
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 12 JUNE 2020 ΑΡ. ΦΥΛ. 4629

  

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*.

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Συνεχίζεται η «Μετωπική» 
Κίνας – Αυστραλίας 
             ΣΕΛ. 3

Αποτάχθηκε αστυνομικός της 
Βόρειας Επικράτειας    ΣΕΛ. 3

Βρέθηκε σώος  
ο William Callaghan  ΣΕΛ. 3

Αυστραλίας Μακάριος:  
«Δε διαχωρίζω το ποίμνιο  
της Αρχιεπισκοπής σε καλούς 
και κακούς»                 ΣΕΛ. 24

Η εορτή της Πεντηκοστής στο 
Σύδνεϋ της Αυστραλίας ΣΕΛ.25 

l Kosmos on air με την Ελένη Καβάδα.  My greek radio  (MGR) : To ελληνικό μοντέρνο ραδιό-
φωνο στο Λονδίνο                                               ΣΕΛ. 17

l ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: Μπάμπης Ράκης: Χουανίτα, η κόρη του ζωγράφου από τη Σάμο      ΣΕΛ. 18

l ΘΕΑΤΡΟ: Γρηγόρης Χρονόπουλος: Ένα κλωνί βασιλικό                                             ΣΕΛ. 19

l ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πέτρος Ξένος: Η ζωή ενός μετανάστη στην Αυστραλία             ΣΕΛ. 29

l  ΕΡΕΥΝΑ: Επισημάνσεις, Διαπιστώσεις και Προτάσεις του Δημήτρη Συμεωνίδη για  
την επιτροπή που έχει αναλάβει τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση  
του 1821                                                                                                                     ΣΕΛ. 32

l ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΖΩΔΙΑ ΣΕΛ. 21,22,27,28,30,31

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 μυθιστόρη-

μα της καταξιωμένης συγγραφέως Γιώτας Κριλή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΡΙΟΘEΤΗΣΗ ΑΟΖ 
ΕΛΛAΔΑΣ - ΙΤΑΛIΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΟ FRIDAY 12 JUNE 2020

32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΈχοντας υπόψη: α) το άρθρο 114 παρ. 3 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργά-
νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), β) το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, γ) την αριθμ. 199/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1: Συγκρότηση και όργανα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» (στο εξής η «Επιτροπή») που συστάθηκε με το άρ-
θρο 114 του ν. 4622/2019, ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) ετών από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει 
ίδια νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της. Οργανα διοίκη-
σης της Επιτροπής είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Αρθρο 2: Ολομέλεια της ΕπιτροπήςΗ Ολομέλεια της Επιτροπής αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και εί-
κοσι τέσσερα (24) τουλάχιστον μέλη που ορίζονται, χωρίς αμοιβή, με απόφαση 
του Πρωθυπουργού και μπορούν να ανακαλούνται ελευθέρως με τον ίδιο τρόπο. 
Η σύνθεση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, δεν δύναται να 
υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) μέλη. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για τον γενικό 
σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, για την έγκριση ΚανονισμούΤα μέλη της επιτροπής «Ελλάδα 2021»Οι κορυφαίοι πανεπιστημιακοί από την Αμερική και τη Βρετανία: Mark Mazower, 

Roderick Beaton και Richard Clogg. Οι Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού: Ελέ-
νη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Στάθης Καλύβας, Δημήτρης Γόντικας. Από την Ακαδημία 
Αθηνών είναι ο Βασίλης Ράπανος και από την Εκκλησία της Ελλάδος ο Μητρο-
πολίτης Ιγνάτιος. Μαζί θα εργαστούν ιστορικοί όπως οι: Πασχάλης Κιτρομιλίδης, 
Κώστας Κωστής, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Μαρία Ευθυμίου, Ελπίδα Βόγλη και 
Ιωάννα Λαλιώτου. Πολιτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες όπως οι: Γιάννης Βούλ-
γαρης, Νίκος Μουζέλης, Αριστείδης Χατζής. Αλλά και οικονομολόγοι όπως ο 
Ναπολέων Μαραβέγιας. Τα Γράμματα και οι Τέχνες δίνουν επίσης δημιουργικό 
«παρών» με τους: Σταύρο Ζουμπουλάκη, Θεόδωρο Κουρεντζή, Δέσποινα Μου-
ζάκη, Δημήτρη Παπαϊωάννου και Αικατερίνη Καμηλάκη.
Τη στροφή στο μέλλον σηματοδοτούν ερευνητές από τα πεδία της Τεχνητής Νο-
ημοσύνης, των Μαθηματικών, της Ιατρικής και της Γενετικής: Κωνσταντίνος Δα-
σκαλάκης, Ελευθερία Ζεγγίνη, Μαρία Θέμελη, Νίκολας Νεγκροπόντε, Χρήστος 
Παπαδημητρίου και Ιωάννης Ταρνανάς.Ενώ την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα πρεσβεύουν στην Επιτροπή οι: 
Μάρκος Βερέμης και Γκρέγκορι Παπαδόπουλος (Πηγή: iefimerida.gr)«Ελλάδα 2021» : Παραιτήθηκε η Μαρία Ευθυμίου από την επιτροπή - Οι λόγοι 

