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Το σπίτι της Βασίλως 
Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στη Μελβούρνη, στο Κορινθιακό χωριό της Βασίλως 

και στην Αθήνα μεταξύ 1953 και 1993. 

Τα κύρια Πρόσωπα 

Θάνος Πετρίδης  δημοσιογράφος, ανταποκριτής εφημερίδων 

Σταμάτης   εργαζόμενος, ποιητής 

Αναστασία,    (Σύζυγος του Σταμάτη) 

Κωστής   ποιητής, διανούμενος 

Ακρόπουλος   Διευθυντής εφημερίδας (65-70 ετών) 

Πρέσβης Δημ. Λάμπρου (55 ετών) 

Γενικός Πρόξενος Δημ. Παπαδάκης (45 ετών) 

Βασίλω Παπασώτη (σύζυγος του Μενέλαου Παπασώτη) 

Μενέλαος (Μένιος) Παπασώτης 

Ηλίας Παπασώτης (αρχικά 23 ετών) 

Βούλα, Πολυξένη, Γρηγόρης, Κατερίνα (αδέλφια του Ηλία Παπασώτη) 

Μαριάνθη  

Διονύσης αρχικά 23 ετών,(φίλος του Ηλία) 

Γιάννης και Νίκη (ζευγάρι, αδελφός και νύφη της Βασίλως) 

Σωκράτης και Παναγιώτα (ζευγάρι, γονείς της Ουρανίας) 

Ουρανία Παπασώτη, (26 ετών, γυναίκα του Γρηγόρη) 

Γιαννούλα,, Γεωργία (συνομίληκες φίλες της Βασίλως). 

(Βοηθητικά πρόσωπα) 

Μπαρμπα-Νίδας, 80 ετών 

Πρόεδρος της Κοινότητας, Α΄και Β΄΄Εμπορος 

Αντώνης, Μήτρος, Χαρίλαος, Ανέστης, Γιώργος, Δημητράκης (θαμώνες του 

καφενείου του χωριού) 

Τερέζα, Ιδιοκτήτης, Σερβιτόρα, Πατέρας, Μητέρα,  σύζυγος Ακρόπουλου 

(Βάσω, Ερμιόνη (κόρες της Βούλας, εγγονές της Βασίλως) 
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Πρώτη πράξη 

 

ΣΚΗΝΗ 1η  

 Ο δημοσιογράφος, Θάνος Πετρίδης, 75άρης,  προπολεμικός μετανάστης. Είνα 

συνταξιούχος  αλλά εξακολουθεί να είναι ανταποκριτής  ελληνόγλωσσων 

εφημερίδων  της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ. Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε 

για πολλές δεκαετίες. 

Ο δημοσιογράφος εμφανίζεται στη σκηνή, Περπατάει πάνω κάτω και τελικά 

απευθύνεται προς τους θεατές. 

 

ΘΑΝΟΣ: Καλώς ήρθατε. Θάνος λέγομαι. Να το σκεφτείτε το έργο που θα 

δείτε. Είναι κάτι και από σας και από μένα. .. Κάτι από τους μετανάστες που 

ήρθαν στην Αυστραλία νέοι.  Εδώ σ’ αυτή την παροικία οι περισσότεροι 

ήρθαμε νέοι. Τώρα, δεκαετία του 1990,  τα παιδιά μας πολλοί είναι μεσήλικες. 

Η 1η γενιά περάσαμε.. Το βλέπετε καθημερινά στις εφημερίδες.  

Εγώ ήρθα λίγο πριν από τους πολλούς. Γεννήθηκα στη Σμύρνη το 1917. 

Πεντάχρονο παιδάκι οι γονείς μου με πέρασαν στη Χίο.΄Για καμιά 15αριά 

χρόνια μεγάλωσα στην Αθήνα.  Από την Αθήνα πέρασα στην Αίγυπτο. Στα 22 

μου  ήμουν δημοσιογράφος στην Αλεξάνδρεια. Στον ελληνικό παροικιακό 

τύπο...  

Το 1939 έφυγα για την Αυστραλία. Παραμονές πολέμου. Δούλεψα στο 

Ακροπόλ κάφε. Σερβιτόρος. Δούλευα και σ’ άλλες δουλειές αλλά έγινα και 

ανταποκριτής μιας ελληνικής εφημερίδας του Σίδνεϊ. Μετά, μέσα στον πόλεμο 

με πήρανε στον αυστραλιανό στρατό. Δεν πήγα μακριά, μέσα στην Αυστραλία 

ήμουνα. Το 1945 απολύθηκα. 

Ακόμα νέος τότε. Παρακολουθούσα τις αλλαγές στην Αυστραλία και την 

παροικία. Είδα τους μετανάστες, από όλες τις χώρες, να έρχονται καραβιές.  

Αρχικά οι πόμηδες.  Οι οι εκτοπισμένοι της Ευρώπηςκαι οι Εβραίοι. Μετά οι 

ξανθοί βορειοευρωπαίοι. Οι νεαροί Γερμανοί και Γερμανίδες, οι Αυστριακοί. 

΄Οταν τελείωσαν οι Βόρειοι άρχισαν οι Νότιοι. Η Αυστραλία ήθελε πληθυσμό. 

΄Ηθελε και εργατικά χέρια. Κατέφθασαν οι φασαρτζήδες Ιταλοί. Και από το 

1953 τα παιδιά της Ελλάδας. ΄Αφηναν πίσω τους τα ερείπια της Κατοχής και 
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του Εμφυλίου. ΄Ηθελαν μια θέση στον ΄Ηλιο. Δεν ήξεραν ότι ο ήλιος της 

Αυστραλίας τσουρουφλίζει. Φυσικά και μεταφορικά.  

Καραβιές νέων ανδρών. Στάσεις: Μπονεγκίλα. Γκρέτα. στο ζαχαροκάλαμο του 

Κουινσλαντ. Μάζεμα σταφυλιών στη Μιλτζούρα. Φρούτων στο Σιέπαρτον. Στο 

Τζένεραλ Μότορς. Στο Γκλας Φάκτορι. Μασινιστς. Κλίνερς. Φις αντ τσιπς, 

κάφες Τα είδα όλα. ΄Εγραψα γι’ αυτά. Θα με δείτε και στο έργο. Θα 

παρακολουθήσω τα ταξίδια μετά τις καραβιές. Τα ταξίδια στο χρόνο και στη 

ζωή. 

Χαμήλωμα φώτων.  

 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Απρίλης 1953. Σε ένα ελληνικό κάφε., στο κέντρο της Μελβούρνης. Δευτέρα 

βράδυ μετά τις πέντε. Ο Σταμάτης Τεβανάκης, 30άρης, εργάτης και ποιητής, 

πρόσφατα αφιχθείς από την Ελλάδα συνομιλεί με τον Κωστή, 55άρη προπολεμικό 

μετανάστη και ποιητή ενώ πίνουν τον καφέ τους. Πλησιάζει η σερβιτόρα Τερέζα 

που είναι ιδιαίτερα φιλική με τον Σταμάτη. 

ΤΕΡΕΖΑ: (Ιταλίδα, με ιταλική προφορά). Σταμάτη, τι κάνει το Σταμάτη; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γεια σου όμορφη! Γεια σου Τεργέστη! Τριέστα; 

ΤΕΡΕΖΑ: Σι, σι! Τριέστα, Cita dela bene done! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Cita? Cita? 

ΚΩΣΤΗΣ  (Ο Κωστής είναι ποιητής, δάσκαλος και γνωρίζει ξένες γλώσσες. 

 Εξηγεί) Πόλη. Τεργέστη, η πόλη των ωραίων γυναικών! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Τερέζα! Ωραία Τερέζα! Ωραία Τεργέστη! Εγώ είμαι από 

την Κρήτη. Κρήτη, το νησί των ηρώων. Των επαναστατών. Και των 

μεταναστών! Αυτός είναι ο φίλος μου  Κωστής Αλεξάνδρου. Δάσκαλος! 

Ποιητής! 

ΤΕΡΕΖΑ:  Κι’ άλλο έλληνα ποιητή! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Οι μισοί έλληνες είναι ποιητές. Και οι άλλοι πολιτευόμενοι. 

 Μερικοί είναι και τα δύο. Μόνο οι αναγνώστες δεν είναι πολλοί. 

ΤΕΡΕΖΑ:  Κωστής! Κύριος Κωστής. Κρήτη; 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Οχι, αυτός είναι από το Καστελόριζο. Τερέζα, έγραψα ένα 

 ποίημα για σένα. ‘Για την Τερέζα’. Να σου το διαβάσω; 

ΤΕΡΕΖΑ:  Σί! Σι!  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:   

 Για την Τερέζα ένα φιλί 

 και ένα τραγούδι πες της 

σαν τον ανθό μαραίνομαι 

 αν δεν περάσω για να δω  

το ρόδο της Τεργέστης (Το τργουδάει) 

ΤΕΡΕΖΑ:  Σι, σι! Ρόδο, rose, τριάντα φύλλα! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Τριαντάφυλλο! Τερέζα, τριάντάφυλλο ανοιχτό! Και μ’ ένα

 φιλί!΄Ενα φιλάκι.  

ΤΕΡΕΖΑ:  Νο. ΄Οκι φιλάκια! Το μαγαζί έκει κόσμο.. Το αγόρι μου θυμώνει. 

 Από μέσα την καλούν: Τερέζα. 

ΤΕΡΕΖΑ: Πηγαίνω. Με καλούν να σερβίρω άλλο τραπέζι. Τσιάο παιδιά!  

 Η Τερέζα φεύγει. Ο Σταμάτηςς και ο Κωστής συνεχίζουν τη συζήτησή τους. 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δηλαδή δάσκαλε, ακόμη δεν γνωριστήκαμε καλά καλά και 

 θέλεις να φύγεις; 

ΚΩΣΤΗΣ:  Εγώ Σταμάτη  μου δεν σταλιάζω σ’ ένα μέρος, πρέπει να 

 βρίσκομαι συνεχώς σε κίνηση. Φεύγω τον Ιούλιο μετά τις σχολικές 

 διακοπές. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Πού θα πας; Θα γυρίσεις γρήγορα; 

ΚΩΣΤΗΣ:  Ποιος το ξέρει; Γύρισα πριν δυο χρόνια. Τώρα φεύγω πάλι. Θα  

πάω πρώτα στο Περθ. Μετά στην Ελλάδα. Μπορεί να βρω καμιά  

δουλειά να διδάσκω Αγγλικά. Να μπορώ το καλοκαίρι να ταξιδεύω στα 

νησιά.  Στην Ευρώπη. Μπορεί να επισκεφτώ και τον μεγάλο μου αδελφό 

στο Σικάγο. Αν οι  Γιάνκηδες θελήσουν να μου δώσουν βίζα.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Γιατί να μη σου δώσουν; 
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ΚΩΣΤΗΣ:  Είναι παράξενοι. Νομίζουν ότι θέλω να πάω να μείνω εκεί. Πριν

  από πέντε χρόνια δεν μου έδιναν και πέρασα λαθραία από τον Καναδά,

  μέσα από τους Εσκιμώους και τα χιόνια των βουνών. Η Αμερική δεν 

 είναι ο τόπος που θα ήθελα να μείνω για πολύ. 

  

(Πλησιάζει ο Θάνος Πετρίδης, δημοσιογράφος, γύρω στα 35). 

ΘΑΝΟΣ: Χαιρετώ την παροικιακή διανόηση. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλώς τον δημοσιογράφο. Τι γίνεται φίλτατε Θάνο; 

ΘΑΝΟΣ: Πέρασα να σας δω. ΄Ηξερα ότι θα είστε εδώ. ΄Ολα τα απογεύματα

  και τα βράδυα εδώ τα περνάτε. Πιστεύω  να περάσει σε λίγο και ο 

  κύριος Ακρόπουλος, ο διευθυντής της «Παροικιακής Σάλπιγγος». Εμείς

  οι δημοσιογράφοι, έστω και να διαφωνούμε, θα πρέπει να 

 διασταυρώνουμε πληροφορίες. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα καθήσεις ή θα πας σε άλλο τραπέζι; 

ΘΑΝΟΣ: Δεν είναι κάτι το απόρρητο. Ο άρτι αφιχθείς εις Αυστραλίαν 

  κύριος Πρέσβης πρόκειται να ρθει στη Μελβούρνη. 

ΚΩΣΤΗΣ: Μα ήταν εδώ στον Ευαγγελισμό, στη δοξολογία της 25ης Μαρτίου. 

ΘΑΝΟΣ: Τότε ήταν ανεπίσημα. Δεν είχε αναλάβει ακόμη επίσημα  

  καθήκοντα. Τώρα θα έρθει να υποδεχτεί καμιά 200αριά νέους 

 μετανάστες που καταφθάνουν από την Ελλάδα το Σάββατο με το πλοίο

  «΄Αννα Σάλεν». Θα έρθει και ο Γενικός Πρόξενος από το Σίδνεϊ.  

  Θέλουμε να οργανώσει μια μικρή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο που

  θα διαμείνει ο κ. Πρέσβης. 

ΚΩΣΤΗΣ: Πράγματι, πολλά ζητήματα ενδιαφέρουν τον Τύπο. Εννοώ τον 

  Ελληνοαυστραλιανό Τύπο. Η Ελλάδα υπέγραψε πέρυσι 

 Μεταναστευτική Συμφωνία με την Αυστραλία. Και επίσης συμφωνία για

  ανταλλαγή πρεσβευτών. Ο πρώτος ΄Ελληνας Πρεσβευτής έφτασε και 

 εγκαταστάθηκε στην Καμπέρα. Τι αλλαγές αναμένονται στις σχέσεις 

 Ελλάδας – Αυστραλίας; Τι προβλέπεται για τους νέους ΄Ελληνες 

  μετανάστες που ήδη άρχισαν να καταφθάνουν κατά εκατοντάδες; 

ΘΑΝΟΣ: Φίλε Κωστή μιλάς σαν δημοσιογράφος. 
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ΚΩΣΤΗΣ: ΄Εχω κάνει και το δημοσιογράφο. ΄Εχω αρθρογραφήσει σχεδόν σ’ 

 όλες τις παροικιακές εφημερίδες. ΄Εχω συνεργαστεί για λίγο και με τον κ. 

 Ακρόπουλο. Αρκετά στριφνός και πολύ ακραίος, ρε παιδί μου. Έχω κάνει

  όλες τις δουλιές. Στο Στρατό ήμουν διερμηνέας και παρτ τάιμ  

 ψυχολόγος. 

ΘΑΝΟΣ: ΄Ε, ήσουν και μεγάλος, μην το ξεχνάς, κάτι έπρεπε να σου δώσουν

  να κάνεις. Πήγα κι εγώ για κάπου τρία χρονάκια αλλά εσύ ‘ήσουν 

 μεγαλύτερος. 

ΚΩΣΤΗΣ: Εγώ φίλτατε πήγα εθελοντής και στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

  Σκέψου, δήλωσα τότε ένα χρόνο μεγαλύτερος για να με πάρουν. 

ΘΑΝΟΣ: Και όταν σε πήρανε ό πόλεμος τελείωσε. Τι τραγωδία!! 

ΚΩΣΤΗΣ: Να, καταφθάνει ο κ. Ακρόπουλος μετά συζύγου. 

  (Ο κ. Ακρόπουλος είναι 60άρης. Η κα Ακροπούλου είναι  

  Αυστραλέζα, περίπου 55 ετών) 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ:  Εδώ είστε κύριε Πετρίδη; 

ΘΑΝΟΣ: Ελάτε. ΄Εχει χώρο στο τραπέζι. Τα γνωρίζετε τα παιδιά.  

  Καλησπέρα σας κυρία Ακροπούλου. 

ΚΥΡΙΑ ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ: (Μιλά με κάποια αγγλική προφορά) Καλησπέρα σας

  κυρίοι. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Δείχνοντας προς τον Σταμάτη) Τον κύριο δεν το γνωρίζω. 

