια ανάλογη έλξη, αλλά προσπάθησε να συγκρατηθεί. Δεν μπορούσε 

να εκδηλωθεί από σεβασμό προς την Μαριάννα Ροντρίγκες. Εξάλλου είχε επιφυλάξεις από 

την διαφορά της ηλικίας, και το γεγονός, ότι η Έρρικα ανήκει στην εύπορη τάξη και αυτός 

ουσιαστικά φτωχός. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι την φλερτάρει για τα λεφτά της.

Όμως δεν τον άφηνε αδιάφορο. Απλώς θεώρησε 

ότι δεν θα έπρεπε να δείξει φανερά το ενδιαφέρον 

του, αλλά και να μη την προσβάλει σαν γυναίκα. 

Υπήρχαν όμως στιγμές που όταν συναντιόνταν οι 

ματιές τους, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, και 

εκείνη σαν έμπειρη γυναίκα θα έπαιρνε το μήνυμα.

Τώρα έρχεται η Μαριάννα Ροντρίγκες να του λέει 

πως στον μέλλον θα συνεργάζεται στενά με την Έρ-

ρικα, αφού μαζί της θα σχεδιάζουν τις μελλοντικές 

εκδηλώσεις της γκαλερί. Είδε την ματιά της Μαριάν-

να να περιμένει απάντηση.

-  Είπατε ότι η σινιόρα Έρρικα ντε Φλου δέχτηκε να 

συνεργαστεί μαζί μου στην γκαλερί;

- Ναι Μανουέλ αυτό είπα. Μήπως διαφωνείς;

-  Όχι σινιόρα Μαριάννα. Αντίθετα με τιμά το γεγο-

νός ότι μια γνωστή κυρία της υψηλής κοινωνίας 

δέχεται να συνεργασθεί μαζί μου. Φυσικά και θα 

μπορεί με την προσωπικότητα και τις γνωριμίες 

της, να προσφέρει πολλά για την προβολή και αξι-

οποίηση της γκαλερί. Χαίρομαι ειλικρινά για αυτό. 

-  Να της αναφέρω λοιπόν ότι δέχεσαι να συνεργα-

σθείτε.

-  Φυσικά και να της πείτε ότι με τιμά το γεγονός 

αυτό.
-  Τώρα Μανουέλ να δούμε το θέμα από την πρακτι-

κή του πλευρά. Ήδη οι εργασίες άρχισαν στο κτή-

ριο που σου ανέφερα. Θα πρέπει να διαμορφωθεί 

ο χώρος στο ισόγειο, σε αίθουσα εκθέσεων, και 

να γίνει το ατελιέ. Ο δεύτερος όροφος θα είναι το 

διαμέρισμά σου. 

Όπως μου είπε ο αρχιτέκτονας που επιβλέπει τις 

εργασίες, θα χρειασθούν ακόμη δύο μήνες. Στο με-

ταξύ εγώ πρέπει να φύγω για την Νέα Υόρκη μαζί με 

την Χουανίτα σε μερικές εβδομάδες. Δεν θα είμαστε 

εδώ όταν τελειώσουν οι εργασίες και θα γίνουν τα 

εγκαίνια.

Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να μείνουμε μέχρι 

τότε. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Είναι φυσικά και η 

ασφάλεια της Χουανίτα. Όμως θα μπορέσεις να 

την αποχαιρετήσεις.  Να έρθεις μια μέρα σπίτι μας 

για τσάι. Θα είμαστε μόνο οι τρείς. Θα μιλήσουμε 

για πολλά πράγματα εκτός από ένα: ότι είσαι ο πα-

τέρας της.

Την κοιτούσε παράξενα. Πρώτη φορά την αντίκριζε 

να συμπεριφέρεται τόσο αποφασιστικά και δυναμι-

κά. Όλα τα είχε σχεδιάσει. Τα πάντα ήταν κάτω από 

τον δικό της έλεγχο και τώρα έδινε οδηγίες. Ακόμη 

μια φορά την ζωή του Μανουέλ την καθορίζει και 

την διευθύνει η οικογένεια Ροντρίγκες.

Ήταν έφηβος τότε που ο πατέρας της Λίζας,  Κάρλος 

Ροντρίγκες, εμφανίστηκε στην ταβέρνα και κατεύθυ-

νε την ζωή του, κάνοντας τον αναγκαστικά όργανο 

στις παράνομες συναλλαγές και πωλήσεις όπλων, 

στους Γερμανούς και στους συμμάχους, στον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο.

Ο Μανουέλ θα γίνει αργότερα μάρτυρας της δολο-

φονίας του Κάρλος Ροντρίγκες και του σοφέρ του 

έξω από την ταβέρνα του Εδουάρδο Κορντίγκο.