που αναφέρει στην επιστολή της
Την παραίτησή της από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» της Γιάννας Αγγελοπούλου 
υπέβαλε η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου. Η παραίτηση της διακεκριμένης ιστορικού 
έγινε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα «Εστία», η οποία έκανε λόγο για ενόχληση 
της κυρίας Ευθυμίου για τις «ανιστόρητες αναρτήσεις».

«Η πληγή του ξεριζωμού δεν έχει φύγει ακόμη»
Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Εστίας» οι βασικοί λόγοι που ώθησαν την κ. Ευθυμίου στην απόφασή της αυτή είναι η τάση ουδετεροπατρίας που διακα-τέχει τον εορτασμό -«δεν νοείται να εορ-τάζεται η γέννηση ενός Έθνους χωρίς να υπάρχει η σημαία στο επίσημο έμβλημά του»- και ο αποχρωματισμός της Ελληνι-κής Ιστορίας που επέλεξε η Επιτροπή. Η κυρία Ευθυμίου ήταν μεταξύ των 31 προ-σωπικοτήτων των επιστημών, των Γραμμά-των και των Τεχνών, που απαρτίζουν την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και είχε παρου-σιάσει τον περασμένο Νοέμβριο ο ίδιος ο 

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Ευ-θυμίου έχει τιμηθεί από το 2013 με το βραβείο Εξαί-ρετης Πανεπιστημιακής Δι-
δασκαλίας, ενώ στον Οκτώβριο του 2014 ήταν μεταξύ των καθηγητών του ΕΚΠΑ 
που είχαν πρωτοστατήσει στις διαμαρτυρίες για την κατάληψη του Πανεπιστημίου 
και τη διακοπή των μαθημάτων. Το όνομά της είχε αναφερθεί και μεταξύ των υπο-
ψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. (Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ)Επίσης διαβάστε πως διαστρεβλώνουν την ΙστορίαΟ καθηγητής Χατζής, μέλος της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από το 1821, με 

πρόεδρο την Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ισχυρίστηκε ότι ο πρώτος κυ-
βερνήτης της χώρας Ιωάννης Καποδίστριας ήταν «εκσυγχρονιστής δικτάτορας», 
δικαιώνει τις μέχρι τώρα αντιδράσεις και μεγάλες επιφυλάξεις για το ρόλο αυτής 
της επιτροπής, ως προς την αποτίμηση της μεγάλης εθνικοαπελευθερωτικής επα-
ναστάσεως του 1821.Ο ισχυρισμός αυτός που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής για 
το 1821, χωρίς να έχει αποκηρυχθεί, φωτογραφίζει την προσπάθεια της πλειοψη-
φίας των συμμετεχόντων στην επιτροπή αυτή να αποδομήσουν, με έντεχνο τρόπο, 
το εθνικοαπελευθερωτικό νόημα της επανάστασης, που παραμένει βασικός πυρή-
νας νοηματοδότησης του παρόντος και του μέλλοντος του Ελληνισμού.
Παπασίμος Γεώργιος

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ Απίστευτη και συνάμα εθνικά απαράδεκτη η άποψη που εκφράζει ο καθηγη-
τής Κώστας Κωστής , μέλος της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση. Ο Κώστας Κωστής είναι Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και επιλέχθηκε να είναι ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
για την ΕΛΛΑΔΑ 2021.Όμως ο καθηγητής έχει εκφράσει μέσα από τα  συγγραφικά του έργα και συνε-
ντεύξεις του, που φιλοξενούνται στο επίσημο site του ΕΛΛΑΔΑ 2021, απόψεις 
που δεν συνάδουν ούτε με την Εθνική Παλιγγενεσία, ούτε με την Εθνική Ιστορική 
Μνήμη. Η έκφραση του ότι η «Επανάσταση του 1821 ήταν πρωτοβουλία μιας 
περιθωριακής ελίτ» , προσβάλει και χαλκεύει την Ιστορία του Έθνους και δίνει 
επιχειρήματα στην διεθνιστική λαίλαπα που δεν αναγνωρίζει καμιά Οθωμανική 
κατοχή , δεν αναγνωρίζει τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
«Δεν ήταν μια παλλαϊκή εξέγερση»,αναφέρει ο Κ.Κωστής, θέλοντας να δείξει ότι 