ΚΩΣΤΗΣ: Σταμάτης Τεβανάκης, νέος μετανάστης από την Κρήτη. ΄Οχι 

  εντελώς νέος, έχει κάνα χρόνο στη Μελβούρνη. Εργάζεται και είναι και

  εξαιρετικός ποιητής. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αποκλείεται να είναι καλύτερος από σένα. Τι περνώ με  σας

  τους  ποιητές. Κάθε τόσο μου στέλνουν συνεργασίες. Αν δημοσίευα το

  1/4 από αυτές  θα έπιαναν τα 4/4 της εφημερίδας. 

ΘΑΝΟΣ: Υπερβολικός όπως πάντα. Λοιπόν, θα έχουμε συνάντηση με τον

  Πρεσβευτή την Παρασκευή; 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελπίζω ναι. Τηλεφώνησα στον Γενικό Πρόξενο στο Σίδμεϊ 

 και μου είπε ότι ο κ. Πρέσβης θα διαμείνει στο “Menzis Hotel”. 
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ΘΑΝΟΣ: Είστε παλιά αλεπού κύριε Διευθυντά. Καταφέρνετε πολλά 

 δύσκολα. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητέ, τόσα χρόνια στο σινάφι, θα πρέπει να 

 γνωρίζετε ότι ο Τύπος είναι η 4η εξουσία. Σας είχα κάποτε μια θέση στην 

 εφημερίδα μου και αν θέλετε να επιστρέψετε θα σας δεχτούμε πίσω σαν

  τον άσωτο υιό. 

ΘΑΝΟΣ: Για να επιστρέψω, δυο πράγμαρα: θα πρέπει να πληρώνετε και ν’ 

 επιτρέπετε ελευθερία σκέψης και γνώμης. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακόμη δεν έχεις μάθει αγαπητέ ότι η εφημερίδα πληρώνει 

 ανάλογα με τις δυνάμεις της και ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει 

  εξάπαντος ν’ ακολουθούν τη γραμμή της εφημερίδος. 

ΘΑΝΟΣ: Αυτές είναι οι διαφορές μας και βλέπω ότι εξακολουθούν να 

  υπάρχουν. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 3η 

Στη Μελβούρνη, στο ξενοδοχείο. Ο νέος ΄Ελληνας Πρεσβευτής στην Αυστραλία 

(κ. Δημήτριος Λάμπρου) δέχεται σε συνάντηση τους κυρίους Ακρόπουλο και 

Πετρίδη. Παρόντες  επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελβούρνης  και μερικοί 

επιχειρηματίες. Ο κ. Γενικός Πρόξενος του Προξενείου στο Σίδνεϊ) κ. Δημήτριος 

Παπαδάκης) παρουσιάζει τον Πρεσβευτή. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ -Αγαπητοί κύριοι (δεν υπάρχουν κυρίες στην 

αίθουσα) να καλωσορίσουμε την Αυτού Εξοχότητα,  τον Πρέσβη της 

Ελλάδας στην Καμπέρα κύριο Δημήτριο Λάμπρου. Τον περασμένο 

χρόνο, το 1952, η Ελλάδα και η Αυστραλία  υπέγραψαν επίσημη 

μεταναστευτική συμφωνία και αποφάσισαν να ανταλλάξουν πρέσβεις. Ο 

κ. Λάμπρου είναι ο πρώτος πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία, και 

εντελώς πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντά του . Επρόκειτο να έρθει και ο 

Μητροπολίτης αλλά βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Πιστεύω να παραβρίσκεται 

αύριο στην υποδοχή των νέων μεταναστών. 

ΠΡΕΣΒΗΣ: Κύριοι σας ευχαριστώ. Λόγω των καθηκόντων μου έχω  

  εγκατασταθεί στην Καμπέρα αλλά σαφώς η πλειοψηφία του Ελληνισμού
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 βρίσκεται  στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.. Θα σας επισκέπτομαι, 

  όταν  αυτό καθίσταται δυνατό καθώς και τις άλλες περιοχές αυτής της 

 μεγάλης χώρας όπου ο Ελληνισμός ευδοκιμεί. Χρειάζεται να διατηρούμε

  στενή επαφή με τους απανταχού της Αυστραλίας ΄Ελληνες και αυτό 

  μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικά μέσω του ελληνόφωνου 

  Τύπου, της Εκκλησίας και των οργανωμένων ελληνικών  Κοινοτήτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Εξοχώτατε κύριε Πρέσβη έχω την τιμή να 

 σας καλωσορίσω εκ μέρους της Κοινότητας. Προσβλέπουμε σε αγαστή 

 συνεργασία. 

Α΄ ΕΜΠΟΡΑΣ: Κύριε Πρέσβη, η εταιρεία μου είναι εισαγωγεύς ελαιών, 

 ελαίου, ξηρών καρπών και άλλων ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Θα 

 θέλαμε τη βοήθειά σας να ξεπερνάμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

 επίσης στην έγκαιρη άφιξή τους. Χρειάζεται κάποιο πλοίο που να 

 κάνει τη συγκοινωνία Ελλάδα – Αυστραλία σε τακτική βάση.  

ΠΡΕΣΒΗΣ: Θα μεταφέρω το αίτημά σας στα αρμόδια Υπουργεία αλλά 

 πιστεύω ότι η αγορά ελληνικών ειδών τροφίμων με την αύξηση της 

 μεταναστεύσεως έχει πολύ ευοιώνους προοπτικάς. Αυτό που θα θέλαμε 

 είναι να διευρύνετε την αγορά και στον αυστραλιανό πληθυσμό. ΄Οταν

  έχετε σχετικά αιτήματα να τα προωθείτε μέσω του Γενικού Προξενείου. 

Β΄ΕΜΠΟΡΟΣ: Η δική μου εταιρεία κύριε Πρέσβη ασχολείται με τη 

  βιομηχανία υποδημάτων. Θα γνωρίζετε ότι η Αυστραλία έχει  

  υπέρογκους δασμούς οι οποίοι δυσκολεύουν τη δυνατότητα του 

 ελληνικού παπουτσιού να καταλάβει μια καλύτερη θέση στην  

  αυστραλιανή αγορά. Θα μπορούσε να γίνει κάποια σχετική προσέγγιση; 

ΠΡΕΣΒΗΣ: Αν εννοείτε προσέγγιση προς την Αυστραλιανή κυβέρνηση αυτό

  είναι εντελώς αδύνατο. Ως γνωστόν, η Αυστραλία σήμερα βασίζει την

  εγχώρια βιομηχανία της σε ένα τείχος δασμικής προστασίας. Αυτό 

  συμβαίνει με την  αυτοκινητοβιομηχανία της και όλα τα βιομηχανικά 

 προϊόντα που παράγονται στην Αυστραλία. 

ΘΑΝΟΣ: Κύριε Πρέσβη -κύριε Λάμπρου, Θάνος Πετρίδης. Είμαι 

 ανταποκριτής και  αρθρογράφος διαφόρων παροικιακών εφημερίδων. Να 

 σας καλωσορίσουμε ως τον πρώτο ΄Ελληνα Πρεσβευτή σε τούτη τη 

  χώρα  των Αντιπόδων. Θα θέλατε να μας πείτε πώς  βλέπετε την 

 εφαρμογή της πρόσφατης Ελληνοαυστραλιανής Μεταναστευτικής 

 Συμφωνίας; 
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ΠΡΕΣΒΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πετρίδη. Η Ελλάδα έχει βγει από τους πολέμους

  της δεκαετίας του 1940 βαριά ταυματισμένη. ΄Ενα μεγάλο ποσοστό 

  αγροτών την περίοδο εκείνη μετακινήθηκαν στην Αθήνα και τα άλλα 

 μεγάλα αστικά κέντρα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στα χωριά 

 τους. Αλλά και στις πόλεις υπάρχει μεγάλη ανεργία. Τα 

 αντιλαμβανόμαστε  αυτά. ΄Εχω ήδη κάνει σχετικές δηλώσεις και στο 

  Σίδνεϊ. Το 80% του ελληνικού εδάφους που είναι μόνο το 1/60ον της 

 Αυστραλίας, είναι  βραχώδες. Η Αυστραλία είναι μια πλούσια 

 βιομηχανική χώρα με πολλούς  πόρους και χρειάζεται πρόσθετο εργατικό 

 δυναμικό για να αναπτυχθεί έτι  περαιτέρω. Η Ελλάδα, λοιπόν, 

 συμφώνησε με την Αυστραλία να συνεργαστεί στο θέμα της 

 μεταναστεύσεως. Επεξεργαστήκαμε μελετημένη μετανάστευση Ελλήνων

  αγροτών εις ευρεία κλίμακα, βάσει σχεδίου. Να εξάρωμεν εδώ τας 

 σχέσεις που συνδέουν τας δύο χώρας των οποίων τα τέκνα υπήρξαν 

 συμπλεμισταί και εις τους δύο παγκοσμίους  πολέμους και σήμερον εις 

 την Κορέαν. 

ΘΑΝΟΣ: Δηλαδή βλέπετε τη μετανάστευση ως ασφαλιστική κοινωνική 

  δικλείδα, που λένε. Ποιές, όμως, είναι οι προβλέψεις για το μέλλον 

 αυτών των μεταναστών; Στοιβάζονται σε ένα καράβι, αποβιβάζονται στο 

 Πορτ  Μέλμπουρν, στοιβάζονται στο τρένο, οδοιγούνται και 

 παρκάρονται στο  στρατόπεδο της Μπονεγκίλα. Σε τεράστιες 

 αποστάσεις από τις μεγάλες πόλεις και την ελληνική παροικία. ΄Οταν 

  βρεθεί καμιά εργασία, είναι για  το κόψιμο του ζαχαροκάλαμου, για τον 

 τρύγο σταφυλιών, για ξυλοκόπους ή για χαμάληδες στα λιμάνια. 

 Προβλέπεται κάτι για την ασφάλειά τους, κάποια κίνητρα για συμβολή 

 στην ανάπτυξη και της δικής μας πατρίδας; 

  

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρέσβη και κύριε συνάδελφε, αυτές οι απόψεις 

  εκφράζονται και προωθούνται από μια -λυπάμα που το λέωι- 

 κομμουνιστική ομάδα της παροικίας μας. Οι εφημερίδες με τις οποίες 

 συνεργάζεσαι, κύριε συνάδελφε, δεν δίνουν την δέουσα προσοχή σε αυτό 

 το εθνικό ζήτημα. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ (Δημ Παπαδάκης):  Κύριοι, οι υπηρεσίες μας 

  καθώς και οι  υπηρεσίες της Αυστραλίας γνωρίζουν τις δράσεις αυτών 

 των ομάδων. Έχουν τάξει ως πολιτικό τους σκοπό να εμποδίσουν την 

  μετανάστευση. Το ξενόδουλο κόμμα στο οποίο δουλεύουν έχει σύνθημα
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  «κάτω η μετανάστευση» γιατί θέλουν υπερπληθυσμό και αθλιότητα σε 

 φτωχές χώρες σαν την Ελλάδα  για να ετοιμάσει εκεί κομμουνιστική 

 επανάστασιν και εδώ εις την Αυστραλίαν δεν θέλει καινούργιους 

 ανθρώπους που θ’ αυξήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας γιατί 

 επιθυμεί στασιμότητα. 

 Δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στο αρχικό στάδιο. ...Ο 

 μεγάλος εχθρός του μετανάστου, του κάθε μετανάστου, κατά την 

 δύσκολον και κατ’ ανάγκην κάπως παραταμένην περίοδον της 

 προσαρμογής είναι η μοναξιά. Την περίοδον αυτή, οι Αυστραλιανές 

  μεταναστευτικές αρχές τη λένε “RE- ORIENTATION”. Η περίοδος 

  αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη αλλά ο μετανάστης ν’ αποκτήσει κάποια

  γνώση της Αγγλικής γλώσσας και όσον το δυνατόν περισσότερες 

  πληροφορίες για τη νέα χώρα, το σύστημά της και τις συνθήκες 

 εργασίας. ...Οι ΄Ελληνες μετανάσται ήλθον εδώ εν πλήρει γνώσει της 

 καταστάσεως και οφείλουν να έχουν υπομονήν. Η Αυστραλία είναι χώρα 

 νέα με ευρύ μέλλον δια τους ανθρώπους οίτινες έχουσι διάθεσιν να 

 εργασθώσι. Κύριοι,  να σας ευχαριστήσω δια την συζήτησιν που είχαμε.

  Θα πρέπει να προετοιμάσουμε την αυριανή υποδοχή των νέων  

  μεταναστών. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 4η 

( Αύγουστος 1953  στο χωριό Στήλια, στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Βασίλω, 

Βούλα, Μένιος). 

ΒΟΥΛΑ: Ο ταχυδρόμος άφησε ένα γράμμα. Είναι από τον Ηλία. 

ΒΑΣΙΛΩ: Από τον Ηλία; Αφού πριν μια εβδομάδα ήταν εδώ. Κάτι θα θέλει 

 το παιδί. Να στείλουμε κανένα καλάθι με τρόφιμα. Να πάει ο πατέρας 

 σου στο Ξυλόκαστρο να δει τον Ντάκο που ανεβοκατεβαίνει με το 

  φορτηγό στην Αθήνα. Τι λέει το γράμμα; 

 (Η Βούλα ανοίγει το γράμμα. Μπαίνει ο κυρ Μένιος, ο άνδρας της 

Βασίλως). 

ΒΟΥΛΑ: Πατέρα έχουμε γράμμα από τον Ηλία. 

ΜΕΝΙΟΣ: Τι να κάνει το παιδί; Για διάβασέ το λοιπόν. 
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ΒΟΥΛΑ: (Η Βούλα διαβάζει το γράμμα). Σεβαστοί μου γονείς και 

 αγαπηπημένα μου αδέλφια, υγείαν έχω και το αυτό επιθυμώ και δια σας. 

 …Ο οδηγός μιας εταιρείας που φέρνει τα αυτοκινητά της για συντήρηση 

 στο Συνεργείο μού μίλησε για την Αυστραλία. Ανοίγει η μετανάστευςη 

 μου είπε για εκεί. Το σκέφτομαι. Αφού δεν μπορώ να πάω στον 

 Μπαρμπα-Μήλτο στην Αμερική ας δοκιμάσω την Αυστραλία. Είναι 

 μακριά αλλά εγώ θέλω να φύγω. Η δουλειά εδώ στο συνεργείο δεν 

 αφήνει κάτι. Ν’ ανοίξω  δικό μου συνεργείο χρειάζομαι λεφτά, αλλιώς 

 δεν γίνεται τίποτα. 

 Σε μιαν εβδομάδα θα έρθω κάτω να πάρω από την Κοινότητα τα 

 πιστοποιητικά που χρειάζονται. Πρέπει να περάσω από επιτροπή. Να 

 βγάλω και διαβατήριο.  

 Μη στενοχωριέστε με τα φαγητά τα καταφέρνω. Με τον Διονύση 

  μαγειρεύουμε στο δωμάτιο, στην γκαζιέρα. Καμιά φορά πηγαίνουμε και 

 στο ταβερνάκι του Ρόγα. Δεν είναι ακριβό. 

 Θα σας δω την άλλη εβδομάδα. Σας φιλώ όλους. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Αλλο πάλι τούτο. Η Αυστραλία είναι στην άλλη άκρη της γης. Η

  Αμερική πιο κοντά είναι. Και πού ξέρει ότι θα βρει δουλειά στην 

 Αυστραλία; ...Καλύτερα να κάτσει στ’ αυγά του. Σιγά σιγά θα κάνει κάτι. 

 Και θα είναι εδώ, στην πατρίδα του. Να τον βλέπουμε κι εμείς. 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν έχει να πάει σε καμιά Αυστραλία. Εγώ τα παιδιά μου τα θέλω

  εδώ. 