Ο θάνατός του Κάρλος, θα αναγκάσει την χαμένη 

του αγάπη την Λίζα, να επιστρέψει στο Μοντεβι-

δέο για την κηδεία του πατέρα της. Θα παρουσι-

ασθεί εκείνο το πρωινό μπροστά του. Θα σμίξουν 

για λίγο και η Λίζα θα επιστρέψει πάλι στην Νέα 

Υόρκη. Όμως αυτή την φορά δεν φεύγει μόνη. Στα 

σπλάχνα της κρατά τον καρπό του έρωτά της με τον 

Μανουέλ.

Θα περάσουν δέκα χρόνια από τότε. Ο Μανουέλ, 

θυμάται την μοιραία εκείνη μέρα, στο στούντιο του 

Pascale όπου συνάντησε ένα κοριτσάκι, την Χουα-

νίτα.
Τι παιχνίδια του παίζει άραγε η μοίρα; Να γνωρίζει 

για λίγο την ευτυχία και πριν ακόμη την χαρεί να 

την χάνει. Ήταν στην αρχή η αγαπημένη του η Λίζα, 

μετά μαθαίνει για την κόρη του, τη Χουανίτα.

Τώρα έρχεται η σύζυγος του Κάρλος, η Μαριάν-

να Ροντρίγκες να αλλάξει συθέμελα την ζωή του, 

ανεβάζοντας την κοινωνική του υπόσταση. Από ένα 

άγνωστο ζωγράφο τον διορίζει διευθυντή μιας με-

γάλης γκαλερί.

Ο Μανουέλ θα έπρεπε βασικά να ήταν χαρούμενος 

με την αρχική  πρόταση της Μαριάννα Ροντρίγκες, 

που τον διορίζει διευθυντή σε μια γκαλερί που θα 

έχει την υποστήριξη των ανθρώπων της τάξης της.

Όμως μαζί με την χαρά ένιωσε να γίνεται ακόμη μια 

φορά εξαρτώμενος της οικογένειας των Ροντρίγκες. 

Μπορούσε να αρνηθεί την στιγμή που η μοναδι-

κή κληρονόμος των Ροντρίγκες η Χουανίτα είναι η 

κόρη του;

-  Σινιόρα Μαριάννα -τελικά κατάφερε να συγκε-

ντρωθεί και να μιλήσει- είμαι βαθιά ευγνώμων και 

πολύ συγκινημένος με την μεγάλη αυτή χειρονο-

μία σου στο άτομό μου, προσφέροντας μου την 

διεύθυνση της γκαλερί που θα φέρει το όνομα της 

Λίζας μας.  

Όμως νιώθω και κάποια λύπη που θα πρέπει να 

αποχωριστώ την Χουανίτα. Τρία χρόνια την έβλεπα 

στην σχολή, της μιλούσα, την μάθαινα ζωγραφική. 

Ένιωθα πολύ ευτυχισμένος παρά το γεγονός ότι δεν 

μπορούσα να της αποκαλύψω την αλήθεια 

και να της συμπεριληφθώ σαν πατέρας.

Τώρα όμως για το καλό της θα πρέπει να 

πάψω να την βλέπω. Πόσο καιρό θα χρεια-

σθεί να είμαι μακριά της;

-  Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγο-

ντες Μανουέλ. Υπάρχει το πρόγραμμα των 

σπουδών της. Όμως θα έρθει ο χρόνος της 

ενηλικίωσης της. Τώρα είναι 14 χρόνων. 

Όταν γίνει 18 χρόνων θα πρέπει να της μι-

λήσω. 

-  Θα της πείτε την αλήθεια σινιόρα Μαριάν-

να; Ρώτησε κάπως παράξενα ο Μανουέλ.

-  Ναι Μανουέλ οφείλω να της αποκαλύψω 

την αλήθεια. Έχω καθήκον να το κάνω πρώ-

τη εγώ. Το υποσχέθηκα στον τάφο της κόρης 

μου της Λίζα.

Εξάλλου στην διαθήκη μου και σε σφραγιστό 

φάκελο, που το κρατά ο δικηγόρος της οι-

κογένειας, υπάρχει ένα ξεχωριστό δικό μου 

γράμμα που αποτείνεται σε εκείνη, στο οποίο 

της εξηγώ τα πάντα. Αναφέρομαι σαφέστατα 

και σε εσένα Μανουέλ ότι εσύ είσαι ο βιολο-

γικός της πατέρας. Όμως ο φάκελος με το 

γράμμα θα ανοιχθεί μόνο ύστερα από τον 

θάνατο μου, και μετά την ενηλικίωσή της, σε 

περίπτωση που φύγω από την ζωή νωρίτερα. 

Διαφορετικά αν ζω μέχρι που θα γίνει 18 

χρόνων θα της το πω η ίδια.

Στην διαθήκη μου πρέπει να ξέρεις ότι της 

αφήνω το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 

μου. Στον γιό μου απλώς αφήνω ένα εικονι-

κό ποσό, διότι δεν έχει την ανάγκη μου. Του 

άφησε τεράστια περιουσία ο πατέρας του.