οι «κυρίαρχες ελίτ» είχαν βολευτεί και αντιδρούσαν στην ιδέα της 
εξέγερσης  και δεν συμμετείχαν στην Επανάσταση. Μόνο που κύριε 
καθηγητά, οι κυρίαρχες διαβρωμένες ελίτ δεν ορίζουν την παλλαϊ-
κότητα μιας κοινωνικής αντίδρασης αλλά το εύρος της συμμετοχής, 
το οποίο ήταν καθολικό στις τάξεις των Ελλήνων σε Πελοπόννησο, 
Στερεά Ελλάδα και νησιά. (Πηγή: Katanixi.gr)
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Επισημάνσεις, Διαπιστώσεις, Προτάσεις: Δημήτρης Συμεωνίδης JP- dsymeonidis@outlook.com

Α γαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας «Ο Κόσμος» παρακάτω πρώτον σας 

παραθέτω τα δύο πρώτα άρθρα του Προεδρικού διατάγματος για την συγκρότηση και λειτουργίας της Επι-

τροπής «Ελλάδα 2021». Μετά θα δείτε αποσπάσματα από άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα ΜΜΕ της 

Ελλάδος. Δικά μου είναι επισημάνσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις.

Το επίσημο λογότυπο της επιτροπής 2021
(Κύριοι και κυρίες η χώρα μας ονομάζεται ΕΛΛΑΣ και όχι Ελλάδα)

Κλεμμένο το λογότυπο για τα 200 χρόνια της Επαναστάσης
Στο κάτω μέρος το λογότυπο που μας παρουσίασε η Γιάννα Αγγελοπούλου για 
τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821. Στο 
πάνω μέρος, κάτι που μοιάζει με το δικό μας… Δυστυχώς για εμάς, το πάνω 
προηγείται του δικού μας σήματος, αφού είναι γραμματόσημο που κυκλοφόρησε 
στην Σοβιετική Ένωση το 1985 για τον εορτασμό των 40 χρόνων από την μεγάλη 
αντιφασιστική νίκη του Κόκκινου στρατού εναντίον των ναζί. Το λογότυπο σχεδιά-
στηκε αφιλοκερδώς, ως χορηγία της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος. 
Το Γραφείο Beetroot  επιλέχθηκε για τον σχεδιασμό.
H Ιστοσελίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»: www.greece2021.gr , Twitter 
(https://twitter.com/Greece_2021), Facebook (https://www.facebook.com/
Greece2021/), Instagram (https://www.instagram.com/greece2021/) και το 
κανάλι της επιτροπής στο YouTube (Greece 2021). 
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Μ
ε την βοήθεια του θεού έφτασαν κάποτε στο σπίτι τους στο Σύδνεϋ. 

Ούτε εκεί είχαν τελειώσει τα βάσανα του. Εκεί όμως  είχε την βοήθεια 

των παιδιών του που τον βοήθησαν σε όλα. Το βράδυ κοιμόταν στο 

ίδιο δωμάτιο μαζί της και όταν φώναζε τα βράδια την πρόσεχαν αυ-

τοί. Πέρασε κάμποσος καιρός έτσι. Η κατάσταση της χειροτέρευε. Χρειαζό-

ταν φροντίδα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τότε ήταν που σκέφτηκε ότι αυτό 

δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Η υγεία του άρχισε να κλονίζεται. 

Είχαν πειραχτεί τα νεύρα του πίσω από τα μάτια 

με φόβο να χάσει την όραση του και μια μέρα 

που πήγε στον οικογενειακό γιατρό τους του είπε 

ότι δεν θα βαστάξει πολύ ακόμη. Επιβαλλόταν 

χωρίς αναβολή να την πάει σε ένα ίδρυμα που 

θα την πρόσεχαν. Δεν του άρεσε στην αρχή να 

την κλείσει σε γηροκομείο ζούσαν μαζί 55 χρό-

νια. Αυτός τι θα γινόταν να μείνει μόνος τώρα σε 

αυτή την ηλικία; Βέβαια είχε την αγάπη και την 

υποστήριξη των παιδιών του αλλά αυτοί έχουν 

την δική τους οικογένεια που τους απασχολεί. 