ΒΟΥΛΑ: Τον ξέρετε τον Ηλία. Ποιος τον κρατάει. Είναι να μην του μπει μια

  ιδέα. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 5η 

 (Βράδυ. ΄Ολη η οικογένεια στο σπίτι, στο χωριό, έξω στη βεράντα. Μαζί

  και ο Ηλίας που ήρθε το απόγευμα από την Αθήνα.) 

ΗΛΙΑΣ: ΄Εχω κάνει αίτηση να περάσω από εξετάσεις. Πρέπει να συγκεντρώσω 

 τα χαρτιά που χρειάζονται. 
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ΒΑΣΙΛΩ: Τι σ’ έπιασε Ηλία μου και θέλεις να μας αφήσεις; Τουλάχιστον η

  Αθήνα μισή μέρα δρόμος είναι. Παίρνεις το τρένο, τσουκ είσαι στο 

 Ξυλόκαστρο. Παίρνεις τον Μπόμπη σε 40 λεπτά είσαι στη Στήλια. Αφού

  παιδί μου εσύ έχεις μια τέχνη και δουλειά. 

ΗΛΙΑΣ: Μην το παλεύεις μάνα. Τέχνη και δουλειά έχω, λεφτά δεν έχω. 

 Μεροδούλι μεροφάι. Να πληρώσω ενοίκιο, έξοδα διατροφής, ίσα ίσα τα 

 φέρνω. 

ΜΕΝΙΟΣ:  Για μας νομίζεις ήταν εύκολα; Πριν γεννηθείς εσύ δεν 

 είχαμε εντελώς τίποτα. Μετά αγοράσαμε και φτιάξαμε σιγά σιγά ό,τι 

 φτιάξαμε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Αυτό εδώ ήταν το σπιτάκι της Μήτραινας όταν τ’ αγοράσαμε. Μια 

 χαμοκέλα ήταν. Εμείς το φτιάξαμε  όπως το βλέπεις. Ο πατέρας σου το 

 έφτιαξε. ΄Εκανε τον χτίστη, τον μαραγκό, έπιαναν τα χέρια του. Συνέχεια

  δούλευε. 

ΗΛΙΑΣ: Τα καταφέρνατε, όμως.. Καλούτσικα τα καταφέρνατε. Είχατε το 

 σπίτι σας,  το κτηματάκι σας, τη σταφίδα σας, το λάδι σας, τα ζωντανά 

 σας. Εγώ τι έχω; Μόλις απολύθηκα από το στρατό. Θέλω ν’ ανοίξω δικό 

 μου μαγαζί ή ν’ αγοράσω ένα φορτηγό. Πού να βρω τα λεφτά; Θα πάω 

 στην Αυστραλία, θα δουλέψω πέντε χρόνια να εξοικονομήσω τα 

 χρήματα. Να μπορώ να κινηθώ. Να κάνω κάτι δικό μου. 

ΜΕΝΙΟΣ: Στην Αυστραλία νομίζεις όλα θα είναι εύκολα; Θα βρεις εργασία; 

 Δεν υπάρχει εκεί ανεργία; Εδώ αν ξεμείνεις έχεις την οικογένειά σου. 

 Εκεί ποιον θα έχεις; Ο αδελφός μου ο Μιλτιάδης έφυγε για την Αμερική 

 το 1914 για πέντε χρόνια. Γύρισε το 1936 για τρεις μήνες. Από τότε 

 έχουμε να τον δούμε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Θέλεις να σε χάσουμε και σένα Ηλία μου; 

ΗΛΙΑΣ: (Στον πατέρα του) Ο θείος σου ο Νίδας, όμως, επέστρεψε από την

  Αμερική. 

ΜΕΝΙΟΣ: Ο θείος ο Νίδας επέστρεψε το 1912 για να πολεμήσει. 

 Παντρεύτηκε τη Σοφιά και παρέμεινε. Πολλοί, όμως, έφυγαν από τη 

  Στήλια, λίγοι επέστρεψαν. 
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ΗΛΙΑΣ: Γνωρίζω στην Αθήνα πολλούς άλλους που κάνουν τα χαρτιά τους

  να φύγουν για την Αυστραλία. Είναι μια μεγάλη χώρα, Χρειάζεται 

  κόσμο. 

ΜΕΝΙΟΣ: Πάντως εμείς σε προειδοποιούμε. Κάνε όπως καταλαβαίνεις. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Θυμάμαι στο χάρτη, η Αυστραλία είναι πολύ μακριά. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Είναι στη Βραζηλία. 

ΒΟΥΛΑ: ΄Οχι. Στη Βραζηλία βράζει ο ήλιος. Η Αυστραλία είναι στον 

  ωκεανό, από τη μεριά της Κορέας. 

ΗΛΙΑΣ: Είναι μακριά από την Κορέα. Είναι ανάμεσα στον Ινδικό και τον 

 Ειρηνικό Ωκεανό, Κοντά στη Νέα Ζηλανδία. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Δηλαδή είναι στην άλλη άκρη της γης! 

ΗΛΙΑΣ: Είναι μακριά. Τέσσερις εβδομάδες με το καράβι. 

ΜΕΝΙΟΣ: Σε χρειαζόμαστε εδώ Ηλία. ΄Εχουμε και τις αδελφές σου. 

ΗΛΙΑΣ: Θα δούμε πως θα τα πάμε. Στα επόμενα πέντε χρόνια κάτι πρέπει

  να κάνουμε. 

ΜΕΝΙΟΣ: Αν θέλεις να πας, καλά. Αν τα βρεις δύσκολα να επιστρέψεις. 

ΗΛΙΑΣ: Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θα επιστρέψω πριν τα πέντε χρόνια. 

 Ούτε θα επιστρέψω αν είμαι όπως έφυγα. 

  Θα μείνω εδώ μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο θα επιστρέψω στην Αθήνα. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 6η 

 (Σάββατο μεσημέρι στο Ξυλόκαστρο. Ο Ηλίας περιμένειι με ένα ενοικιασμένο 

  ποδήλατο να συναντήσει την Μαριάνθη με την οποία διατηρεί δεσμό. Η 

 Μαριάνθη (20 χρονών) εργάζεται στο ραφείο της κυρίας Μαυρομάτη. 

 Βλέπει τη Μαριάνθη να βγαίνει με ένα δέμα με ρούχα. Χτυπάει το 

  κουδούνι του ποδηλάτου και την πλησιάζει. 

ΗΛΙΑΣ: Για πού το βάλατε δεσποινίς Μαριάνθη; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Ηλία! Ποιος άνεμος σε έφερε εδώ; Πότε γύρισες από την 

 Αθήνα; Δεν μου είχες πει τίποτα. 
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ΗΛΙΑΣ: ΄Ερχομαι από το χωριό. Πήγα στη Στήλια τη Δευτέρα. Κατέβηκα 

 πριν μια ώρα με το αυτοκίνητο του Μπόμη.. Φεύγω στις 2.00 με το 

  λεωφορείο για την Αθήνα. Πρέπει να βιαστούμε.. Πού πας; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Πάω μερικά ρούχα στην εξωτερική μοδίστρα. Δεν είναι 

 μακριά. Πρέπει να γυρίσω. 

ΗΛΙΑΣ: Ανέβα στη σχάρα. Να πάμε και λίγο στο ζαχαροπλαστείο του 

 Μανταβίνου να μιλήσουμε. 

( Η Μαριάνθη ανεβαίνει στη σχάρα και ξεκινούν. Λίγο μετά σ’ ένα τραπέζι 

στο ζαχαροπλαστείο) 

ΗΛΙΑΣ: Λοιπόν έχω σοβαρά νέα Μαριάνθη. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Σοβαρά; Αφού πριν δυο βδομάδες έφυγες για την Αθήνα. 

 Πώς γύρισες ξαφνικά; 

ΗΛΙΑΣ: Μαριάνθη, σχεδιάζω να φύγω για την Αυστραλία. Πήγα στο χωριό 

 να βγάλω πιστοποιητικό γεννήσεως και ό,τι άλλο χρειάζεται για το 

 διαβατήριο και την αίτησή μου. Σε ένα μήνα, το Σεπτέμβριο θα περάσω 

 από ιατρικές εξετάσεις του Αυστραλιανού Προξενείου. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Σοβαρά μιλάς; Και μένα θα μ’ αφήσεις στο έλεος; 

 Θαυμάσιος είσαι! 

ΗΛΙΑΣ: Δεν θα σ’α φήσω Μαριάνθη. Θα σε καλέσω όταν εγκατασταθώ 

 κάπως εκεί. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Αυτό μάλιστα. Τι λέει; «Μάτια που δεν φαίνονται....» Τι σ’ 

 έπιασε να φύγεις; 

ΗΛΙΑΣ: Κάτι πρέπει να κάνω Μαριάνθη! Απολύθηκα από το στρατό. ΄Εχω

  μια τέχνη στο συνεργείο αυτοκινήτων. Εργάτης όμως. Θέλω ν’αγοράσω 

 ένα φορτηγό ή ν’ ανοίξω δικό μου συνεργείο. Αλλά με τι λεφτά; Θα 

  πρέπει να πάω να εξοικονομήσω μερικά χρήματα. Εδώ δε μένει τίποτα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Στην Αυστραλία θα είναι εύκολα νομίζεις. Εσύ έχεις μια 

 δουλειά εδώ, τόσοι άλλοι είναι εντελώς άνεργοι. Αν καθίσεις σιγά σιγά 

 θα ανοίξεις και μαγαζί. 

ΗΛΙΑΣ: Πώς να γίνει αυτό Μαριάνθη; ΄Εχει ο πατέρας σου να μας δώσει 

 200 χρυσές; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Χρυσές είπες; 
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ΗΛΙΑΣ: 200 χρυσές λίρες για την προίκα σου; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ:: Λίγα δε ζητάς;  Ο πατέρας μου έχει άλλα δυο κορίτσια.. Στη 

 Στήλια ζει. Δεν έχει χρυσωρυχείο. 

ΗΛΙΑΣ: Τα βλέπεις λοιπόν; Εγώ δεν θέλω να ζητήσω χρυσές από τον 

  πατέρα σου. Τι θέλεις, όμως, να κάνω; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Θα φτιάξουν τα πράγματα. Να κάτσεις να δουλέψεις. Θα 

 δουλέψουμε μαζί.. Κάτι θα κάνουμε. Εγώ τώρα έχω τελειώσει τη 

 μαθητεία μου και πληρώνομαι. Η κυρία Μαυρομάτη της αρέσει η 

 δουλειά μου και με κράτησε. Με έχει επικεφαλής των 22 κοριτσιών που 

 μαθαίνουν τη ραπτική. 

ΗΛΙΑΣ: Μάλιστα, θα φτιάξουν τα πράγματα! ΄Ονειρα θερινής νυκτός, μου

  λες τώρα Μαριάνθη. Η απόφασή μου είναι να φύγω. Θα μείνω εκεί 

 πέντε χρόνια. Κάτι θα εξοικονομήσω πριν επιστρέψω. Αν θέλεις, όμως, 

 σε ένα χρόνο θα σε καλέσω και σένα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Τόσο σίγουρος είσαι για όλα! Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν 

 θέλω να πάω στην άλλη άκρη της γης. Κάτι θα κάνω με την τέχνη που 

  έμαθα.. Πάμε γιατί πρέπει να επιστρέψω στο μαγαζί. 

ΗΛΙΑΣ: Πάμε. Σκέψου το και συ Μαριάνθη. ΄Οταν περάσω από την 

 επιτροπή θα επιστρέψω για λίγο στη Στήλια. (Τη φιλεί πριν ανεβούν στο

  ποδήλατο). 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΗΝΗ 7η 

 (Ο Ηλίας στην Αθήνα στο δωμάτιό του, Παρασκευή βράδυ. Διαβάζει την

  αλληλογραφία του). 

ΗΛΙΑΣ: (Μιλάει μόνος του) Παρασκευή σήμερα.  Μπα! Είναι γράμμα από 

 την Μαριάνθη! (Διαβάζει) 

 Ξυλόκαστρο 15 Σεπτεμβρίου 1953. 

 Αγαπημένε μου Ηλία. Το σκέφτηκα πολύ το ζήτημα της απόφασης που 

 πήρες για μετανάστευση.  
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(Κοιτάζει σα να τη βλέπει μπροστά του. Και πράγματι τη βλέπει στην άλλη άκρη

  του δωματίου. Διαβάζει τις προτάσεις αργά, μία, μία). 

Την απόφαση την πήρες μόνος σου. Δεν μου είπες τίποτα πριν. Από ό,τι 

 μου είπε η αδελφή σου η Βούλα, ούτε τους δικούς σου συμβολεύτηκες, 

 ούτε αυτοί επικρότησαν την ιδέα σου. Συνομίλησα για το ζήτημα και με 

 την κυρία Μαυρομάτη. Είναι μια έξυπνη γυναίκα και καλή αφεντικίνα. 

 Για μένα είναι σα μητέρα μου ή  σα μια μεγαλύτερη αδελφή μου. Μου 

 είπε: «Πρόσεχε Μαριάνθη!  Η Αυστραλία είναι μια μακρινή χώρα. Δεν 

 γνωρίζεις τις εκεί συνθήκες. Μπαίνεις σε μια περιπέτεια. Μπορεί να είναι

  και για καλό αλλά θα είσαι μακριά από την Ελλάδα, μακριά από τους 

 αγαπημένους σου. Σκέψου το καλά!» 

  Το σκέφτηκα πολύ Ηλία. Πολλές νύχτες δεν μπορούσα να κλείσω

  μάτι. Καταλαβαίνω την απόφασή σου. Πήρα, όμως, κι εγώ την απόφασή

  μου. Θα έρθω κι εγώ στην Αυστραλία αν με καλέσεις. Δεν  θέλω να 

 φύγω από την Ελλάδα, να φύγω από τους δικούς μου.. Θα έρθω, όμως, 

 μόνο για σένα. Σ’ αγαπώ Ηλία. Δεν θέλω να σε αφήσω μόνο σου στα 

 ξένα. ΄Οπου θα πας εσύ θα έρθω κι εγώ. Δεν μπορώ να δω τη ζωή μου 

 χώρια από σένα. 

 Γεια σου Ηλία. Σ’ αγαπώ.  

Μαριάνθη. 

 (Ο Ηλίας συγκινημένος δίπλωσε και φίλησε το γράμμα και το έβαλε στο 

  φάκελο). 

ΗΛΙΑΣ: Θαυμάσιο κορίτσι! Σ’ αγαπώ Μαριάνθη. Είναι σα να μου 

 μιλούσες. «΄Οπου θα πας εσύ θα έρθω κι εγώ...» 

(Ανοίγει ένα άλλο γράμμα. Είναι από τη ΔΕΜΕ).  

Κύριε Ηλία Παπασώτη, Παρακαλείστε να περάσετε από την Επιτροπή 

 του Αυστραλιανού Προξενείου για συνέντευξη και ιατρικές εξετάσεις 

 στις 29 Σεπτεμβρίου 2019., στις 10.15 το πρωί. 

Μάλιστα, σε 10 μέρες, Μου αρέσει εκείνο το 10.15 ακριβώς!. Εγώ θα 

 πάω νωρίτερα. Ελπίζω όλα να πάνε ομαλά. 

(Μπαίνει στο δωμάτιο ο Διονύσηςς, ο συγκάτοικος του Ηλία,. Εργάζεται σε

  εστιατόριο). 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Τι γίνεται Ηλία, δεν θα βγεις έξω απόψε; 
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ΗΛΙΑΣ: Γεια σου Διονύση. ΄Οχι δεν θα πάω πουθενά. Έχω κάτι να σκεφτώ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Κάπως αλαφιασμένος μου φαίνεσαι. Συμβαίνει τίποτα; 

ΗΛΙΑΣ: Δεν είναι τίποτα Διονύση. ΄Εχω να σκεφτώ αρκετά πράγματα. 