Μην ανησυχείς Μανουέλ. Η Χουανίτα θα μά-

θει την αλήθεια μόλις ενηλικιωθεί. Σε εκείνη 

όμως θα έγκειται η απόφαση, τι πρέπει να κά-

νει. Σου υπόσχομαι ότι θα της μεταφέρω όλη 

την συνομιλία που είχα με την Λίζα μου πριν 

την χάσω. Σε αγάπησε πολύ Μανουέλ η Λίζα.

Τα τελευταία λόγια έκαναν να την Μαριάννα 

να συγκινηθεί και άρχισε να κλαίει. 

Ο Μανουέλ φανερά συγκινημένος και αυτός 

πήγε δίπλα της και ακουμπώντας το χέρι του 

πάνω στον ώμο της, της είπε:

-  Σε ευχαριστώ θερμά για όσα μου είπες σι-

νιόρα Μαριάννα. Είσαι μια αρχόντισσα και 

στην ψυχή. Όταν νιώσεις καλύτερα να πάμε 

στο κοντινό ζαχαροπλαστείο να σου προ-

σφέρω ένα τσάι. 

Καθισμένοι στο μικρό τραπεζάκι του ζαχαρο-

πλαστείου, ο Μανουέλ είπε στην Μαριάννα 

Ροντρίγκες:

-  Θα ήθελα πολύ να γνωρίσεις την μητέρα 

μου σινιόρα Μαριάννα.  Είναι απλή γυναί-

κα, αλλά έχει αγνή ψυχή. Το κάθε τι που 

μου συμβαίνει στην ζωή της το λέω. Είμαστε 

φίλοι.
-  Πολύ θα το ήθελα και εγώ, απάντησε η Μα-

ριάννα. Θα προτιμούσα να την επισκεφθώ 

σπίτι της, αν δέχεσθε. Θα φέρω μαζί μου 

και την Χουανίτα.

- Μεγάλη μας τιμή σινιόρα!

Νουβέλα του Μπάμπη Ράκη

Μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα
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Η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο
Στο μακρινό Μοντεβιδέο, 

την πρωτεύουσα της Ουρου-

γουάης, γεννιέται ένας νεανικός 

έρωτας, στα χρόνια που ξεσπά 

στην Ευρώπη ο πρώτος 

παγκόσμιος πόλεμος... 

Radio Ena και το Radio Ena Extra: 

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Ν. Αυστραλίας

Kosmos                με την Ελένη Καβάδα

Ο 
Χρήστος Δεσποτάκης, γεννήθηκε στην Αδελαίδα και σε ηλικία 

7 ετών πήγε Ελλάδα. Μεγαλώνοντας στα Αφάντου της Ρόδου 

ξεκίνησε να ασχολείται με το ραδιόφωνο όπου έκανε τα πρώ-

τα του βήματα για τη δημιουργία ενός  πειρατικού σταθμού. 

Αργότερα, επέστρεψε στην Αδελαίδα 14 ετών. 

Τη δεκατία του 70-75, με διευθυντή τον πασίγνωστο από την τηλεό-

ραση μετέπειτα Keith Conlon , στο φοιτητικό πολυεθνικό και κοινοτι-

κό ραδιόφωνο το 5UV, που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα ( ήταν μέσα 

στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας) , άρχισε να ασχολείται με το τεχνι-

κό σκέλος μιας εκπομπής αλλά επίσης την ειδησεογραφία, την εκφώ-

νηση και ηχογράφηση δελτίων ειδήσεων από Ελλάδα. Στην συνέχεια 

έκανε την εμφάνιση του στα ραδιοφωνικά κύματα του 5EBI όπου και 

έμεινε 15 χρόνια. Χρίστηκε συντονιστής εκπαίδευσης για όλες τις 

γλώσσες των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Για την προσφορά του 

στο σταθμό, του διανεμήθηκε τιμητική πλακέτα με το όνομα του. 

Το 1992 , εφόσον είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στα ελληνικά 

ήδη και δουλεύοντας σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, έκανε αίτηση για 

άδεια για narrowcasting broadcasting. Το 1994 η απήχηση του ρα-

διοφωνικού σταθμού , ξεπέρασε τις προσδοκίες του Χρήστου Δεσπο-

τάκη κι έτσι, η ραδιοφωνία, από χόμπι έγινε πλήρης απασχόλησης 

επάγγελμα. Κάτι το οποίο ήταν πρωτότυπο για τα ραδιοφωνικά δεδο-

μένα, ήταν η ανταλλαγή μυνημάτων όπου έφερνε τους μετανάστες σε 

επαφή με την μητέρα πατρίδα μέσω των συνδέσεων με την Κέρκυρα, 

τη Ζάκυνθο τη Ρόδο κτλ. Επιπρόσθετα, άρχισαν να γίνονται ζωντα-

νές αναμεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων και της θείας λειτουργίας 

από εκκλησίες.