Τους κάλεσε λοιπόν ένα βράδυ και του είπε ότι 

δυστυχώς την μάνα τους θα την πάει σε ένα  

γηροκομείο που είναι κοντά για να μπορεί να 

πηγαίνει κάθε μέρα να την βλέπει βέβαια στην 

αρχή δεν τους άρεσε αλλά μετά είδαν και αυτοί 

ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση. Έτσι ένα πρωί 

με την βοήθεια του γιου του του Γιάννη την πή-

γαν στο γηροκομείο. Εκεί είναι ακόμη. Αυτοί την 

προσέχουν καλά όσο για την Κούλα ζει σε δικό 

της κόσμο. Ούτε και οι γιατροί ακόμη δεν μπο-

ρούν να διαβάσουν το μυαλό του ανθρώπου. 

Όσο για τον Πέτρο σε αυτή την ηλικία στα 78 

του χρόνια έμεινε πάλι μόνος σε ένα σπίτι που ζει 

για 42 χρόνια με φωνές των παιδιών δεν ακού-

γεται τίποτε καμιά φορά σκέφτεται ότι θα ξεχάσει 

και να μιλάει. Tι θα απογίνει μόνο ο θεός ξέρει.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν είναι τέλος είναι η αρχή μια νέας ζωής γέρος 

πια και μόνος. Έμεινε και πριν πολλά χρόνια 

μόνος όταν έφυγε από το χωριό του. Τώρα τα 

πράγματα δεν είναι τα ίδια. Τώρα είναι γέρος και 

ανήμπορος. Μετά από δύο εγχειρήσεις ανοιχτής 

καρδιάς και τεχνητή βαλβίδα που την ακούει να 

κτυπά την νύχτα. Ίσως η ζωή να έχει κάνει τον 

κύκλο της. Ο Πέτρος όμως είναι αποφασισμένος 

να παλέψει όσο χρειαστεί μέχρι το τέλος. 

             
Αυτή ήταν μέχρι τώρα η ζωή του Πέτρου, μια 

ζωή με χαρές, λύπες, αγώνα για το καθημερι-

νό. Γύρισε το μισό ημισφαίριο από όταν άφη-

σε το μικρό χωριουδάκι του, μετανάστης χωρίς 

μεγάλα προσόντα, χωρίς μόρφωση, στην μικρή 

ηλικία των 20 χρονών. Πολλές φορές ίσως να 

το μετάνιωσε, να αναζήτησε την θαλπωρή και 

την ασφάλεια της οικογένειας. Άλλωστε από 

ότι είδαμε ήταν ένα αμούστακο αγόρι μόλις 20 

χρονών. Στις δυσκολίες της ζωής όμως δεν τα 

έβαλε κάτω και συνάντησε πολλές δυσκολίες. Τα 

τελευταία λόγια του πατερά του ήταν πάντα στα 

αυτιά του. Αν δεν φας με χεσμένο κουτάλι δεν 

θα μάθεις ποτέ τι είναι η ζωή. Πόσο δίκιο δεν 

είχε άραγε; Έπρεπε να μην απογοητεύεται αλλά 

πάντα να παλεύει με όλες του τις δυνάμεις. Εκτός 

από την ζωή του Πέτρου ήθελα να γράψω πιο 

πολλά για την πολιτική και να κάνω μια σύγκρι-

ση στα κράτη που έχω ζήσει και γνώρισα στη 

ζωή μου από κοντά. Ήθελα με άλλα λόγια να 

δείξω πιο είναι κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα 

της σημερινής Ελλάδος, πως δηλαδή φτάσαμε 

σε αυτό το σημείο εμείς οι Έλληνες του εξωτε-

ρικού που είμαστε τόσο υπερήφανοι για την πα-

τρίδα μας. Μια φορά π.χ. ένας Αυστραλός κάτι 

κακό μου είπε για την Ελλάδα. Τον κοίταξα στα 

μάτια και του απάντησα αμέσως. Εσείς να μην 

λέτε ποτέ κακό για την Ελλάδα. όταν εμείς στην 

Ελλάδα φτιάναμε Παρθενώνες οι πρόγονοι σου 

τρώγανε φίδια.