 ΄Ηρθε το γράμμα από τη ΔΕΜΕ να πάω για εξετάσεις. ΄Οπου νάναι 

 φεύγω για την Αυστραλία αν περάσω εντάξει τη συνέντευξη και τις 

 εξετάσεις. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Ε, ποιος μας πιάνει τώρα Ηλία! Αυτό δεν ήθελες; Πρόσεχε

  τα χέρια σου στη συνέντευξη. Αυτοί θέλουν εργάτες και αγρότες, όχι 

 γραφιάδες. Εντάξει είναι τα χέρια σου. Πες τους, αν μπορώ να 

 στρεματάω  και να σκάβω τ’ αμπέλια μπορώ να μαζεύω και τα 

 σταφύλια. (Γελάει). 

ΗΛΙΑΣ: Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Το Γυμνάσιο το άφησα στην 

 Τετάρτη τάξη. Μου άρεσε καλύτερα η δουλειά στα αυτοκίνητα. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Κάνε καμιά πρόσκληση και σε μένα όταν πας, ρε Ηλία! 

 ΄Ακουσα ότι στην Αυστραλία υπάρχει κάποια ζήτηση για σερβιτόρους

  και υπαλλήλους καταστημάτων. Θέλουν, όμως, γνώση της Αγγλικής, 

 παναθεμά το. 

ΗΛΙΑΣ: Αδερφέ Διονύση να σου κάνω πρόσκληση αλλά καλύτερα να πας 

 μέσω της ΔΕΜΕ. Μπορεί ν’ αργήσει λίγο να έρθει η σειρά σου αλλά σου 

 κάνουν και μερικά μαθήματα Αγγλικής.  

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Εγώ άλλα σκέφτομαι τώρα... Κάνω ενέργειες να βγάλω 

 φυλλάδιο. Θα πάω στα καράβια.  

Καλά, αυτό είναι που σε αναστατώνει Ηλία; 

ΗΛΙΑΣ: Ε, είναι και το κορίτσι στη μέση. Γιατί να φύγεις, Πού μ’ αφήνεις 

 εμένα, Καταλαβαίνεις. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Το κορίτσι δεν θέλει να έρθει; Από πού είναι; 

ΗΛΙΑΣ: Από το χωριό μου. Είχε πολλούς δισταγμούς και αντιρήσεις. 

  Σήμερα, όμως, μου έγραψε: ΄Οπου πας εσύ θα έρθω και εγώ, μου 

 γράφει. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ΅: Τυχερέ Ηλία! ΄Ολα όπως τα ήθελες. «Παπούτσι από τον 

 τόπο σου ..», λέμε στην Κεφαλονιά. 
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ΗΛΙΑΣ: Σ’ όλη την Ελλάδα το λέμε αυτό Διονύση! Είναι καλό κορίτσι η 

 Μαριάνθη. Κάνει μια θυσία για μένα. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Θα φύγετε μαζί; 

ΗΛΙΑΣ:  ΄Οχι,  θα έρθει αργότερα. ΄Οταν της κάνω πρόσκληση. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Θα έρθω να σε δω στο λιμάνι, όταν

  θα φεύγεις. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Οχι αδερφέ. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν θέλω κανέναν 

 γνωστό να είναι εκεί όταν θα ανεβαίνω στο καράβι. Ούτε τ’ αδέρφια μου, 

 ούτε την Μαριάνθη. Τον πόνο μου τον παλεύω καλύτερα μόνος μου. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Εντάξει αδερφέ Ηλία, όπως αγαπάς. Σεβαστή η επιθυμία 

 σου, την καταλαβαίνω. ΄Οταν είναι να φύγεις προειδοποίησέ με ένα μήνα 

 πριν για να βρω κανέναν άλλο συγκάτοικο. Εγώ θα πάω στον 

 κινηματογράφο απόψε με κάποιους άλλους φίλους. ΄Εχει μια καινούργια 

 καλή ταινία «Το  σωφεράκι».  Θα σου αρέσει να τη δεις. Αν θέλεις έλα. 

ΗΛΙΑΣ: Εγώ είχα διαβάσει για κάποια άλλη, το «Ξυπόλυτο τάγμα».

 ΄Οχι, ευχαριστώ Διονύση μου. Δεν αισθάνομαι καλά να έρθω. ΄Αλλη 

 φορά. Να περάσετε καλά. Γεια σου. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 8η 

(Στο χωριό η Βούλα πληροφορεί ότι ήρθε γράμμα από τον Ηλία). 

ΒΑΣΙΛΩ:  Να το ακούσουμε Βούλα, τι γράφει το παιδί; 

ΒΟΥΛΑ:  (Διαβάζει): Πολύ σύντομο είναι. 

Αθήνα  30 Οκτωβρίου 1953 

Αγαπημένοι μου γονείς και αδέλφια, 

Θα έρθω στο χωριό γύρω στις 15 Νοεμβρίου για 10 μέρες περίπου. 

Η αίτησή μου εγκρίθηκε και θα φύγω για την Αυστραλία στα μέσα 
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  Δεκεμβρίου. ΄Εχω κάνει όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες για το ταξίδι.

  Θα σας δω όλους στο χωριό. Μετά θα σας γράψω από το πλοίο και μόλις 

 φτάσω, από την Αυστραλία. 

Σας φιλώ όλους. 

Ηλίας 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν ακούει, λοιπόν, αυτό το παιδί κανέναν. Αφού το αποφάσισε ας

  πάει στο καλό. Θα ρθει να τον χαρούμε για λίγο πριν φύγει. 

ΜΕΝΙΟΣ: Ο Μπαρμπα-Νίδας μου είπε δεν του φαίνεται τόσο σημαντική η 

 Αυστραλία. Νομίζει, όμως, ότι θα είναι ευκολότερα για τον Ηλία να 

 μεταναστεύσει για την Αμερική από την Αυστραλία αν του κάνει 

 πρόσκληση ο θείος του ο Μιλτιάδης.  

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 9η 

 (Κυριακή 15 Νοεμβρίου 1953. Απογευματινές ώρες. Ο Ηλίας περνάει από 

 το δωμάτιο της Μαριάνθης στο Ξυλόκαστρο με ένα ενοικιασμένο 

 μηχανάκι. Η Μαριάνθη τον περιμένει. Αποφασίζουν να πάνε κάπου για 

  έναν καφέ)   

ΗΛΙΑΣ: Γεια σου Μαριάνθη. Ελπίζω να μην άργησα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά και με τα πόδια θα 

 μπορούσαμε να πάμε μέχρι τον Πευκιά. 

ΗΛΙΑΣ: Αφού έχω νοικιάσει το μηχανάκι ας πάμε μέχρι το Λουτράκι. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Αύριο φεύγεις.. Κάπου εδώ κοντά. 

ΗΛΙΑΣ: Τότε να πάμε στο Κιάτο. Ξέρω ένα καλό μαγαζί δίπλα στη 

 θάλασσα. 

 (Φεύγουν. Στο μαγαζί κάθονται έξω σ’ ένα ακρινό τραπέζι. Ακούγεται η 

φουρτουνιασμένη θάλασσα). 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Ωραίο παραλιακό μαγαζί μετά τη χθεσινή νεροποντή. 

ΗΛΙΑΣ: Δεν είναι το Λουτράκι αλλά μου αρέσει ν’ ακούω τη θάλασσα. 

 Σήμερα ήρθα από την Αθήνα.  Επάνω είχε καλό  καιρό. Θα μείνω απόψε 

 στο δωμάτιο της Κατερίνας και του Γρηγόρη που πάνε στο Γυμνάσιο. 

 Αυτοί έχουν πάει στη Στήλια για το Σαββατοκύριακο. 
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ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Στο γράμμα σου δεν μου είπες πόσες μέρες θα μείνεις. 

ΗΛΙΑΣ: Αύριο Κυριακή θα πάω στη Στήλια. Θα γυρίσω στο Ξυλόκαστρο 

 το μεθεπόμενο Σάββατο. Ελπίζω να σε δω εκείνο το βράδυ. Θα φύγω για 

 την Αθήνα την Κυριακή, την άλλη μέρα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: ΄Ολα γρήγορα τα κάνεις. Τελικά τίποτα δεν σε κρατά στην 

 Ελλάδα. 

ΗΛΙΑΣ: Μαριάνθη, μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ας 

 δοκιμάσουμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Πρέπει να βλέπουμε 

 μπροστά. Δεν θα το πιστέψεις αλλά εκείνο το γράμμα σου μου έδωσε 

 φτερά! Νέα δύναμη!. ΄Ημουν πολύ κατηφής εκείνο το βράδυ πριν 

 διαβάσω το γράμμα σου. Σ’ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ όπως πάντα και για 

  πάντα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Αφού έτσι το θέλεις θα έρθω να σε συναντήσω, αν νομίζεις 

 ότι τα πράγματα που βρήκες είναι ευνοϊκά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα 

 δέχουμαι να αγνοείς τη δική μου γνώμη. 

ΗΛΙΑΣ: Σ’ ευχαριστώ αγάπη μου. Από ό,τι μας είπαν το καράβι 

 προγραμματίζεται να φύγει στα μέσα Δεκεμβρίου. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Θα έρθω στο λιμάνι.  Θα έρθουν οι δικοί σου; 

ΗΛΙΑΣ: ΄Οχι!, όχι!  Οι γονείς σου δεν θα θέλουν να έρθεις μόνη σου. Ούτε 

 είναι σωστό. Δεν θέλω να έρθουν ούτε οι δικοί μου.  Η αναχώρηση είναι 

 μια σκληρή στιγμή. Με τρομάζει η ιδέα να δω την κυρα-Βασίλω να κάνει 

 σκηνές μπροστά στη σκάλα του πλοίου. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, δεν θα είσαι στην Ελλάδα. Στο 

 καράβι θα είσαι. Τι προβλέπεις μόλις φτάσεις στην Αυστραλία; 

ΗΛΙΑΣ: Να βρω κάποια δουλειά, να με πληρώνουν και να μένει κάτι. Στην

  αρχή προβλέπω όλα να είναι δύσκολα.΄Εχω μάθει λίγα Αγγλικά με τη 

 Μέθοδο Αγγλικής. Θα σου γράψω από το πλοίο και μόλις φτάσω. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: (Κοιτάζει προς τη θάλασσα. Επίσης μελαγχολική Λίγο μακριά 

  φαίνονται αστραπές και ακούγεται μπουμπούνισμα κεραυνών)  

Χαλάει ο καιρός απότομα! Φαίνεται να έρχεται μπόρα. Θέλουμε είκοσι

  λεπτά για το Ξυλόκαστρο. Καλύτερα να γυρίσουμε αμέσως, πριν 

 γίνουμε μουσκίδι.  (Σηκώνονται να φύγουν). 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ 10η 

(Στο χωριό Στήλια Παρασκευή απόγευμα. Ο Ηλίας ετοιμάζεται να αναχωρήσει 

την άλλη μέρα. Το Σάββατο το βράδυ θα μείνει στο Ξυλόκαστρο).  

ΒΟΥΛΑ: Γιατί δεν φεύγεις την Κυριακή Ηλία; 

ΗΛΙΑΣ: (Εμπιστευτικά) Μεταξύ μας Βούλα, θέλω να δω στο Ξυλόκαστρο 

 τη Μαριάνθη. Θέλω να δω και κάποιοιους άλλους φίλοους από την εποχή 

 που πήγαινα στο Γυμνάσιο. 

ΒΟΥΛΑ: Η μητέρα θέλει να έρθουμε όλοι στον Πειραιά όταν θα φεύγει το 

 καράβι. 

ΗΛΙΑΣ: Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα σας πω ποιο είναι το καράβι και πότε 

 φεύγει. 

(Μπαίνει η μητέρα και ο πατέρας) 

ΜΕΝΙΟΣ: Ηλία, ο Μπαρμπα-Νίδας μου είπε θα ήθελε να σε δει. Θα είναι στο 

 καφενείο. 

ΗΛΙΑΣ: Σε λίγο θα περάσω από το καφενείο. 

 (Ο Ηλίας μπαίνει στο καφενεδάκι του χωριού. Διάφοροι σηκώνονται να

  τον χαιρατήσουν και να τον κεράσουν) 

 

ΗΛΙΑΣ: Συγγνώμη! Συγγνώμη! Δεν αντέχω άλλο. ΄Ολη την ημέρα σήμερα 

 σε κάθε σπίτι κεράσματα, γλυκό, τσίπουρα. 

ΑΝΤΩΝΗΣ:  Η ώρα η καλή Ηλία. Κοίτα να μας καλέσεις και εμάς εκεί 

 πέρα και να μας βρεις δουλειές. 

ΜΗΤΡΟΣ: Βρε Ηλία να προσέχεις εκεί πέρα. Πολλά έχω ακούσει για την 

  Αυστραλία. Είναι λέει γεμάτη φίδια, καρχαρίες, καγκουρούδες, 

 κροκόδειλους. Ακόμη και ανθρωποφάγους έχει στις ζούγγλες της, λένε

 Μπαίνεις στη θάλασσα λέει και είναι παγωμένη. ΄Ασε που είναι γεμάτη 

 ρουφήχτρες και στο άψε-σβύσε μπορείς να εξαφανιστείς από προσώπου 

 γης. 

ΗΛΙΑΣ: Θα τα προσέχω όλα βρε παιδιά! (Βλέπει τον Μπαρμπα-Νίδα και 

 πάει κοντά του). 

 Γεια σου Μπαρμπα-Νίδα. Πώς πάει το κομπολόι; 
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ΜΠΑΡΜΠΑ-ΝΙΔΑΣ: Κάθησε παιδί μου να σε δω λίγο. Ουζάκι, τσίπουρο; 

ΗΛΙΑΣ: ΄Αλλο ένα τσίπουρο Μπάρμπα Λεωνίδα. ΄Ομως, δεν θα το πιω 

 όλο.  

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΝΙΔΑΣ: Το φιλοσοφώ παιδί μου. Πριν 50 χρόνια είμασταν ένα 

τσούρμο παλικάρια στο χωριό. Μετά τους ρούφηξε η Αμερική. Μετά 

ήρθαν οι πόλεμοι. Μετά η Αμερική σταμάτησε να παίρνει αβέρτα 

μετανάστες. Τώρα άνοιξε η Αυστραλία. Εγώ πήγα στην Αμερική το 

1905. Δούλευα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το 1912 άρχισαν οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι. Μπήκα στο καράβι και γύρισα στην Ελλάδα. Πήγα 

κατ’ ευθείαν στο Μέτωπο. Για την πατρίδα! Μετά γύρισα στο χωριό. Στα 

χωράφια . Εγώ κι ο παππούς σου είμαστε αδέρφια. Αμερική είναι και 

εδώ. Δεν χρειάζεσαι πολλά να ακούς τον κούκο την άνοιξη, ν’ακούς τ’ 

αηδόνια στα βάτα τα καλοκαιριάτικα βράδυα, να βλέπεις τις παπαρούνες 

στα λειβάδια την άνοιξη, να πίνεις το  δικό σου κρασί το χειμώνα, να 

ευχαριστιέσαι τη ζωή. Εγώ είμαι 73 χρονών τώρα, ίσως δεν θα σε 

ξαναδώ. Να έχεις την ευχή μου  Και να θυμάσαι: Να μη σε πλανέσει η 

ξενιτιά. Μετά 4-5 χρόνια να γυρίσεις στην πατρίδα σου και στη μάνα 

σου! 

ΗΛΙΑΣ: Ευχαριστώ Μπαρμπα-Λεωνίδα για τα σοφά σου λόγια. Αλλά, 

 όπως λέμε, αν τα πράγματα δεν έρχονται καλά, όπου γης και πατρίς. 

ΑΝΤΩΝΗΣ:  Πολύ στο πατριωτικό το έριξες Μπαρμπα-Λεωνίδα. Καλά

  σου λέει το παλικάρι: ΄Οπου γης και πατρίς. 

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΝΙΔΑΣ: Αυτά λέγανε όλα εκείνα τα παλικάρια πριν το 1920. 