Mε γνώμονα την αλληλεγγύη, ο κ. Δεσποτάκης σύναψε συνεργασίες 

με το SBS,  το BBC στο Λονδίνο, το Deutche Velle  της Ευρώπης, 

τη Φωνή της Αμερικής, την ΕΡΤ, το Ρικ στην Κύπρο, το Real fm, το 

ΣΚΑΙ, το Σπορ fm  κ.ά. Επίσης, σε εβδομαδιαία βάση, αξιόλογοι DJ 

όπως ο Valentino, στέλλουν τις λίστες τους για το Radio Ena Extra.

Τέλος, διετέλεσε ταμίας στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας Αdelaide 

Rhodos και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο ως παίκτης , και τώρα, 

εθελοντικά, ως προπονητής πλέον στην σχολική ομάδα του γιού του. 

Περισσότερα για τον Χρήστο Δεσποτάκη , στην εκπομπή ‘’Σερφά-

ροντας τα ραδιοκύματα’’ με την Ελένη Καβάδα στις 6 το απόγευμα 

Σαββάτου, όπου φιλοξενείται ραδιοφωνικά στoυς 98,5 fm για τη Νέα 

Νότια Ουαλία . Λόγω της συνεργασίας μας με τον Χρήστο Δεσποτάκη, 

η εκπομπή αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω του Radio Ena Extra στη 

Νότια Αυστραλία και από το Hellenic Radio του Ανδρέα Τζαβέλλα 

στην Δυτική Αυστραλία.

Bάωσε τζιαί ρουμάνισε

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

βάρτο κλειδίν στην πόρτα,

να μείνη έξω ο ιός,

που τον λαλούν κορώνα.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

γονάτα προσευχήθου

εις τον Χριστόν, την Παναγιά

τους νοσοκόμους, τους γιατρούς

νάχουν που την σιεπήν τους.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

γονάτα προσευχήθου

στον Άγιον Χαράλαμπον 

πούναι για τες λοιμώξεις

για να μιλήση στον Θεόν,

Τζι΄ούλλους να μας γλυτώσει.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

τζιαί κάτσε στα βρασιά σου,

έχασε ούλλα τα παλιά

πούσιες εις τα μυαλά σου.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

κλείσε καλά την πόρτα

ήρτεν ιός που μακρυά

τζι΄άλλαξε μας τα φώτα. 

Ήρτεν ιός που μακρυά

ήρτεν μας που την Κίναν,

βάωσε τζιαί ρουμάνισε

λαλούν εν πανδημία.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

εν δίσεχτα τα χρόνια

ο πλάστης μου να λυπηθή

εμάς, τζιαί τα αγγόνια.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

άκουε τους γιατρούς σου,

είναι μιάλον το κακόν

βάρτο καλά στον νού σου.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

βάλε τζιαί το μαντάλι

γιατί ο ιός εμ πονηρός

έρκεται γυάλι-γυάλι.

Βάωσε τζιαί ρουμάνισε

έξω να μεν γυρίζεις

η πανδημία του ιού

αλύπητα θερίζει.

Ευχαριστώ για την φιλοξενίαν

Φανή Μιχαηλίδου

Kingsford @ 26.05.2020

To Radio Ena και το Radio Ena Extra για τη νεολαία, με διευθυντή και ιδιοκτήτη τον Χρή-

στο Δεσποτάκη, διανύουν μια πορεία 27 χρόνων στα ερτζιανά της ελληνικής παροικίας. 

Αναγνωρισμένο από την Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας και τους υπουργούς της, το 

Radio Ena, αφήνοντας το στίγμα του στα δρόμενα ενός πολυεθνικού, κοινοτικού και εμπο-

ρικού ραδιοφωνικού περιβάλλοντος, συνεχίζει ανεξάρτητο ακάθεκτα να ενημερώνει και 

να ψυχαγωγεί το κοινό σε 24ωρη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος σταθμός 

που αναμετάδιδε και κάλυπτε τα φεστιβάλ στην Αδελαίδα.
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Επεισόδιο 41

O Μανουέλ στο άκουσμα του ονόματος της Έρρικα ταράχθηκε αλλά δεν το έδειξε. Στις 
λίγες φορές που την συνάντησε κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή τον έβλεπε ερωτικά. Και 
ο ίδιος ένιωθε μια ανάλογη έλξη, αλλά προσπάθησε να συγκρατηθεί. Δεν μπορούσε 

να εκδηλωθεί από σεβασμό προς την Μαριάννα Ροντρίγκες. Εξάλλου είχε επιφυλάξεις από 
την διαφορά της ηλικίας, και το γεγονός, ότι η Έρρικα ανήκει στην εύπορη τάξη και αυτός 
ουσιαστικά φτωχός. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι την φλερτάρει για τα λεφτά της.