Πως όμως άλλαξε ο καιρός. Να μας λένε ότι 

οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, μεθύστακες και ότι 

περνάνε τον καιρό τους στα καφενεία περιμένο-

ντας από τους Ευρωπαίους να τους δανείσουν 

χρήματα για να ζήσουν . Ελπίζομε να φτιάξουν 

λοιπόν τα πράγματά και να αποκτήσει η πατρίδα 

μας την αξιοπρέπεια της και εμείς οι Έλληνες 

του εξωτερικού να περηφανευόμαστε και πάλι 

για την πατρίδα. Και όταν μπορούμε να την επι-

σκεπτόμαστε και να χαιρόμαστε και εμείς μαζί 

τους όταν βλέπομε χαρούμενα πρόσωπα 

και όχι λυπημένους ανθρώπους.  

Σε αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης θα δει 

να απλώνεται μπροστά του μια ολόκληρη 

ζωή, η ζωή του Πέτρου. Ο Πέτρος που 

γεννήθηκε μέσα στην φτώχια, που οι άν-

θρωποι ζούσαν με πρωτόγονο τρόπο, να 

σπέρνουν το σιτάρι για να το αλέσουν 

στο ανεμόμυλο, να ζυμώσουν το ψωμί, 

να το ψήσουν στο φούρνο με τα ξυλά. 

Όλες η αγροτικές δουλείες να γίνονται 

με τα χέρια. Είδε το πρώτο αυτοκίνητο να 

πηγαίνει το νομάρχη στο χωριό του και 

μια γριούλα να δίνει στο αυτοκίνητο ξερά 

χόρτα να φάει νομίζοντας πως το αυτοκί-

νητο τρώει σανό.

Είδε την ζωή να εξελίσσεται με τόσο γρή-

γορο ρυθμό που αν δεν την ακολουθού-

σες και έμενες πίσω δεν είχες ελπίδα για 

πρόοδο. Αυτός που τα νεανικά χρόνια 

έσπερνε τα χωράφια κάνοντας ζευγάρι 

με τις γελάδες, έσκαβε τα κτήματα με την 

αξίνα, μετά από χρόνια δούλευέ στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα στο κο-

ντρόλ ρουμ που ξεκινούσε όλη την εργα-

σία του εργοστασίου να παράγει 32 τό-

νους σαπούνι την ώρα. Βέβαια αυτό δεν 

γίνετε μόνο του χωρίς προσπάθεια και 

αγώνα για μάθηση.

Ξέρω ότι ο αναγνώστης θα βρει πολλά 

ορθογραφικά λάθη και του ζητώ να με 

κρίνει επιεικώς, πρώτο γιατί η σπουδές 

μου στην γραμματική ήταν πολύ περιορι-

σμένες και δεύτερο ο υπολογιστής αυτός 

που έγραψα το βιβλίο δεν βάζει τόνους. 

Ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτό το βι-

βλίο δεν θα διαβάσει μόνο την ζωή του 

Πέτρου αλλά επίσης θα διδαχτεί για τον 

τρόπο ζωής σε άλλες χώρες όπως π.χ. 

κυβερνήσεις, εργατικοί νόμοι,  τρόποι 

ζωής. Για αυτό και ο τίτλος του βιβλίου 

είναι μια ζωή σε τρεις ηπείρους  και αυτή 

πράγματι είναι η ζωή του Πέτρου. Έζησε 

τα νεανικά του χρόνια στην Ευρώπη δού-

λεψε στην νότιο Αμερική και έζησε τα πιο 

πολλά του χρόνια στην Αυστραλία. Και 

τώρα θα σας ευχηθώ καλή ανάγνωση.

TEΛΟΣ  

Αυτοβιογραφία του Πέτρου Ξένου

Ένα ταξίδι που δεν έπρεπε

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Καλησπέρα (στη Ρένα)  Βρε καλώς την, πότε ήρθες; 
(θερμή  χειραψία) Γνωρίζεις την κυρία Ζέφη; (συστήνει) Η 
Ρένα είναι δική μας ,φίλη μας.