 Που είναι όλοι εκείνοι σήμερα; Πού είναι τα παιδιά τους; Πού είναι τα 

 εγγόνια τους; Τους κατάπιε όλους η Αμερική.  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ: (Λίγο απόμακρα, δεν ακούει ο Ηλίας) 

 Καλό παιδί ο Ηλίας! ΄Ενα παλικάρι του χωριού μας. 

ΑΝΕΣΤΗΣ: Καλός είναι. Λίγο μονόχνωτος αλλά έχει πολύ καλή καρδιά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ηλία, θέλω να μου στείλεις από την Αυστραλία ένα κλαρίνο. Θα

  σου το πληρώσω. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ: Εμένα Ηλία θέλω να μου στείλεις ένα καλό μπουζούκι. Και 

 θα σου το πληρώσω. 

ΗΛΙΑΣ: Σας βλέπω να ιδρύετε τη Στηλιάνικη Κομπανία. 
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να μας πάρεις να 

 τραγουδήσουμε και στην Αυστραλία. 

ΗΛΙΑΣ: Θα σας έχω υπόψη αν βρω εκεί κανένα καλό μαγαζί. 

 

 (Ο Ηλίας αποχαιρετά μερικούς φίλους και φεύγει για το σπίτι. Στο σπίτι.) 

ΒΑΣΙΛΩ: Λεβέντη μας, να μας πεις πότε θα φύγεις να έρθουμε όλοι στον 

 Πειραιά. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Οχι, δεν το βλέπω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Γι’ αυτό ήρθα  

  τόσες μέρες στο χωριό να σας αποχαιρετήσω όλους. Αποχαιρέτησα και 

 όλους τους χωριανούς μας. 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Ακουσε τη μάνα σου παλικάρι μου. Η αναχώρηση για τα ξένα 

 είναι ζωντανός χωρισμός. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. 

ΗΛΙΑΣ: Αν είναι έτσι μάνα τότε ο ζωντανός χωρισμός θα είναι στις οχτώ, 

 αύριο το πρωί.  ΄Οταν θα μπαίνω στο αυτοκίνητο του Μπόμη για το 

 Ξυλόκαστρο. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 11η 

(Στη Μελβούρνη, στο Bourke Street ένα απόγευμα Παρασκευής, Μάρτης 1955, ο 

Ηλίας και ο Σταμάτης  βγαίνουν  και περπατούν μαζί στο Bourke Street. 

Δουλεύουν και οι δύο στο Ταχυδρομικό Τμήμα Διαλλογής Επιστολών . Ο Ηλίας 

μόλις πληροφόρησε τη διεύθυνση ότι σε μια εβδομάδα θ’ αφήσει την εργασία.) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ηλία γιατί απφάσισες να φύγεις; Δεν σου αρέσει εδώ η 

 εργασία; 

ΗΛΙΑΣ: Σταμάτη την εργασία εδώ την έβλεπα προσωρινή. Εγώ θέλω να 

 εργαστώ με αυτοκίνητα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θέλεις να πάμε για μια μπίρα στο Παμπ απέναντι πριν 

  πιάσεις το τρένο;  Εγώ κάθε Παρασκευή απόγευμα το επισκέπτομαι ν’ 

 ανάψω ένα κερί, μπορεί και δύο. 
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  (Κάθονται σ’ ένα τραπεζάκι της μπυραρίας. Ο Σταμάτης φέρνει δυο

  ποτήρια από τη μπάρα). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ μένω στο Ρίτσμοντ. Και η πόλη είναι δέκα λεπτά με  το 

 τραμ. 

ΗΛΙΑΣ: Πολύ κοντά είσαι. Εμένα μου παίρνει 35 λεπτά με το τρένο. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και εγώ έμενα μακριά και πάντα καθυστερούσα στην 

 προηγούμενη δουλειά μου. Αρχίζαμε στις εφτά το πρωί. «Πάλι  πέντε-

 δέκα λεπτά καθυστέρηση» μου έλεγε ο επιστάτης. Αποφάσισα, λοιπόν,

  να βρω δωμάτιο στο Ρίτσμοντ, δίπλα στο εργοστάσιο πλαστικών που 

  δούλευα αλλά και πάλι μερικά πρωϊνά καθυστερούσα 5-10 λεπτά. 

 Δύσκολα σηκώνεται κανένας το πρωί στις έξι, προπάντων το χειμώνα. 

 Εδώ τουλάχιστον δεν αρχίζουμε από τα άγρια χαράματα. 

ΗΛΙΑΣ: Εγώ όταν ήρθα από την Τασμάνια βρήκα δωμάτιο στο Πρέστον. 

 Το τρένο είναι κοντά στο σπίτι. Μετά έπιασα δουλειά εδώ. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γιατί πήγες στην Τασμάνια Ηλία; 

ΗΛΙΑΣ: Δούλευα σε μια εταιρεία που τοποθετούσε κολώνες του 

 ηλεκτρικού. Είχε καλύτερα χρήματα από εδώ αλλά ήταν μακριά από τα 

 χωριά. Μέναμε σε καταυλισμό. Αποφάσισα να έρθω στη Μελβούρνη. 

 Εδώ είμαι μέσα στην πόλη, έχει πολλούς ΄Ελληνες. Μέσα σ’ όλα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ:  Είσαι από την Κορινθία μου είπες. Εγώ είμαι από τα Χανιά

 Πόσον καιρό έχεις στην Αυστραλία; 

ΗΛΙΑΣ: ΄Ηρθα με το Fairsea πέρυσι τον Ιανουάριο του 1954. Κάτι 

 παραπάνω από έναν χρόνο.. ΄Εμεινα στη Μπονεγκίλα ένα μήνα. Μετά 

 πήγα με κάτι άλλους στη Μιλτζούρα στο τρύγημα των σταφυλιών. ΄Ενα 

 μήνα  αργότερα πέρασα στην Τασμάνια. Και μετά μερικούς μήνες εκεί 

 ήρθα στη Μελβούρνη. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εδώ πώς τα βλέπεις; 

ΗΛΙΑΣ: Καλύτερα από τη δουλειά που είχα στην Τασμάνια. Καλύτερα 

 χρήματα εκεί αλλά η δουλειά δεν ήταν αυτή που ήθελα. Είχαν διάφορα 

 φορτηγά αλλά θέσεις για οδηγούς έδιναν μόνο σε Αυστραλούς. Τώρα  θα

  φύγω από εδώ γιατί βρήκα δουλειά οδηγού φορτηγού για μεταφορές 

 αγροτικών προϊόντων από μια φάρμα. Καλύτερα χρήματα και είναι η 
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 εργασία που μου αρέσει. Αργότερα θα προσπαθήσω ν’ αγοράσω δικό 

  μου φορτηγό.  Χρειάζεται να εργαστώ. Πρέπει να φέρω από την Ελλάδα

  το κορίτσι μου και δυο αδελφές μου. ΄Εχω κάνει τις προσκλήσεις. Θα 

 έρθουν σε δυο μήνες.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα φύγω κι εγώ σύντομα από εδώ. Καλή αλλά μονότονη 

  εργασία. Συζητώ ν’ αρχίσω εργασία σ’ ένα Πρακτορείο Ταξιδίων. Είσαι

  παλικάρι, Ηλία. Αν θέλεις γινόμαστε και κουμπάροι. Στην υγειά σου! 

ΗΛΙΑΣ: Στην υγειά σου Σταμάτη! (Σφίγγουν τα χέρια) 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 12  

(Αύγουστος 1956. Στο αυτοκίνητο γυρνώντας από το Σίδνεϊ ο Ηλίας, η γυναίκα 

του Μαριάνθη και οι αδελφές του Παρασκευούλα και Πολυξένη. Είχαν μεταβεί 

στο Σίδνεϊ στο γάμο ενός συγχωριανού τους) 

ΗΛΙΑΣ: Είδα κάνα δυο παλιούς Ξυλοκαστρίτες στο γάμο του Βλάση. ΄Ενας 

 ήρθε στην Αυστραλία πριν τον πόλεμο. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Ωραίο το νυφικό της Λαμπρινής. Δεν είναι Κορίνθια. 

 Είναι... 

ΗΛΙΑΣ: Είναι Καλαματιανή. Γνώρισα κάμποσους Καλαματιανούς στο 

 γάμο. 

ΒΟΥΛΑ: Μαντήλι Καλαματιανό! 

ΗΛΙΑΣ: Αυτή η κωμόπολη εδώ που περνάμε λέγεται GLENRΟWAN.  

 Αυτό το τεράστιο -τι είναι - άγαλμα με τα πιστόλια που βλέπετε είναι ο

  θρυλικός ήρωας της Αυστραλίας, ο Νεντ Κέλι. 

ΒΟΥΛΑ: Ο Νεντ Κέλι! ΄Ηταν στρατιώτης; Πολεμιστής; 

ΗΛΙΑΣ: Στρατιώτης δεν ήταν. Πολεμιστής ήταν! ΄Ηταν ληστής! Εδώ 

 κοντά, στο  κτίριο μιας μπiραρίας  έδωσε την τελευταία μάχη του  με 

  τους  χωροφύλακες. Γι’ αυτό έστησαν εδώ και το άγαλμά του. ΄Ηταν 

  ένας  λήσταρχος, μόλις 25 χρονών. Ιρλανδέζικης καταγωγής. 
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 Υπερασπιζόταν τα δίκαια των αδυνάτων εναντίον των υπεροπτικών 

 ΄Αγγλων. Το μουσείο του είναι  το κυριότερο αξιοθέατο αυτής εδώ της 

 μικρής αγροτούπολης. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: ΄Εχει εδώ γεωργία; 

ΗΛΙΑΣ: Κυρίως φάρμες με πολλές αγελάδες και πρόβατα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Εδώ σκοτώθηκε ο Νεντ Κέλι; 

ΗΛΙΑΣ: ΄Οχι αυτός! Ο αδερφός του και κάποιοι σύντροφοί του νομίζω, 

  σκοτώθηκαν εδώ. Αυτόν τον έπιασαν αιχμάλωτο. Αργότερα τον δίκασαν 

 και τον κρέμασαν στη φυλακή της Μελβούρνης. Σε εκείνο το παλιό 

 κτίριο που βρίσκεται στην αρχή της Ράσελ Στριτ. Τώρα δεν είναι 

 φυλακή, το έχουν κάνει μουσείο. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: ΄Εχει ακόμη ληστές στην Αυστραλία; 

ΗΛΙΑΣ: Είχε. Η Ιστορία αυτή είναι παλιά. Η μάχη με τους χωροφύλακες 

 έγινε το 1880. Τον Νεντ Κέλι τον κρέμασαν στις 11 Νοεμβρίου του 

  1880. 

ΒΟΥΛΑ: Να πάμε να δούμε το Μουσείο . Θα έχει  ενδιαφέροντα εκθέματα. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Αλλη φορά.. Τώρα εγώ πεινάω, δεν ξέρω εσείς. 

ΒΟΥΛΑ: Είναι απόγευμα. Να σταματήσουμε να τσιμπήσουμε κάτι. 

ΗΛΙΑΣ: Να πάμε σ’ αυτό το κάφε, δίπλα στην Τράπεζα, SPOTLESS, λέει. 

(Μπαίνουν στο κάφε SPOTLESS.  Δεν έχει πελάτες αυτή την ώρα. Ο άνδρας που 

κάθεται στο ταμείο τους δείχνει να καθήσουν. Τους ρωτά αν είναι ΄Ελληνες). 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΄Ελληνες είστε; 

ΗΛΙΑΣ: Α! ΄Ελληνες είμαστε! Πώς το καταλάβατε; 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Σας άκουσα που μιλούσατε Ελληνικά. Κοιτάξτε τον 

 κατάλογο. ΄Ο,τι θέλετε. ΄Εχουμε έναν καινούργιο μάγειρα. Μαγείρευε 

 στα καράβια. Είναι καλός. Θα έρθει η κοπέλα να πάρει τις 

 παραγγελίες. Το μαγαζί μου λέγεται SPOTLESS.  Είναι το καλύτερο, όχι 

 μόνο σε αυτή την πόλη αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της 

 Βορειοανατολικής Βικτόριας! (απομακρύνεται) 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Πολύ απάνω του φαίνεται να το έχει πάρει! 
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ΗΛΙΑΣ: Κάτι τρέχει στα λεμονάδικα!  

 

(΄Ερχεται η γυναίκα, παίρνει τις παραγγελίες) 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ: Καλώς ήρθατε! ΄Ερχεστε από τη Γογκαράτα; 

ΒΟΥΛΑ: Γογκαράτα; Ερχόμαστε από το Σίδνει. Πάμε για τη Μελβούρνη. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ:  Από εδώ, σε δυόμισι ώρες θα είστε στη Μελβούρνη. 

(Η γυναίκα φεύγει με τις παραγγελίες) 

 

ΒΟΥΛΑ: Ωραίο το ταξίδι για το Σίδνεϊ αλλά πολύ κουραστικό με το 

 αυτοκίνητο. 

ΗΛΙΑΣ: Το ίδιο κουραστικό είναι και με το τρένο. Εκτός αν πας με το 

 αεροπλάνο. Σε μια ώρα είσαι στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Α, μπα, να λείπει! Εγώ δεν μπαίνω σε αεροπλάνο έστω και

  και να μου χαρίσουν το εισιτήριο. 

 

(Η γυναίκα φέρνει τα φαγητά.. Τρώνε και συνομιλούν) 

ΒΟΥΛΑ: Αυτός εκεί στο τραπέζι, δίπλα στο ταμείο μας κοιτάζει περίεργα. 

ΗΛΙΑΣ: Σα γνωστός μου φαίνεται. (Ο άνδρας πλησιάζει στο τραπέζι) 

 Βρε Διονύση εσύ εδώ; Δεν πιστεύω στα μάτια μου! Πώς βρέθηκες εδώ! 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Γεια σου αδερφέ Ηλία! Πόσο μικρός είναι ο κόσμος! Από 

 την Αθήνα στο GLENROWAN.  Ποιος να το πίστευε! Δούλευα στα 

 καράβια κανένα ενάμιση χρόνο. Το έσκασα από το Πορτ Μέλμπουρν. 

  Και νάμαι εδώ που με βλέπεις. 

ΗΛΙΑΣ: Διονύση, από εδώ είναι η γυναίκα μου η Μαριάνθη και οι αδερφές

  μου Βούλα και Πολυξένη. Επιστρέφουμε από το Σίδνεϊ. Πήγαμε σ’ ένα

  γάμο. 

(Στις γυναίκες) Είναι ο Διονύσης που νοικιάζαμε μαζί στην Αθήνα. 

(Στο Διονύση) Καλά Διονύση, πώς βρέθηκες στο GLENROWAN; 



29 
 

ΗΛΙΑΣ: Περίπλοκη ιστορία. (Μιλώντας σιγά) Τον είδατε τον ιδιοκτήτη; 

  Σκέτο κάθαρμα είναι. ΄Οταν βγήκα από το καράβι πήγα σε ένα καφενείο 

 που μου είπαν ότι είναι στέκι για πολλούς ΄Ελληνες. ΄Οταν κάθισα σε ένα 

 τραπέζι με πλησιάζει ο κύριος. Εσύ είσαι από το καράβι;», με ρωτάει. 

  ‘Ναι του λέω. Είμαι από το καράβι’. ‘΄Εχεις δουλειά;’, μου λέει. ‘Τι 

 δουλειά να έχω. Μόλις βγήκα από το καράβι. Ψάχνω να βρω κάπου να 

 μείνω’, του  είπα. ‘Θέλεις να δουλέψεις στο εστιατόριό μου;’, μου κάνει. 

 ‘Αν υπάρχει δουλειά θέλω’, του είπα. ‘Είναι λίγο έξω από τη 

 Μελβούρνη. Χρειαζόμαστε έναν μάγειρα. ΄Οχι μεγάλα πράγματα, να 

  ψήνεις μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, να τηγανίζεις αυγά και παττάτες,  

 απλά  πράγματα’. Κοιτάχτε του λέω, εγώ δούλευα σε εστιατόριο στην 

  Αθήνα και στα καράβια ήμουν μάγειρας’. ‘Εντάξει έλα μαζί μου. Θα  

 μένεις στο μαγαζί χωρίς ενοίκιο, θα τρως όσο θέλεις και ό,τι παίρνεις θα

  σου μένουν καθαρά’. Με πήρε στο αυτοκίνητό του και με έφερε στο 

 GLENRWAN. Πριν από ένα μήνα.  