Όμως δεν τον άφηνε αδιάφορο. Απλώς θεώρησε 
ότι δεν θα έπρεπε να δείξει φανερά το ενδιαφέρον 
του, αλλά και να μη την προσβάλει σαν γυναίκα. 
Υπήρχαν όμως στιγμές που όταν συναντιόνταν οι 
ματιές τους, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, και 
εκείνη σαν έμπειρη γυναίκα θα έπαιρνε το μήνυμα.
Τώρα έρχεται η Μαριάννα Ροντρίγκες να του λέει 
πως στον μέλλον θα συνεργάζεται στενά με την Έρ-
ρικα, αφού μαζί της θα σχεδιάζουν τις μελλοντικές 
εκδηλώσεις της γκαλερί. Είδε την ματιά της Μαριάν-
να να περιμένει απάντηση.
-  Είπατε ότι η σινιόρα Έρρικα ντε Φλου δέχτηκε να 

συνεργαστεί μαζί μου στην γκαλερί;
- Ναι Μανουέλ αυτό είπα. Μήπως διαφωνείς;
-  Όχι σινιόρα Μαριάννα. Αντίθετα με τιμά το γεγο-

νός ότι μια γνωστή κυρία της υψηλής κοινωνίας 
δέχεται να συνεργασθεί μαζί μου. Φυσικά και θα 
μπορεί με την προσωπικότητα και τις γνωριμίες 
της, να προσφέρει πολλά για την προβολή και αξι-
οποίηση της γκαλερί. Χαίρομαι ειλικρινά για αυτό. 

-  Να της αναφέρω λοιπόν ότι δέχεσαι να συνεργα-
σθείτε.

-  Φυσικά και να της πείτε ότι με τιμά το γεγονός 
αυτό.

-  Τώρα Μανουέλ να δούμε το θέμα από την πρακτι-
κή του πλευρά. Ήδη οι εργασίες άρχισαν στο κτή-
ριο που σου ανέφερα. Θα πρέπει να διαμορφωθεί 
ο χώρος στο ισόγειο, σε αίθουσα εκθέσεων, και 
να γίνει το ατελιέ. Ο δεύτερος όροφος θα είναι το 
διαμέρισμά σου. 

Όπως μου είπε ο αρχιτέκτονας που επιβλέπει τις 
εργασίες, θα χρειασθούν ακόμη δύο μήνες. Στο με-
ταξύ εγώ πρέπει να φύγω για την Νέα Υόρκη μαζί με 
την Χουανίτα σε μερικές εβδομάδες. Δεν θα είμαστε 
εδώ όταν τελειώσουν οι εργασίες και θα γίνουν τα 
εγκαίνια.
Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να μείνουμε μέχρι 
τότε. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Είναι φυσικά και η 
ασφάλεια της Χουανίτα. Όμως θα μπορέσεις να 
την αποχαιρετήσεις.  Να έρθεις μια μέρα σπίτι μας 
για τσάι. Θα είμαστε μόνο οι τρείς. Θα μιλήσουμε 
για πολλά πράγματα εκτός από ένα: ότι είσαι ο πα-
τέρας της.
Την κοιτούσε παράξενα. Πρώτη φορά την αντίκριζε 
να συμπεριφέρεται τόσο αποφασιστικά και δυναμι-
κά. Όλα τα είχε σχεδιάσει. Τα πάντα ήταν κάτω από 
τον δικό της έλεγχο και τώρα έδινε οδηγίες. Ακόμη 
μια φορά την ζωή του Μανουέλ την καθορίζει και 
την διευθύνει η οικογένεια Ροντρίγκες.

Ήταν έφηβος τότε που ο πατέρας της Λίζας,  Κάρλος 
Ροντρίγκες, εμφανίστηκε στην ταβέρνα και κατεύθυ-
νε την ζωή του, κάνοντας τον αναγκαστικά όργανο 
στις παράνομες συναλλαγές και πωλήσεις όπλων, 
στους Γερμανούς και στους συμμάχους, στον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο.
Ο Μανουέλ θα γίνει αργότερα μάρτυρας της δολο-
φονίας του Κάρλος Ροντρίγκες και του σοφέρ του 
έξω από την ταβέρνα του Εδουάρδο Κορντίγκο.
Ο θάνατός του Κάρλος, θα αναγκάσει την χαμένη 
του αγάπη την Λίζα, να επιστρέψει στο Μοντεβι-
δέο για την κηδεία του πατέρα της. Θα παρουσι-
ασθεί εκείνο το πρωινό μπροστά του. Θα σμίξουν 
για λίγο και η Λίζα θα επιστρέψει πάλι στην Νέα 
Υόρκη. Όμως αυτή την φορά δεν φεύγει μόνη. Στα 
σπλάχνα της κρατά τον καρπό του έρωτά της με τον 
Μανουέλ.
Θα περάσουν δέκα χρόνια από τότε. Ο Μανουέλ, 
θυμάται την μοιραία εκείνη μέρα, στο στούντιο του 
Pascale όπου συνάντησε ένα κοριτσάκι, την Χουα-
νίτα.
Τι παιχνίδια του παίζει άραγε η μοίρα; Να γνωρίζει 
για λίγο την ευτυχία και πριν ακόμη την χαρεί να 
την χάνει. Ήταν στην αρχή η αγαπημένη του η Λίζα, 
μετά μαθαίνει για την κόρη του, τη Χουανίτα.
Τώρα έρχεται η σύζυγος του Κάρλος, η Μαριάν-
να Ροντρίγκες να αλλάξει συθέμελα την ζωή του, 
ανεβάζοντας την κοινωνική του υπόσταση. Από ένα 
άγνωστο ζωγράφο τον διορίζει διευθυντή μιας με-
γάλης γκαλερί.
Ο Μανουέλ θα έπρεπε βασικά να ήταν χαρούμενος 
με την αρχική  πρόταση της Μαριάννα Ροντρίγκες, 
που τον διορίζει διευθυντή σε μια γκαλερί που θα 
έχει την υποστήριξη των ανθρώπων της τάξης της.
Όμως μαζί με την χαρά ένιωσε να γίνεται ακόμη μια 
φορά εξαρτώμενος της οικογένειας των Ροντρίγκες. 
Μπορούσε να αρνηθεί την στιγμή που η μοναδι-
κή κληρονόμος των Ροντρίγκες η Χουανίτα είναι η 
κόρη του;
-  Σινιόρα Μαριάννα -τελικά κατάφερε να συγκε-