ΖΑΦΕΙΡΑ: Κι εγώ δεν είμαι δική σας;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Ναι, βέβαια. Μόνο που ζήτε και οι δύο μακριά μας.
ΜΕΝΙΑ:  (κάπως ειρωνικά) Εμείς βλέπετε είμαστε γέννημα και 

θρέμμα του νησιού..
ΖΑΦΕΙΡΑ:  Καλά δεν είναι εδώ η κυρία Θεοδότη κι η παρέα της; 

Εγώ ήρθα για να καθίσω λίγο μαζί τους.
ΡΕΝΑ:  Δεν ξέρω, εμείς βρήκαμε τον μπάρμπα-Χριστόδουλο 

εδώ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  (στη Ρένα) Τι έγινες εσύ, βρε παλιοκόριτσο; Στα μάτια 

κάναμε για να σε δούμε. Πότε ήρθες;       
ΡΕΝΑ:  Χθες βράδυ, με το πλοίο της γραμμής. Κι ήρθα αμέ-

σως να σας δω. Εσύ  όταν έρχεσαι στην Αθήνα δεν 
ζητάς ποτέ να με δεις.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Και πού να σε βρω, μωρή  γυρίστρα, μαζεύεσαι ποτέ 
στο σπίτι σου. (πάει  προς  τη Μένια) Το κορίτσι μας τι 
κάνει;

ΜΕΝΙΑ: (ψυχρά) Καλά. Κι εσένα τι σε νοιάζει;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  (στη Ρένα) Τι έπαθε πάλι αυτή; Κατάλαβα. Είναι γιατί 

δεν μίλησα πρώτα σ’ αυτήν. Τα βλέπεις τι τραβάω;
ΡΕΝΑ:  Δεν είναι αυτό αλλά κάτι που της είπα και το βλέπει 

ότι είναι σωστό αλλά δεν της αρέσει. Αλλά, δεν μου 
λέτε, έτσι θα το πάτε εσείς όλο το δρόμο; Γιατί δεν βλέ-
πω άλλη κατεύθυνση. Συνήθως τα ζευγάρια είναι όλο 
γλύκες στην αρχή και  αρχίζουν τους καυγάδες μετά  
το γάμο. Εσείς το πάτε ανάποδα κι...ελπίζω κι εύχομαι 
...τον βίον  ...ανθόσπαρτον.

ΜΕΝΙΑ: Ποιος σου μίλησε εσένα για γάμο;
ΡΕΝΑ:  Αντε, μωρή  βλαμένη. Να είχα τη χάρη σου μόνο, τη 

χάρη σας θέλω να πω. Να είχα έναν άνθρωπο να εν-
διαφέρεται αληθινά για μένα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ενδιαφέρθηκες εσύ για κάποιον; Αληθινά;
ΖΑΦΕΙΡΑ:  Αν μπορώ να πω μια γνώμη, εκείνο το  «αληθινά» 

είναι σημαντικό.
ΡΕΝΑ:  Μα δεν βρήκα και κανέναν της προκοπής. ΄Οσους 

γνώρισα μέχρι τώρα είχαν και τα κουσούρια τους.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Ωρα είναι να μας το παίξει και θύμα η Ρένα που…τους 

άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρησε… 
ΡΕΝΑ:  Καλά τώρα θα κάτσουμε να σκάσουμε για τους άντρες; 

Ακούστε, απόψε σας έχω μια έκπληξη. Θα πάμε στην 
ταβέρνα του Ξενοφώντα, να σας γνωρίσω το καινού-
ριο μου τεκνό.

ΜΕΝΙΑ: Τι λες καλέ; Ποιος, πού, πότε;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ποιος είναι πώς τον λένε;
ΡΕΝΑ:  Δεν ξέρω... τον γνώρισα στο πλοίο. Τον λένε  Κυριά-

κο. Μου είπε πως ήρθε για δουλειές και μένει στο ξε-
νοδοχείο σας.  Είπαμε να συναντηθούμε  απόψε στου 
Ξενοφώντα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Ε, δεν υποφέρεσαι...Εσύ, παιδί μου, είσαι επικίνδυνη! 
(στη Μένια και Ζαφείρα) Τι λέτε θα πάμε;

ΜΕΝΙΑ:  (σαν να μη συμβαίνει τίποτα)  Και βέβαια θα πάμε, πεθαί-
νω από περιέργεια. 

ΖΑΦΕΙΡΑ: Γιατί όχι;
ΡΕΝΑ:  Ελα, μωρέ, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μια γνωριμία 

στο ταξίδι, έτσι για να περάσει η ώρα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Βρε, π’ ανάθεμά σε, πότε θα βάλεις μυαλό; Γνωρίζεις 

έναν άγνωστο και σε καλεί σε ραντεβού και μάλιστα 
εδώ στο νησί.