Δουλειά έξι μέρες την εβδομάδα, 12  ώρες την ημέρα.  ΄Ολες τις 

  δουλειές: μάγειρας, πιατάς, καθαριστής,  σερβιτόρος. ΄Υστερα από ένα 

 μήνα με πλήρωσε χθες. 28 λίρες  για τη δουλειά ενός μήνα. ‘Τι λεφτά 

 είναι αυτά;’ του είπα.  ‘Μην ξεχνάς, εδώ τρως και κοιμάσαι, τα λεφτά 

 είναι καθαρά’, μου λέει.  Στενοχωρέθηκα. Πώς την πάτησα έτσι! Του 

 έδωσα να καταλάβει ότι θα φύγω.  Μπορείς να φύγεις μου είπε αλλά πού

  αλλού θα βρεις άλλη δουλειά; Και μην ξεχνάς είσαι και σκαστός από τα 

 καράβια, παράνομος μετανάστης. Μπορεί να πέσεις στα ίχνη της 

 αστυνομίας. 

 Γνωρίζω έναν ξάδελφό μου στη Μελβούρνη. Μένει στο Θόμπορι. Δεν 

 έχω τηλέφωνο αλλά΄έχω  τη διεύθυνσή του. 

ΗΛΙΑΣ: Το Θόμπορι είναι κοντά σε μας. Να πω στον ξάδελφό σου να έρθει

  το Σαββατοκύριακο να σε πάρει. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Το αφεντικό δεν θα το δεχτεί αυτό. 

ΗΛΙΑΣ: Κοίταξε Διονύση. Εγώ θα το πω αυτό του Ιδιοκτήτη. Αν δεν δεχτεί

  να ρθει ο ξάδελφός σου την Κυριακή  θα σου κάνω νόημα, θα πάρεις τη

  βαλίτσα σου από την πίσω πόρτα και  θα πας στο αυτοκίνητό μας. Είναι 

 το Χόλντεν που είναι σταθευμένο δίπλα, μπροστά από την τράπεζα. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Τι βαλίτσα; ΄Ενα βαλιτσάκι έχω! 
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(Ο ιδιοκτήτης πλησιάζει) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Τι γίνεται εκεί; Διονύση, τόστρωσες στην κουβέντα.  

 Πέρασε να ετοιμάσεις την κουζίνα για το βράδυ.  

 

(Ο Διονύσης πάει προς την κουζίνα. Ο Ηλίας λέει στα κορίτσια να πάνε στο 

αυτοκίνητο.Αυτός θα πάει στην τουαλέτα και να πληρώσει. ΄Ολοι θα συναντηθούν 

στο αυτοκίνητο) 

ΗΛΙΑΣ: (Στον ιδιοκτήτη, περνώντας από το ταμείο) Πάω μια στιγμή στην

  τουαλέτα. Παρακαλώ ετοιμάστε το λογαριασμό.  

 (Σκύβει να πει κάτι στον ιδιοκτήτη) Αυτόν τον υπάλληλο, το μάγειρα που

  έχετε, είναι φίλος ενός γνωστού μου που είναι πατριωτάκι μου.  

Να του πω να έρθει την Κυριακή να τον πάρει για λίγες μέρες στη 

 Μελβούρνη  να ξεσκάσει το παιδί; Φαίνεται πολύ καταβλημένος και 

 μελαγχολικός. 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Αυτός είναι σκαστός από τα 

 καράβια. Αν τον ανακαλύψει η αστυνομία θα τον απελάσει αμέσως. 

ΗΛΙΑΣ: Πατριώτη, το σύστημα δεν λειτουργεί έτσι. Μπορεί να είσαι 

 σκαστός από τα καράβια αλλά αν δεν κατηγορείσαι για κάτι η αστυνομία

  δεν επεμβαίνει. Η αστυνομία έχει πολλές άλλες σκοτούρες, δεν κυνηγάει

  κάποιον επειδή το έσκασε από το καράβι. 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δεν μπορεί να φύγει έτσι ο υπάλληλος...  Εγώ τον 

 προπλήρωσα και για την επόμενη εβδομάδα. 

ΗΛΙΑΣ: Αν σας χρωστάει λεφτά  δεν θα σας τα φάει!  Θα επιστρέψει στην 

εργασία του. Εκτός αν δεν τον θέλετε! 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. ΄Οταν είσαι σκαστός από τα 

 καράβια δεν μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. 

ΗΛΙΑΣ: Εγώ πάντως θα το πω στο γνωστό μου και ό,τι θέλουν ας κάνουν. 

 Σας παρακαλώ ετοιμάστε το λογαριασμό.  

(Προχωρεί προς την τουαλέτα, βλέπει τον Διονύση και του κάνει νόημα να πάρει 

τη βαλίτσα του και να φύγει για το αυτοκίνητο. Επιστρέφοντας βγάζει ένα 
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χαρτονόμισμα των πενήντα λιρών για να καθυστερήσει τον ιδιοκτήτη να μετρήσει 

τα ρέστα) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Δεν μπορεί να φύγει ο υπάλληλος πριν να δώσει δεκαπέντε 

 μέρες προειδοποίηση. 

ΗΛΙΑΣ: Ασφαλώς μπορεί. Δεν είναι ο εργαζόμενος κατάδικος στα κάτεργα. 

 Μπορεί να φύγει και θα φύγει αμέσως. 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Δίνει τα ρέστα. Υποψιιάζεται από τα λόγια του Ηλία και τον 

ακολουθεί στην έξοδο. Βλέπει το Διονύση με τη βαλίτσα του να μπαίνει στο 

αυτοκίνητο και τρέχει απειλώντας) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πώς φεύγεις έτσι ρε σαν τον κλέφτη; Να μου επιστρέψεις τα 

 χρήματα που σε προπλήρωσα. Θα πάω στην αστυνομία.  

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Δεν με προπλήρωσες τίποτα. 

ΗΛΙΑΣ: Να πας στην αστυνομία πατριώτη. Να τους πεις πόσο τον 

 πλήρωσες και για πόσο καιρό. 

(Ο Ιδιοκτήτης φωνάζει ‘κλέφτες, θα σας δείξω εγώ’ ενώ το αυτοκίνητο του Ηλία 

απομακρύνεται). 

ΗΛΙΑΣ: Συγγνώμη κορίτσια. .. Λίγο στριμωχτά είστε πίσω. Αφήστε αυτό 

το μούτρο,  αν το επιθυμεί, να τρέχει στις αστυνομίες. Δεν θα το 

τολμήσει, όμως, γιατί θα ανακαλύψουν τι απατεώνας είναι. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 13η 

(Μάρτης 1958. Στο Café Legend συζητούν οι Θάνος, Ακρόπουλος, Σταμάτης  

και ο Ηλίας.) 

ΘΑΝΟΣ: Ωραία η ατμόσφαιρα σε αυτό το μαγαζί μετά τις πρόσφατες 

 ανακαινίσεις. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: (Ρωτά τη σερβιτόρα) Τι έγινε η συνάδελφός σας Τερέζα. ΄Εχουμε 

 καιρό να τη δούμε. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ: Παντρεύτηκε. Μένει μακριά. Κι εμείς έχουμε καιρό να τη 

 δούμε. 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ελπίζω να είναι καλά και να μην έφυγε για την Τεργέστη. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ: Στη Μελβούρνη βρίσκεται. Σίγουρα θα κάνει κάποια 

 εμφάνιση. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: (Στους άλλους) Να σας συστήσω το κουμπαράκι μου τον 

 κύριο Ηλία. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενος αυτές τις μέρες γιατί αγόρασε 

 δικό του φορτηγό. 

ΟΛΟΙ: Συγχαρητήρια Ηλία! 

ΗΛΙΑΣ: Με επιμονή και τραπεζητικό δάνειο τελικά η προσπάθεια 

 ευοδόθηκε. Μπορώ να δημοσιεύω τώρα στις παροικιακές εφημερίδες την

  αγγελία: «Εκτελούνται μεταφοραί». Κυρίως, όμως, θα εργάζομαι με 

  ορισμένα εργοστάσια για μεταφορά προϊόντων και υλικών. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η παροικία προοδεύει. 

ΘΑΝΟΣ: Η παροικία προοδεύει και αυξάνεται. Η Αυστραλία προοδεύει. 

 Αλλά η Ελλάδα προοδεύει; Θυμάμαι πριν τρία χρόνια, τον Ιούλιο του 

  1955 η Καθημερινή των Αθηνών αναφερόταν στο μεταναστευτικό 

 ζήτημα. ‘Κραυγή απόγνωσης, έγραφε, φτάνει από τη Σάμο για την 

 αποψήλωση της νήσου από τη νεολαία της. Εκατοντάδες νέοι φεύγουν 

 για την Αυστραλία... Το θέμα από την Ελλάδα, έγραφε, εξετάζεται με 

 κάποια επιπολαιότητα και τη σφαλερή ιδέα ότι τα Ελληνόπουλα μας 

 περισσεύουν και πρέπει να τα ξεφορτωθώμεν...» 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το θυμάμαι αυτό το άρθρο. Το δημοσίευσα και εγώ στην 

 εφημερίδα μου. 

ΘΑΝΟΣ: Μάλιστα κύριε Διευθυντά. Το δημοσιεύσατε. Το θυμάμαι. Μόνο 

 που το βάλατε ως δικό σας δημοσίευμα και δεν αναφέρατε τίποτα για την

  πηγή που το πήρατε. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ θυμάμαι το μεταναστευτικό μέσα από την ποίηση. Από

  τη Σάμο πάλι έγραφε πέρυσι σ’ ένα βιβλίο του, το Χρονικό, ο Γιάννης

  Ρίτσος: 

...Με όλα τούτα, 

μοσχοκάρφια, τριαντάφυλλα, γητέματα – ειπωμένα ή ανείπωτα – 

δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την ατέλειωτη μετανάστευση 

για δω ή για εκεί, στην Αυστραλία, στην Ταγκανίκα, ή ακόμα πιο πέρα, 

εκεί που δεν ξέρεις αν είναι σπίτια, ή πώς είναι, 
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εκεί που δεν ξέρεις τι γλώσσα μιλάνε, ή αν μιλάνε. 

Κανένας δεν έμεινε να σπείρει ή να θερίσει – τι να θερίσει; ΄Ετσι  

τα πιότερα κορίτσια 

μείναν ανύπαντρα. Το νησί γέμισε 

γεροντοκόρες, ζωντοχήρες, ξεπεσμένες αρχόντισσες... 
 

Αυτό δεν το βάλατε στην εφημερίδα σας κύριε Ακρόπουλε. Αλλά τι να 

 πρωτοβάλλετε. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η μετανάστευση έχει τα υπέρ και τα κατά της. Το  

  πρόβλημα, όμως, είναι τώρα εδώ. Καμιά πρόνοια δεν έχει ληφτεί για την

  προστασία των μεταναστών από την ψυχοφθόρα αντεθνική προπαγάνδα

  της Μόσχας. Οι κομμουνισταί καταλαμβάνουν τις Κοινότητες. 

ΘΑΝΟΣ: Το λέτε εσείς αυτό που συμμετείχατε σε κοινοτική επιτροπή που 

 επισκέφτηκε το στρατόπεδο της Μπονεγκίλα. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τον φιλοξενικό καταυλισμό της Μπονεγκίλα. Αυτό ήταν 

 πριν μερικά χρόνια. Τώρα κινδυνεύουν οι ίδιες οι Κοινότητες. Τώρα η 

  ερυθρά προπαγάνδα τις ωθεί να οργανώσουν τον Ιούνιο, το αντεθνικό 

 Παγκοινοτικό Συνέδριο του Σίδνεϊ. 

ΘΑΝΟΣ: Το Παγκοινοτικό Συνέδριο του Σίδνεϊ.  Θα παραβρεθούν σ’ αυτό

  οι διευθυντές όλων των παροικιακών εφημερίδων. Θα πάτε εσείς κύριε 

 Ακρόπουλε; 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η εφημερίς μου δεν συμμετέχει σε αντεθνικές συνάξεις. 

ΘΑΝΟΣ: Μάλιστα κύριε Διευθυντά. ΄Ολοι πλην Λακεδαιμονίων!. Κάπως 

 έτσι δεν το είπε και ο Καβάφης;. Γίνεται σε λίγο κάποια σύσκεψη για τη 

 συμμετοχή της Κοινότητας της Μελβούρνης στο Συνέδριο. Θα έρθετε; 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το γνωρίζω. Να πηγαίνουμε, αλλιώς δεν θα προλάβουμε.  

(Φεύγουν. Μένουν ο Σταμάτης και ο Ηλίας) 

 

ΗΛΙΑΣ: Κουμπάρε, μια και είμαστε εδώ ήθελα να συζητήσουμε τις 

 προσκλήσεις που θέλω να κάνω, του αδελφού μου Γρηγόρη και της 

 αδελφής μου Κατερίνας. 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα πέπει να ρθεις στο Γραφείο να συμπληρώσουμε τις 

 φόρμες. Μπορούμε, όμως, να συζητήσουμε μερικά στοιχεία. Πόσων 

  χρόνων είναι;  

ΗΛΙΑΣ: Ο Γρηγόρης γεννήθηκε το 1940 (18 χρονών) και η Κατερίνα το 

  1942, (16 χρονών). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Με τι ασχολούνται τώρα; 

ΗΛΙΑΣ: Και οι δυο άφησαν το Γυμνάσιο στη μέση. Ο Γρηγόρης είναι, όπως 

 και εγώ τότε -δηλαδή εργάζεται στην Αθήνα.  Η Κατερίνα πηγαίνει στη 

 Μοδίστρα, στο Ξυλόκαστρο. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλύτερα είναι να πάνε μέσω της ΔΕΜΕ στην Αθήνα. Θα 

 γλιτώσουν μερικά χρήματα από το εισιτήριό τους. Οι αδελφές σου εδώ 

 πώς τα πάνε; 

ΗΛΙΑΣ: Η Βούλα δουλεύει με τη Μαριάνθη στο εργοστάσιο ενδυμάτων. 

 Εκεί δούλευε και η Πολυξένη αλλά τώρα άνοιξε με τον άνδρα της το 

 Θωμά δικό τους ραφτάδικο και παίρνουν εργασία από μεγάλα 

 εργοστάσια. Η Βούλα παντρεύτηκε τον παλιό μου φίλο Διονύση. Ο 

 Διονύσης είναι μάγειρας σ’ ένα εστιατόριο. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Ολη η οικογένεια εδώ. Να φέρεις και τους γονείς σου. 

ΗΛΙΑΣ: Μπορεί να έρθουν για κάποιο διάστημα. Αν καταφέρουμε την 

  κυρα-Βασίλω να πάρει τη μεγάλη απόφαση. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλά είναι όλη η οικογένεια να είναι κοντά. Η Αναστασία, 

 η γυναίκα μου, έχει τη μητέρα της μαζί μας και προσέχει τον μικρό. Η 

 Αναστασία έφυγε από το ραφτάδικο και άνοιξε ένα μαγαζί νυφικών και 

 βαπτιστικών. 

ΗΛΙΑΣ: Πολύ καλή κίνηση κουμπάρε!, Υπάρχει σήμερα στην παροικία 

  μεγάλη ζήτηση σ’αυτό τον τομέα. Το ξέρω γιατί μερικές φορές κάνω 

  μεταφορές σε μαγαζιά. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είδα προβάλλεται μια καλή ταινεία. Να περάσουμε αύριο να

  πάμε να τη δούμε; 

ΗΛΙΑΣ: Καλή ιδέα! Θα σας περιμένουμε. 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ14η 

(Απρίλης 1964 στο Κάφε Λένττζεντ συνομιλούν οι Ηλίας και ο Σταμάτης. Σε λίγο 

έρχεται και ο Κωστής.) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δάσκαλε έλα, εδώ είμαστε. Να σου συστήσω τον κουμπάρο 

μου Ηλία.. Είναι Κορίνθιος. ΄Εφερε όλα τ’ αδέρφια του στη Μελβούρνη. 