ντρωθεί και να μιλήσει- είμαι βαθιά ευγνώμων και 
πολύ συγκινημένος με την μεγάλη αυτή χειρονο-
μία σου στο άτομό μου, προσφέροντας μου την 
διεύθυνση της γκαλερί που θα φέρει το όνομα της 
Λίζας μας.  

Όμως νιώθω και κάποια λύπη που θα πρέπει να 
αποχωριστώ την Χουανίτα. Τρία χρόνια την έβλεπα 
στην σχολή, της μιλούσα, την μάθαινα ζωγραφική. 
Ένιωθα πολύ ευτυχισμένος παρά το γεγονός ότι δεν 

μπορούσα να της αποκαλύψω την αλήθεια 
και να της συμπεριληφθώ σαν πατέρας.
Τώρα όμως για το καλό της θα πρέπει να 
πάψω να την βλέπω. Πόσο καιρό θα χρεια-
σθεί να είμαι μακριά της;
-  Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγο-

ντες Μανουέλ. Υπάρχει το πρόγραμμα των 
σπουδών της. Όμως θα έρθει ο χρόνος της 
ενηλικίωσης της. Τώρα είναι 14 χρόνων. 
Όταν γίνει 18 χρόνων θα πρέπει να της μι-
λήσω. 

-  Θα της πείτε την αλήθεια σινιόρα Μαριάν-
να; Ρώτησε κάπως παράξενα ο Μανουέλ.

-  Ναι Μανουέλ οφείλω να της αποκαλύψω 
την αλήθεια. Έχω καθήκον να το κάνω πρώ-
τη εγώ. Το υποσχέθηκα στον τάφο της κόρης 
μου της Λίζα.

Εξάλλου στην διαθήκη μου και σε σφραγιστό 
φάκελο, που το κρατά ο δικηγόρος της οι-
κογένειας, υπάρχει ένα ξεχωριστό δικό μου 
γράμμα που αποτείνεται σε εκείνη, στο οποίο 
της εξηγώ τα πάντα. Αναφέρομαι σαφέστατα 
και σε εσένα Μανουέλ ότι εσύ είσαι ο βιολο-
γικός της πατέρας. Όμως ο φάκελος με το 
γράμμα θα ανοιχθεί μόνο ύστερα από τον 
θάνατο μου, και μετά την ενηλικίωσή της, σε 
περίπτωση που φύγω από την ζωή νωρίτερα. 
Διαφορετικά αν ζω μέχρι που θα γίνει 18 
χρόνων θα της το πω η ίδια.
Στην διαθήκη μου πρέπει να ξέρεις ότι της 
αφήνω το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 
μου. Στον γιό μου απλώς αφήνω ένα εικονι-
κό ποσό, διότι δεν έχει την ανάγκη μου. Του 
άφησε τεράστια περιουσία ο πατέρας του.
Μην ανησυχείς Μανουέλ. Η Χουανίτα θα μά-
θει την αλήθεια μόλις ενηλικιωθεί. Σε εκείνη 
όμως θα έγκειται η απόφαση, τι πρέπει να κά-
νει. Σου υπόσχομαι ότι θα της μεταφέρω όλη 
την συνομιλία που είχα με την Λίζα μου πριν 
την χάσω. Σε αγάπησε πολύ Μανουέλ η Λίζα.
Τα τελευταία λόγια έκαναν να την Μαριάννα 
να συγκινηθεί και άρχισε να κλαίει. 
Ο Μανουέλ φανερά συγκινημένος και αυτός 
πήγε δίπλα της και ακουμπώντας το χέρι του 
πάνω στον ώμο της, της είπε:
-  Σε ευχαριστώ θερμά για όσα μου είπες σι-

νιόρα Μαριάννα. Είσαι μια αρχόντισσα και 
στην ψυχή. Όταν νιώσεις καλύτερα να πάμε 
στο κοντινό ζαχαροπλαστείο να σου προ-
σφέρω ένα τσάι. 