ΡENΑ:  Δεν είναι ραντεβού, καλέ. Να, να πιούμε ένα ποτό και 
να μιλήσουμε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Και….. ότι ήθελε προκύψει, έτσι; Να δω πότε θα συμ-
μαζευτείς, να κοιτάξεις  και το μέλλον σου.

ΡΕΝΑ:  Ελα, μωρέ, θα κάτσω εγώ να στενοχωρηθώ για τους 
άντρες;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ:  Οχι για τους άντρες, για τον εαυτό σου. Έχεις τόσες  
χάρες, τόσα προσόντα και σπαταλάς τον καιρό σου με 
εφήμερες περιπέτειες.

ΡΕΝΑ:  (τραγουδάει) ...κάπου υπάρχει η αγάπη μου, μα δεν 
ξέρω ποια είναι… (πρόζα) Μα  να το ξέρεις, σαν την 
βρω στ’ ορκίζομαι πως θα ντυθώ μες στ’ άσπρα... Κυ-
ρία, Ζαφείρα, εσείς που είσαστε σοπράνο, ελάτε να το 
τραγουδήσουμε μαζί να καταλάβει ο κύριος Στέφανος 
τι εστί βερίκοκο.

ΖΑΦΕΙΡΑ: Τώρα, έτσι τόσο πρόχειρα;

Mέρος 4ο

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
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Ηταν μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα. Η Μαριάννα μαζί με την Χουανίτα επισκέφθηκαν 

την Κασσάνδρα στο σπίτι της. Η Κασσάνδρα από νωρίς είχε ετοιμάσει παραδοσιακά 

ελληνικά γλυκίσματα, που άρεσαν πολύ τόσο στην Μαριάννα όσο και στην Χουανίτα.

Οι δύο γυναίκες μίλησαν και για τις πατρίδες τους. Η Κασσάνδρα για την Σάμο και η Μα-

ριάννα για την Μαδρίτη.

Σε μια στιγμή η μικρή ρώτησε:

- Σινιόρ Μανουέλ είναι πολύ μακριά το νησί Σάμος;

-  Είναι πολύ μακριά από εδώ σινιορίνα, της απάντη-

σε αυτός με μια γλυκύτητα.

Αυθόρμητα η Χουανίτα γυρνώντας προς την Μα-

ριάννα της είπε:

-  Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να πάω στην Σάμο.

Να ήταν μια παιδική ευχή εκείνα τα λόγια; 

Θα μπορούσε κάποτε να γίνει πραγματικότητα η επι-

θυμία της μικρής Χουανίτας;

Βρισκόμαστε ακόμη στα 1932 και ο κόσμος μπο-

ρούσε ακόμη να κάνει όνειρα.

Σε λίγες εβδομάδες η Μαριάννα μαζί με την Χουα-

νίτα εγκαταλείπουν το Μοντεβιδέο για την Νέα Υόρ-

κη. Η Μαριάννα υπόσχεται στον Μανουέλ ότι θα 

λέει στην Χουανίτα να του γράφει και να του στέλνει 

κάρτες.
Ο Μανουέλ θα στρωθεί στην δουλειά διότι στο με-

ταξύ στο διώροφο μεγάλο σπίτι κοντά στο λιμάνι, 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και έχει διαμορφωθεί 

σε ένα υπέροχο χώρο.

Η Κασσάνδρα βαθιά συγκινημένη αλλά και περή-

φανη για τον γιό της, εγκαταστάθηκε στο νέο της 

σπίτι στον δεύτερο όροφο. Αγόρασαν καινούργια 

έπιπλα. 
Τις όμορφες μέρες καθόταν στο μπαλκόνι και αγνά-

ντευε από μακριά την θάλασσα. Θολές μνήμες της 

έφερναν εικόνες από τα παλιά που ήταν παιδούλα 

στην Σάμο.

Ο Μανουέλ κάτω στο ατελιέ του και στο μικρό κα-

θιστικό έκανε τα δικά του σχέδια για το μέλλον της 

γκαλερί.

Δεν ήταν μόνος. Η ζωή του άλλαξε με την παρουσία 

της Έρρικα ντε Φλου. Ο Μανουέλ ποτέ δεν έμαθε 

για την συνομιλία που είχε η Έρρικα με την Μαριάν-

να. Ότι η Έρρικα είχε εξομολογηθεί στην Μαριάν-

να τον έρωτά της για εκείνον.