Τώρα αποφάσισε να φέρει και τους γονείς του. 

ΚΩΣΤΗΣ: Χαίρομαι κύριε Ηλία. Καλό που σκέπτεσαι την οικογένεια των 

  γονιών σου, και επίσης τους γονείς σου. Σαν τον Αινεία και συ. 

   Χαίρομαι που είσαι κουμπάρος και οπωσδήποτε φίλος του καλού μου

  φίλου Σταμάτη. Δεν πιστεύω να είστε κι εσείς ποιητής; Τι επαγγέλεσθε, 

 αν επιτρέπεται; 

ΗΛΙΑΣ: Ποιητής μόνο ο Σταμάτης είναι. Εγώ είμαι πιο πεζός, είμαι οδηγός. 

΄Εχω ένα φορτηγό.. (Γελάει). 

ΚΩΣΤΗΣ: (Γελάει επίσης) Οι οδηγοί είναι πολύτιμοι. Μπορούν να  

  μεταφέρουν βιβλία και οικοσκευές από το ένα μέρος στο άλλο. Εγώ έχω

  υπηρετήσει εθελοντής στον Αυστραλιανό στρατό και στους δύο 

  Παγκοσμίους πολέμους. Κάποτε έμαθα να οδηγώ αλλά ποτέ δεν είχα 

  αυτοκίνητο και συνεπώς ποτέ δεν οδηγώ. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι να οδηγήσεις δάσκαλε. Εσύ ιππεύεις καθημερινά τον 

  Πήγασο της φαντασίας σου.Τι να το κάνεις το αυτοκίνητο; Αν πιάσεις 

 τιμόνι θα νομίσεις ότι έπιασες τα ηνία του Πηγάσου και αλλοίμονο σε 

 όποιον βρεθεί μπροστά σου. (΄Ολοι γελούν) 

Εγκαταστάθηκες ή ακόμα δεν προσγείωσες τον Πήγασό σου; 

ΚΩΣΤΗΣ: ΄Ηρθα από την Αγγλία πριν έξι μήνες. Ευτυχώς βρήκα δουλειά, 

 διδάσκω σε Γυμνάσιο. 

ΗΛΙΑΣ: Τι διδάσκετε; 
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ΚΩΣΤΗΣ: Αγγλικά, Γαλλικά. Διδάσκω και Αρχαία Ελληνικά αλλά στο 

  σχολείο μου δυστυχώς δεν προσφέρεται αυτό το μάθημα. 

ΗΛΙΑΣ: Πώς σας προσέλαβαν τώρα; Δεν διδάσκατε παλιότερα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ο Δάσκαλος είναι βίος και πολιτεία! Είναι ο καλύτερος 

  ποιητής που έχω συναντήσει προσωπικά, εκτός από τον Βάρναλη που 

 συνάντησα κάποτε στην Αθήνα. ΄Εχει, όμως, το χούι του Καζαντζάκη,

 ποτέ δεν στεργιώνει σε έναν τόπο για περισσότερο από 3-4 χρόνια. 

  Μόλις επανέκαμψε στη Μελβούρνη ύστερα από απουσία 12 ετών. 

ΗΛΙΑΣ: Είστε φοβερός! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ο Δάσκαλος είναι ιερό τέρας! 

ΚΩΣΤΗΣ: Οι υπερβολές δεν ωφελούν.  Θέλω όλοι να βοηθήσουμε στη 

 δημιουργία αυτού του συλλόγου,  Εναι απαραίτητος για τη διανόηση της 

 παροικίας μας που δεν πάει πολύ παραπέρα από το σελίνι, τη λίρα, το 

 ψάρια και τα τηγανητά πατατάκια. Θα πρέπει να συμβάλεις κι εσύ 

 αγαπητέ Ηλία. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστούμε και το φορτηγό σου. 

ΗΛΙΑΣ: Μόνο να μη μου ζητήσετε να γράφω ποιήματα! ΄Εγραφα κάποτε 

 ποιήματα όταν ήρθα στην Αυστραλία και τα έστελνα στη Μαριάνθη, 

  αλλά αυτά ήταν να διαβάζονται μόνο μεταξύ μας, δεν ήταν προς 

 δημοσίευση. 

(Μπαίνουν στο μαγαζί οι Θάνος και Ακρόπουλος) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αγαπητοί εκπρόσωποι της 4ης Εξουσίας εδώ είμαστε!  

  Ελάτε! 

ΘΑΝΟΣ: Χαρά μας να καθήσουμε στο τραπέζι με την παροικιακή διανόηση! 

ΚΩΣΤΗΣ: Θέλουμε τη στήριξή σας για τον λογοτεχνικό σύλλογο που 

  προτείνουμε: Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών Μελβούρνης – ΣΕΛΜ. 
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ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η στήριξή μας είναι δεδομένη αρκεί να μη συμπειλάβετε 

 κομμουνιστικά στοιχεία. 

ΘΑΝΟΣ: Πού να βρεθούν κύριε Διευθυντά; Τον μακαρίτη τον Αλέκο Δούκα 

 του ψέλνατε τα εξ αμάξης μέχρι που έπεσε υπέρ των ιδανικών της 

 Ειρήνης τα οποία εσείς πολεμάτε συστηματικά.  Δυστυχώς ο Βάρναλης 

 και ο Ρίτσος δεν κατοικούν στη Μελβούρνη. Μη βλέπετε πάντοτε 

 μπροστά σας φαντάσματα! Αγαπητοί, η στήριξη του Τύπου σ’ αυτή την

  προσπάθεια να θεωρείται δεδομένη. Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις του κ. 

 Ακρόπουλου, όπως πάντα, δεν θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Θα αφορούν 

 μόνο την εφημερίδα του. 

ΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ απλώς προειδοποιώ. 

ΚΩΣΤΗΣ: Θα στείλουμε γράμματα να καλέσουμε φίλους για Ιδρυτική 

 Συνέλευση. 

ΑΥΛΑΙΑ 
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Δεύτερη πράξη  

 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(Καλοκαίρι απόγευμα του 1965 στη Στήλια Κορινθίας. Ο Μενέλαος (Μένιος) 

Παπασώτης διαβάζει στη γυναίκα του Βασίλω ένα γράμμα που έλαβαν από το γιο 

τους Ηλία που μένει στη Μελβούρνη). 

 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι λέει Μενέλαε το γράμμα;  

ΜΕΝΕΛΑΟΣ: ΄Εχει μια επιταγή 50 λίρες. 

ΒΑΣΙΛΩ: Νάναι καλά τα παιδιά! 

 (Ο Μένιος διαβάζει το γράμμα) 

Μελβούρνη 15 Ιουνίου 1965 

Αγαπημένοι μας γονείς, 

Ελπίζω το γράμμα μου να σας βρει σε καλή υγεία όπως κι εμείς άπαντες 

υγιάινουμε. 

...Θα ήθελα να σας τονίσω ότι όλα τα παιδιά σας εδώ στη Μελβούρνη 

αποφασίσαμε και επιθυμούμε να σας προσκαλέσουμε να έρθετε κοντά μας, 

τουλάχιστον για ένα ταξίδι και να μείνετε για 1-2 χρόνια ή όσο καιρό θέλετε. 

Τα εισιτήρια θα τα πληρώσουμε εμείς και όταν έρθετε, έχουμε σπίτια, θα 

μένετε μαζί μας, δεν θα χρειάζεστε να βρείτε κατάλυμα και να πληρώνετε 

ενοίκιο. 

... ΄Εχουμε κάνει τις προσκλήσεις. Παρακαλούμε να το σκεφτείτε σοβαρά, να 

το αποφασίσετε και γράψτε μας το γρηγορότερο. Θα χρειαστεί να κάνετε 

αιτήσεις για διαβατήρια και επίσης για βίζες στο Αυστραλιανό Προξενείο στην 

Αθήνα. 

Η Μαριάνθη και τα παιδιά είναι καλά, χαιρετίσματα στους γονείς και τις 

αδελφές της.  

Χαιρετισμούς και φιλιά σε όλους. 

Ο υιός σας Ηλίας 

Υγ Ελπίζουμε σύντομα ν’ αρχίσουν οι διαδικασίες για το ταξίδι σας και σας 

περιμένουμε με χαρά  όλα τα παιδιά και εγγόνια σας. 
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ΜΕΝΙΟΣ: Τα παιδιά, λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν πρόσκληση να πάμε κι 

 εμείς στην Αυστραλία. 

ΒΑΣΙΛΩ: Είναι με τα καλά τους; Εύκολο είναι για μας να πάμε τώρα στην

  Αυστραλία; Εδώ έχουμε τη σειρά μας, το σπίτι μας. Καλά είμαστε εδώ. 

ΜΕΝΙΟΣ: Γιατί να μην πάμε Βασίλω; Τα παιδιά μας είναι εκεί. 

ΒΑΣΙΛΩ: Πού να πάμε μωρέ Μενέλαε. Θέλεις να πεθάνουμε στο καράβι 

  πριν την ώρα μας; 

ΜΕΝΙΟΣ; Τόσος κόσμος πάει κι έρχεται από την Αυστραλία, εσύ θα πεθάνεις

  Βασίλω; Δεν θέλεις ύστερα από τόσα χρόνια να δεις τα παιδιά σου; Δεν 

 θέλεις να δεις τα εγγόνια σου; 

ΒΑΣΙΛΩ: Τα παιδιά θα γυρίσουν μια μέρα. ΄Ετσι μου είπαν όλα πριν φύγουν. 

 

(Η συζήτηση συνεχίζεται μετά δυο μέρες) 

ΜΕΝΙΟΣ: Σκέψου το, Βασίλω.  Πρέπει να πάμε. Τα παιδιά πήραν μια 

  απόφαση, θέλουν να πάμε εκεί. 

ΒΑΣΙΛΩ: Το σκέφτομαι. Δεν είναι καλύτερα να πας εσύ, να μείνεις όσο 

 θέλεις και μετά να γυρίσεις; ΄Γιατί πρέπει να έρθω κι εγώ; Ασε με εμένα, 

 εγώ θα σας περιμένω εδώ να γυρίστε όλοι. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δεν σκέφτεσαι σωστά Βασίλω. Τα εγγονάκια σου θα πούνε «Γιατί

  δεν έφερες και τη γιαγιά παππού;» 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν την έφερα γιατί δεν ήθελε να ρθει. Δεν ήθελε να πάει σε ξένη 

 χώρα. Σας περιμένει στην Ελλάδα. Αυτά να τους πεις. 

ΜΕΝΙΟΣ: Εγώ θα πάω. Ελπίζω ν’ αλλάξεις και συ γνώμη και να έρθεις. Θα

  πάω τη Δευτέρα στην Αθήνα να φροντίσω για τα χαρτιά και τις 

 διατυπώσεις. ΄Ελα και συ να πάμε και να δούμε και τον Γιάννη, τον 

  αδερφό σου. Να δούμε τι θα σου πει κι αυτός. 

ΒΑΣΙΛΩ: Εντάξει, στην Αθήνα θα έρθω. ΄Εχουμε καιρό να δούμε τον Γιάννη

  και τη Νίκη. 
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(Τη Δευτέρα ο Μένιος και η Βασίλω ταξιδεύουν για την Αθήνα και το βράδυ είναι 

στο σπίτι του Γιάννη και της Νίκης. Ο Γιάννης εργάζεται στην τράπεζα. Η Νίκη 

σε ένα γραφείο. Συνομιλούν στο σαλόνι του σπιτιού). 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Τα παιδιά τώρα λείπουν. Πάνε στο Πανεπιστήμιο. ΄Ερχονται αργά,

  κοιμούνται αργά, ξυπνάνε αργά. Εμείς  πηγαίνουμε στη δουλειά κάθε 

 μέρα. Πρέπει να ξυπνάμε πρωί. ...Είχαμε καιρό να συναντηθούμε. Πώς 

 ήταν αυτή η έκπληξη; 

ΜΕΝΙΟΣ: Είχαμε γράμμα από τα παιδιά... 

ΝΙΚΗ: Τι κάνουν τα παιδιά; ΄Ολοι καλά; Τα εγγονάκια; 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Ολοι καλά. Τα παιδιά θέλουν να μας κάνουν πρόσκληση να πάμε

  κι εμείς στην Αυστραλία. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας κάνουν πρόσκληση; Να φύγετε κι εσείς; ...Μεγάλη 

 απόφαση αυτό! ...Αλλά και μεγάλη ευκαιρία!  Δεν θα παντρευτείτε την 

 Αυστραλία! Αν δεν σας αρέσει γυρίζετε γρήγορα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Εγώ δεν θέλω να πάω Γιάννη. Ας πάει ο Μενέλαος μόνος του. Δεν 

 πειράζει αν δεν πάμε και οι δύο. Θα μείνω να προσέχω τη μάνα μας και 

 τα πεθερικά μου. ΄Ολοι  τους είναι γερόντια, μας λένε να μην πάμε, ποιός 

 ξέρει αν θα τους ξαναδούμε; 

ΜΕΝΙΟΣ: Σωστά είναι όλα αυτά. Αλλά και τα παιδιά μας θέλουν να μας 

 δούνε. Να μη δούμε κι εμείς τα εγγονάκια μας; 

ΒΑΣΙΛΩ: Εγώ δεν θέλω να φύγω από την πατρίδα μου, από το χωριό μου, 

 από τους δικούς μου. Είμαστε εμείς τώρα να μπαίνουμε σε καράβια και

  να πηγαίνουμε σε Αυστραλίες; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄Οπως σας είπα: Δεν θα παντρευτείτε την Αυστραλία. Αν δεν σας 

 αρέσει γυρίζετε γρήγορα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Ας πάει ο Μενέλαος. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, θα τον αφήσεις να θαλασσοδέρνεται μόνος του; 

ΒΑΣΙΛΩ: Μόνος του θέλει να πάει! Αν δεν του αρέσει ας μην πάει. 

ΜΕΝΙΟΣ: Εγώ την απόφαση την πήρα. Θα πάω! Καλά θα είναι να έρθεις κι 

 εσύ Βασίλω. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Καλά θα είναι να πας κι εσύ Βασίλω. Κι’ όπως είπαμε...  

ΒΑΣΙΛΩ: Ε, ας πάμε τότε αύριο στο Προξενείο. Βλέποντας και κάνοντας. 



41 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν θα τελειώστε σε μια μέρα. Θα χρειαστείτε να μείνετε ίσως 

μέχρι  την Παρασκευή. ΄Ισως χρειαστεί να ξανάρθετε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Βλέποντας και κάνοντας. 

 

(Μια εβδομάδα αργότερα στο χωριό) 

ΜΕΝΙΟΣ (Με τους γονείς του) 

Περάσαμε από τις διατυπώσεις για το ταξίδι στην Αυστραλία. Θα μας γράψουν 

 από το Αυστραλιανό Προξενείο για το αποτέλεσμα. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ: Το αποφασίσατε τελικά. Θα φύγετε; 

ΜΕΝΙΟΣ: Πιστεύω να είναι μετά τα Χριστούγεννα. 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Πού έφτασε ο κόσμος! Τα ταξίδια τώρα δεν είναι τίποτα! 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα πάμε με καράβι, όχι με αεροπλάνο. 

 

(Φεβρουάριος του 1966. Στο καφενείο του χωριού.ο Μένιος και η Βασίλω)  

ΜΕΝΙΟΣ: Γεια σου μπαρμπα-Λεωνίδα. Το γράμμα ήρθε. Αποχαιρετάμε 

  όλους τους χωριανούς μας. Φεύγουμε τη Δευτέρα για την Αθήνα. Μετά 

 θα πάρουμε το καράβι. 