Καθισμένοι στο μικρό τραπεζάκι του ζαχαρο-
πλαστείου, ο Μανουέλ είπε στην Μαριάννα 
Ροντρίγκες:
-  Θα ήθελα πολύ να γνωρίσεις την μητέρα 

μου σινιόρα Μαριάννα.  Είναι απλή γυναί-
κα, αλλά έχει αγνή ψυχή. Το κάθε τι που 
μου συμβαίνει στην ζωή της το λέω. Είμαστε 
φίλοι.

-  Πολύ θα το ήθελα και εγώ, απάντησε η Μα-
ριάννα. Θα προτιμούσα να την επισκεφθώ 
σπίτι της, αν δέχεσθε. Θα φέρω μαζί μου 
και την Χουανίτα.

- Μεγάλη μας τιμή σινιόρα!

Νουβέλα του Μπάμπη Ράκη

Μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα
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Η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο

Στο μακρινό Μοντεβιδέο, 
την πρωτεύουσα της Ουρου-

γουάης, γεννιέται ένας νεανικός 
έρωτας, στα χρόνια που ξεσπά 

στην Ευρώπη ο πρώτος 
παγκόσμιος πόλεμος... TO 

12σέλιδο
ΕΝΘΕΤΟ 

ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ
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Συνέχεια aπό την προηγούμενη Παρασκευή

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Ε, λέω... Αν έρχεται να μείνει για πάντα, αν σκοπεύει 

να παντρευτεί....(φτιάχνει τα μαλλιά της φιλάρεσκα), 

αν δεν γίνει τίποτα με τη Θεοδότη... θα εκτιμούσα έναν 

καλό λόγο από μέρους σου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  (γελάει κάτω απ’ τα μουστάκια) Α, εκεί το πάς; Να μείνεις 

ήσυχη εγώ θα πω τα καλλίτερα λόγια για σένα.

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Να είσαι καλά, να συχωρεθούν τα πεθαμένα σου. 

Ε, κι εγώ φτωχιά κοπέλα είμαι. Αφού δεν μου έδωσε ο Θεός παιδιά. Η 

Θεοδότη έχει και παιδί και εγγόνια. Ε, έχει και τον τρόπο της. Ύστερα... 

εγώ τον ξέρω το Μαθιό, τον ξέρω από την καλή. Τότε ...που είμαστε νέοι...

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Μωρέ, το ξέρω ότι τον ξέρεις κι απ’ έξω κι από μέσα. 

Μακάρι να θέλει. Εγώ θα πω τα πιο καλά λόγια για 

σένα.

ΑΣΗΜΙΝΑ:  Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να έχεις καλά γεράματα. 

Πάω, καληνύχτα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Καληνύχτα, καληνύχτα, (ειρωνικά γελώντας –αφού έχει 

φύγει η Ασημίνα). Για κοίτα ρε, το Ασημιώ που γαμπρί-

ζει... 

(έρχονται από το μέρος του λιμανιού η Μένια και η Ρένα)

ΜΕΝΙΑ:  Μπάρμπα, Χριστόδουλε, σε πιάσαμε! Ραντεβουδάκι ε; 

Ποια ήταν αυτή που ήταν μαζί σου;                               

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:   Τώρα μάλιστα, το βρήκατε! (γελάει). Ναι, για γαμπρό 

ψάχνει η κακομοίρα αλλά όχι εμένα.  

ΡΕΝΑ:  Δεν θα μας πεις ποια είναι;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Α, όχι. Δεν κάνει να εκθέσω την κοπέλα. Δεν είναι  

όποια - όποια! Είναι κορίτσι από σπίτι. 

ΜΕΝΙΑ:  Μα εμείς δεν θα το πούμε πουθενά. Ούτε του παπά 

μας.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:  Τότε να σας το πω, αλλά  για το Θεώ, να μην εκθέ-

σουμε την κοπέλα.(σιγά, εμπιστευτικά).΄Ηταν  η ...Αλίκη  

Βουγιουκλάκη! (γελάει πάλι γελάνε όλοι μαζί) Καληνύχτα 

σας.(φεύγει)

ΜΕΝΙΑ:  Τυχεράκια... (στη Ρένα). ΄Ελα κάτσε, μωρέ, να μιλήσου-

με, έχω πήξει. Πες μου κανένα νέο. Τι γίνονται οι πα-

ρέες μας. Οι γνωστοί;

ΡΕΝΑ:  Όλοι καλά και σε χαιρετούν. Η Ευτέρπη τα ξανάφτια-

σε με τον Αποστόλη και πάνε νομίζω για… κρεμάλα. 