Η απόφαση της Μαριάννας να ζητήσει από την Έρ-

ρικα να βοηθήσει με τις γνωριμίες του κύκλου της, 

τον Μανουέλ να προωθήσει το έργο της γκαλερί 

ήταν μια σωστή πράξη, διότι εκείνος δεν είχε κύκλο 

από άτομα που θα μπορούσαν να του συμπα-

ρασταθούν και να τον βοηθήσουν.

Όμως αυτή η παρουσία, ως συμβούλου, 

έφερνε πιο κοντά την φίλη της με τον Μανου-

έλ και ταυτόχρονα ήταν και συγκάλυψη, δι-

ότι δεν μπορούσε να παρεξηγηθεί η Έρρικα 

επισκεπτόμενη την γκαλερί και να συνομιλεί 

ανοιχτά μαζί του.

Η Μαριάννα κινήθηκε πολύ προσεκτικά και 

με πρόγραμμα, όταν αποφάσιζε την δημιουρ-

γία της γκαλερί που θα φέρει το όνομα της 

κόρης της. Τα άτομα στα οποία εμπιστεύτηκε 

όλο αυτό το έργο, τον Μανουέλ και την Έρ-

ρικα, ήταν σίγουρη πως θα έδιναν τον εαυ-

τό τους για την πραγματοποίηση αυτού που 

ονειρεύτηκε. Να κρατήσει το όνομα της Λίζας 

ζωντανό, μέσα στους κύκλους του πνευματι-

κού κόσμου.

Όταν για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί στο 

ατελιέ, ο Μανουέλ και η Έρρικα έδειχναν φα-

νερά αμήχανοι.

Προσπάθησαν να φανούν ψύχραιμοι και να 

συγκεντρωθούν στο βασικό θέμα που αφο-

ρούσε την συνεργασία τους, την γκαλερί.

Όμως δεν τα κατάφεραν. Έπαιζαν με τις λέ-

ξεις, έχαναν τα λόγια τους, και τα μόνα που 

άφηναν ελεύθερα ήταν τα χέρια τους.

Ίσως αυτά να βοήθησαν να απαλλαχτούν από 

το άγχος και την αμηχανία που τους κυρίευε. 

Μια αυθόρμητη κίνηση, τους έφερε τόσο κο-

ντά, που δεν χρειάσθηκαν λόγια. Βρέθηκαν 

αγκαλιασμένοι.

Μέρες αργότερα, σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα, 

συζητώντας για τις προσεχείς εκδηλώσεις της 

γκαλερί, η Έρρικα τον ρώτησε ξαφνικά:

- Μανουέλ έχεις μετανιώσει για αυτό;

- Για ποιο πράγμα να έχω μετανιώσει;

-  Ότι γινήκαμε ζευγάρι.

-Όχι Έρρικα. Δεν έχω μετανιώσει. Εσύ μή-

πως;
- Ούτε εγώ Μανουέλ. Αντίθετα νιώθω πολύ 

ευτυχισμένη.

- Το ίδιο και εγώ.

Έπιασε το χέρι της, το φίλησε και συνέχισαν 

την συζήτηση για το πρόγραμμα της γκαλερί.

Συνέχεια την επόμενη εβδομάδα

Νουβέλα του Μπάμπη Ράκη

Μέρες γαλήνης πριν την καταιγίδα
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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... 

SYDNEY 
NEWCASTLE 
CENTRAL COAST

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 

που εκπέμπει στη συχνότητα 151.850 μεγακύκλων

24 ώρες το 24 ωρο  - 7 ημέρες την εβδομάδα  

Τηλ.: (02) 9759 0000  • Fax: (02) 9740 4733

Διεύθυνση: 888 Canterbury Road Roselands NSW 2196

e-mail: galaxias@galaxias.com.au • web: www.galaxias.com.au

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.  

Για «ιστορική μέρα» έκα-
νε λόγο ο υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Δένδιας 
στις κοινές δηλώσεις του 
με τον Ιταλό ομόλογό του 
Λουίτζι Ντι Μάιο μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας 

οριοθέτησης θαλάσσιων 
ζωνών μεταξύ της Ελλά-

δας και της Ιταλίας. Όπως 
είπε ο κ. Δένδιας, η συμ-
φωνία αυτή επιβεβαιώνει 

το δίκαιο των νησιών σε 
θαλάσσιες ζώνες, ενώ 

παράλληλα κατοχυρώνει 
τα δικαιώματα των Ελλή-

νων αλιέων.                   
ΣΕΛ. 8