Η σπιτονοικοκυρά της, τη θυμάσαι την κυρία Ελπινίκη; 

Τον ξαπόστειλε τον άντρα της τον καραβανά.

ΜΕΝΙΑ: (ξαφνιασμένη) Τον χώρισε; Σ’ αυτή την ηλικία;

ΡΕΝΑ: Ποιο χώρισε, μωρέ; Τον έστειλε στο ταξίδι το μεγάλο.

ΜΕΝΙΑ: Δηλαδή; Πέθανε;

ΡΕΝΑ: Δεν πέθανε, τον πέθανε.

ΜΕΝΙΑ: Σώπα… 

ΡΕΝΑ:  Τώρα πάει για τον καινούριο. Τι πάει δηλαδή, τον έχει 

στο τσεπάκι. 

ΜΕΝΙΑ: Μα πώς έγινε;

ΡΕΝΑ:  Το ξέρεις είχε την καρδιά του. Θυμάσαι που έμπαινε 

κι έβγαινε στο νοσοκομείο. Θυμάσαι την κυρία Ελπινίκη που πήγαινε σι-

νάμενη, κουνάμενη με τα χρυσαφικά της κάθε τόσο στο νοσοκομείο. Ε, σε 

μία από αυτές τις επισκέψεις του είπε «καημένε μου, αν ήταν να περιμένω 

εγώ να χαρώ τον έρωτα από σένα…». Κι έφυγε. Το πήρε με το μέσα μυαλό 

ο καραβανάς, μέχρι να φτάσει στο σπίτι η Ελπινίκη… ο εν αποστρατεία 

λοχαγός… τα κακάρωσε. Απεδήμισεν εις Κύριον…

ΜΕΝΙΑ:  Ε, είσαι κυνική σε αφάνταστο βαθμό. Την κακομοίρα, 

δεν φτάνει που έχασε τον άντρα της.

ΡΕΝΑ:  Ποια κακομοίρα η Ελπινίκη; Δεν είσαι καλά μου φαί-

νεται! Και πολύ που την ένοιασε… Τον εξαπόστειλε 

σου λέω… 

ΜΕΝΙΑ:  Λοιπόν κάτι που θαυμάζω σε σένα είναι το ελεύθερο 

πνεύμα σου… Κάνεις μια διάγνωση δική σου, βγάζεις 

το συμπέρασμά σου και αυτό είναι.   

ΡΕΝΑ:  Φιλενάδα, πρέπει να βλέπεις μακριά. Εσύ πας με το 

σταυρό στο χέρι... Κακομοίρα μου, υπάρχουν άνθρωποι αδίσταχτοι. Που 

μπορούν να κάνουν έγκλημα και …δεν συμβαίνει τίποτα. Πώς σταμάτησε 

η καρδιά του μόλις έφυγε η Ελπινίκη; Μες στο νοσοκομείο, στους για-

τρούς… Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό;

ΜΕΝΙΑ:  Εγώ πάντως θαυμάζω τη φιλοσοφία σου και σ’ αγα-

πάω γι’ αυτή που είσαι. Δεν έχω κανένα να μιλήσω 

ελεύθερα. Η θεία μου ζει σε άλλους καιρούς.

ΡΕΝΑ:  Μόνο η θεία σου; Όλοι εδώ ζουν σε άλλους καιρούς.

ΜΕΝΙΑ:  Ναι, πρέπει να προσέχεις τι θα πεις, τι θα κάνεις, που 

θα πας. Έχω ένα ωραίο φουστάνι  εξώπλατο και η θεία μου δεν μου επιτρέ-

πει να το φορέσω εδώ. Πνίγομαι, παιδί μου, σε τούτο τον τόπο καταλαβαί-

νεις; Σαν να μην έζησα ποτέ εδώ. Προχθές ερχόμαστε με τη θεία  μου. Μας 

χαιρέτισε ένα παιδί... ένας  λεβέντης... Εκφράζω στη  θεία το θαυμασμό 

Mέρος 3ο

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)
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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.  

Η Αυστραλία εισήλθε στην πρώτη της ύφεση σε 29 χρόνια, με το ΑΕΠ του Μαρτίου μειωμένο κατά 0,3%. Αν και ο ακριβής 
αριθμός για το τρέχον τρίμηνο του Ιουνίου δεν είναι ακόμη γνωστός, αναμένεται ότι, λόγω του αντίκτυπου του κορονοϊού στην 
οικονομία, θα δείξει αρνητική ανάπτυξη. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο βαθιά θα είναι η ύφεση. Ενώ η αρνητική ανάπτυξη το 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ήταν μικρή, στο μείον 0,3 τοις εκατό, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το lockdown ξεκί-
νησε στα μέσα Μαρτίου, οπότε καλύπτεται μόνο εν μέρει από τα δεδομένα που κυκλοφόρησαν προχτές.                    ΣΕΛ. 2
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