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Στο καλό Μένιο μου! Μην ξεχάσετε να 

 γυρίσετε! Σίγουρα η Βασίλω δεν θα το ξεχάσει! Ελπίζω να με προλάβετε 

 ζωντανό όταν γυρίστε. 

 

(Η Βασίλω επισκέπτεται την κουμπάρα της τη Γιαννούλα) 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ: Γεια σου κουμπάρα μου!. Θα σε χάσουμε Βασίλω μου! 

ΒΑΣΙΛΩ: Μη στενοχωριέσαι Γιαννούλα μου. Σε δυο χρόνια θα γυρίσουμε. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ: ΄Ετσι λένε όλοι αλλά ξεχνάνε. Πώς το αποφάσισες αυτό 

 Βασιλικούλα μου! 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν ήθελα να πάω με τίποτα. Για το Μενέλαο πάω κι εγώ. Να μην

  πάει μόνος του βρε Γιαννούλα μου! 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ: Σου βρήκε το κουμπί ο Μενέλαος! 
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ΒΑΣΙΛΩ: Μπορεί να μην το δείχνω αλλά πάντα τον αγαπούσα 

 Γιαννούλα μου. Από δεκαέξι χρονών!. Θυμάσαι, τον παντρεύτηκα στα

  δεκαοχτώ μου. Δεν είχε πάει ακόμη στο στρατό.  Ο γάμος έγινε 

  άρον άρον γιατί ήμουν έγκυος στον Ηλία μου. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ: Το θυμάμαι Βασίλω μου! (Την αγκαλιάζει) Να μου γράφεις 

 καλή μου! 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα σου γράφω Γιαννούλα μου. Και θα γυρίσω γρήγορα. 

 

 (Με τους γονείς του Μενέλαου. Οι γονείς αγκαλιάζουν το Μένιο και τη Βασίλω. 

Κλαίνε.) 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (Στη Βασίλω) Δεν θα σας ξαναδούμε μάτια μου! 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα γυρίσουμε σύντομα! 

 

(Με τη μητέρα της Βασίλως) 

ΒΑΣΙΛΩ: Φεύγουμε αύριο μάνα. 

ΜΗΤΕΡΑ: (δεν είναι καλά στην υγεία της. Νομίζει ότι πάνε για την Αθήνα)  

Να πάτε στο καλό κόρη μου. Χαιρετίσματα στο Γιάννη μας! 

(Αγκαλιάζονται). 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Σάββατο απόγευμα, Μάρτης του 1966, στο σπίτι του Ηλία στο Φιτζρόι, ένα από 

τα εσωτερικά προάστια της Μελβούρνης. Πριν από πέντε μέρες έφτασαν και 

μένουν στο σπίτι του Ηλία οι γονείς του Μένιος και Βασίλω. Ο αδελφός και οι 

αδελφές του Ηλία και άλλοι συγγενείς μπαινοβγαίνουν στο σπίτι να χαιρετήσουν 

και να μιλήσουν με τον Μένιο και τη Βασίλω. Στο σαλόνι του σπιτιού άλλοι 

πίνουν καφέδες ή καμιά μπίρα, τρώνε ξηρούς καρπούς και συζητούν. Ακούγονται 

οι φωνές και τα γέλια των παιδιών που τρέχουν μέσα και έξω από το σπίτι. 

 Ο Ηλίας με τη Μαριάνθη έχουν μια κόρη 9 και δυο αγόρια 7 και 5. Η 

Βούλα είναι παντρεμένη με τον Διονύση, μένει λίγο μακριά και έχει έρθει με τον 

άνδρα της και τα δυο κοριτσάκια της που είναι 8 και 6. Το ίδιο και η Πολυξένη με 



43 
 

τον Θωμά και τα δυο τους αγόρια Ο Γρηγόρης με την Ουρανία δεν έχουν ακόμη 

παιδιά. Η Κατερίνα είναι ελεύθερη). 

ΗΛΙΑΣ: (Προς τα παιδιά): Ακούστε, πηγαίνετε προς τον κήπο. Μη 

 φωνάζετε δυνατά, ο Παππούς και η Γιαγιά είναι κουρασμένοι και τους 

 ζαλίζετε. Μην τρέχετε, μη δω  κανέναν να βγαίνει στο μπροστινό μέρος, 

 έχει αυτοκίνητα στο δρόμο.   

(Προς τους άλλους): Αν δεν τους μιλήσουμε θα μας τρελάνουν όλους. 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Θέλει κανένας καφέ; Ποτό; Φωνάξτε! (΄Ολοι κάτι έχουν 

 πάρει). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: (κουμπάρος του Ηλία και Μαριάνθης) Συνήλθατε από το ταξίδι; 

 Πώς βλέπετε αυτή τη χώρα που ήρθατε; 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι να δούμε κουμπάρε μου, το καράβι μας ταρακούνησε, 22 μέρες 

 ταξίδι, αλλά ήλθαμε και σας βλέπουμε. Ο Μένιος πήγε μέχρι την πόλη, 

 δηλαδή τον πήγανε στην αρχή, αλλά τώρα τα καταφέρνει, πηγαίνει μόνος 

 του. Εγώ, τι να σας πω, δεν τολμώ να ξεμυτήσω. Παράξενη πόλη! Στην

  Αθήνα έχει  πολυκατοικίες, όχι ξύλινα σπίτια με τσίγκους. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι, σας ταρακούνησε κι εσάς το καράβι; Εγώ νόμιζα ότι 

  μόνο εμάς τους παλιούς είχε ταρακουνήσει και ακόμη δεν φύγαμε.(΄Ολοι 

 γελούν) 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Θα συνηθίσετε. Εμείς ταξιδεύαμε για 32 μέρες. Το καράβι 

 χάλασε στη μέση του Ωκεανού. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εμείς αποκλειστήκαμε στο Κολόμπο το 1952 μέχρι να 

 διορθώσουν το πλοίο. Το ταξίδι μας πήρε ενάμιση μήνα. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Οταν τη γνωρίσεις, πολύ καλή πόλη είναι η Μελβούρνη.! 

Μεγάλοι δρόμοι, άνεση, ωραία μαγαζιά. Υπάρχουν αρκετά ελληνικά 

μαγαζιά στο Lonsdale Street, εστιατόρια, παντοπωλεία, μαγαζιά που 

πουλάνε ελληνικές εφημερίδες και δίσκους. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (Ο πεθερός του Γρηγόρη) Ναι συμπεθέρα! Μια 

 μικροσκοπική  Ελλάδα στο Lonsdale Street! Χθες συνάντησα το 

  συμπέθερο εκεί και πήγαμε για καφέ. 

ΒΑΣΙΛΩ: Μου το είπε ο Μνέλαος.. Εγώ τι να σας πω; Φοβάμαι τα  τρένα και

  τα τραμ. Φοβάμαι τον κόσμο που είναι δίπλα σου και δεν μπορεί να σου 

 πειι ένα Καλημέρα!. Που σου μιλάνε και δεν καταλαβαίνεις γρι. 
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 ΄Ηρθαμε, όμως, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε όλους για όσο θα ήμαστε 

 εδώ. Σε κάνα δυο χρόνια θα φύγουμε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ΄Ετσι έλεγα και εγώ συμπεθέρα. Για ρώτα εδώ τη  

  συμπεθέρα σου. (Δειχνει την Παναγιώτα, τη γυναίκα του. Εκείνη το 

  επιβεβαιώνει με ένα καταφατικό νεύμα).  

΄Οταν ήρθαμε λέγαμε θα φύγουμε σε πέντε χρόνια. Τον Ιούνιο κλείνουμε

  14 χρόνια στην Αυστραλία. Εύκολο είναι να πάμε  πίσω; Μπορώ τώρα 

 εγώ να βρω δουλειά στην Ελλάδα; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλό είναι το σπίτι του Ηλία αλλά με τα παιδιά πολλά 

 άτομα είσαστε. Πώς βολεύεστε; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Τα καταφέρνουμε. Βάλαμε κρεββάτι για τα πεθερικά μου 

 στο δωμάτιο των αγοριών. Είναι όλοι μαζί. Η Κατερίνα έχει το ίδιο 

 δωμάτιο με τη Βίκη. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχάριστο που τα καταφέρνετε. Λόγω της μετανάστευσης

  υπάρχει μεγάλη έλλειψη στέγης στη Μελβούρνη, αυτό τον καιρό. Ξέρω

  σπίτια όπου μένουν και τέσσερις οικογένειες μαζί. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι να κάνει ο κοσμάκης! 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 3η 

(΄Εναν μήνα αργότερα στο σπίτι του Ηλία. Ο Ηλίας έχει επιστρέψει από τη 

δουλειά του. Οδηγεί το δικό του φορτηγό, μεταφέρει υλικά σε διάφορα 

εργοστάσια. Η Μαριάνθη εργάζεται σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ραπτικής. Στο ίδιο 

εργοστάσιο εργαζόταν και η Κατερίνα. Τώρα εργάζεται στο Ταχυδρομικό Κέντρο 

Διαλλογής. Τα παιδιά επέστρεψαν επίσης από το σχολείο). 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Ολα καλά Ηλία, πρέπει κι εμείς να συμβάλλουμε. Να βρω κι’ εγώ

  μια δουλειά. 

ΗΛΙΑΣ: Με την ώρα του κάτι θα βρεθεί πατέρα. Μην ανησυχείς. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Πέρασε νωρίτερα η Βίκη η γειτόνισσα. Δουλεύει στο 

 εργοστάσιο παπουτσιών, το Easywear, δυο  τετράγωνα  παρακάτω. Δεν 

 πληρώνουν μεγάλους μισθούς. Τον βασικό.  ΄Ομως, εύκολη δουλειά. 

  Χρειάζονται, λέει, δυο εργάτριες. Μες την πόρτα μας είναι,  πέντε λεπτά 

 περπάτημα. Είπε να πάρει αύριο και τη μητέρα. Να δοκιμάσει, μπορεί να 

 της αρέσει. Θα μιλήσει, είπε, στο μπόση. 
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ΗΛΙΑΣ: Μήπως χρειάζεται να μιλάει Αγγλικά; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Τη ρώτησα. Καθόλου! Καθόλου, λέει. ΄Εχει πολλές 

 Ελληνίδες εκεί. Δεν θα αισθάνεται απομονωμένη. Απλές δουλειές θα 

 κάνει. Θα μεταφέρνει σόλες και πετσιά στις άλλες γυναίκες που ράβουν,

  σκούπισμα, καθάρισμα. Δεν χρειάζονται πολλά Αγγλικά: Καλημέρα, 

 Γκουντ Μόρνιγκ, Γιες Μποs, Thank you,΄Οχι--Νο , σόρυ, εξκιούσμι, 

  εύκολα πράγματα.  Εκεί θα μάθει και περισσότερα, λέει. Αυτή δουλεύει 

 πέντε  χρόνια εκεί. 

 

(Την άλλη μέρα η Βασίλω περπάτησε με τη Βίκη μέχρι το εργοστάσιο. Την 

κράτησαν να δοκιμάσει, της άρεσε, έμεινε. Το βράδυ γύρισε κουρασμένη λίγο 

αλλά χαρούμενη) 

ΒΑΣΙΛΩ: (Στους άλλους) Με κράτησαν. Η μπόσινα μού εξηγούσε πάντα τι

  να κάνω. Το έλεγε στη Βίκη ή σε κάποια από τις άλλες γυναίκες. 

 Μου άρεσε περισσότερο η παρέα. ΄Ενα κοριτσάκι τρύπησε το δάχτυλό 

 της με τη βελόνα στη μηχανή. ΄Εκλαγε το καημένο. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: ΄Ηταν μεγάλη; 

ΒΑΣΙΛΩ: 15-16 χρονών. Μου είπαν θα με πληρώνουν 10 λίρες την 

 εβδομάδα. 

ΗΛΙΑΣ: Καλά τα πήγες κυρα-Βασίλω! Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με 

  τον κύριο Μενέλαο. Θέλει κι αυτός να βρει δουλειά. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 4η 

(Δυο  μήναες αργότερα, Σάββατο απόγευμα στην πόλη, ο Σταμάτης με τη γυναίκα 

του Αναστασία συναντά τον Μένιο με τη Βασίλω) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ωραίο το σουλατσάρισμα κουμπάροι! Μ’ αρέσει που σας 

  βλέπω να περπατάτε οι δυο σας στην πόλη. Ελάτε. Πάμε για έναν καφέ.

  (Μπαίνουν  στο Κάφε Λέτζεντ, κάθονται σ’ ένα τραπεζάκι). 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μ’ αρέσει αυτό το μαγαζί, προπάντων οι εικόνες στον τοίχο. 

 Είναι από έναν περίφημο Αυστραλό ζωγράφο.  

Τι έμαθα; Βρήκατε και οι δυο δουλειές; 
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ΒΑΣΙΛΩ: Δόξα τω θεώ κουμπάρε. Απίστευτο! Ο Μένιος στα 56 του κι εγώ

  στα 53 μου ήρθαμε στην Αυστραλία και στο τέλος βρήκαμε και δουλειά.

  Καλά είμαστε. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αν θέλει κάποιος να εργαστεί στην Αυστραλία κάπου θα 

  βρει δουλειά. Ασφαλώς όχι δουλειά γραφείου. 

ΒΑΣΙΛΩ: Αρκεί να παίρνει τη γουέτζα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Και αρκεί να μη δουλεεύει σην άλλη άκρη της πόλης και 

 χρειάζεται να ταξιδεύει απ’ τα μαύρα χαράματα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Η κυρα-Βασίλω ήταν τυχερή. Βρήκε με την πρώτη σε δυο 

 τετράγωνα απόσταση από το σπίτι. 

ΒΑΣΙΛΩ: Ο κυρ-Μένιος είχε προβλήματα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Μου σύστησαν να πάω σε μια φάρμα. Να φυτεύουμε λαχανικά, να

  τα μαζεύουμε και να τα πακετάρουμε για την αγορά. Με πήγαινε  ένας 

 γείτονάς μας που δούλευε και αυτός εκεί. Δούλεψα καμιά εβδομάδα. Το

  σκύψιμο με σκότωνε στη μέση μου και στα γόνατα. Αμάν, θα μείνω σε

  κανένα αυλάκι, είπα, μαζί με τα λαχανικά. Δεν ξαναπήγα. Μετά βρήκα

  μια δουλειά σ’ ένα τσιμεντάδικο που έκανε πλακάκια και 

 τσιμεντόλιθους. ΄Εφυγα την ίδια μέρα. Θα άφηνα εκεί τα κόκκαλά μου

  αν έμεινα ολόκληρη την εβδομάδα. Σκληρή δουλειά! Ο Ηλίας με πήρε 

 με το φορτηγό να γνωρίζω και τη Μελβούρνη. Σ’ ένα εργοστάσιο, στο

  Πρέστον, είδαμε να ζητούν εργάτες. Πήγαμε, ρωτήσαμε και με 

 κράτησαν. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είσαι ικανοποιημένος; 

ΜΕΝΙΟΣ: Πρέπει να σηκώνομαι στις έξι και ν’ αλλάζω τρεις συγκοινωνίες:

  λεωφορείο, τρένο και πάλι λεωφορείο. Συνηθίζει κανένας. Πού θα 

 εύρισκα καλύτερη δουλειά;  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι κουραστική; 

ΜΕΝΙΟΣ: Κουραστική όχι. Καλοί άνθρωποι όλοι οι συνάδελφοι. Με 

  βοηθούν να μάθω καλά τη δουλειά, να κάνω το τσάι μου, να ζεσταίνω το

  φαγητό μου. Το εργοστάσιο φτιάχνει διάφορα μεταλλικά ανταλλακτικά. 

 Εγώ μεταφέρω τα υλικά με ένα καροτσάκι, τα αφήνω πάνω στους 

 πάγκους ή στην αποθήκη. Με βοηθάνε, μου εξηγούν, δεν έχω κανένα 

 παράπονο. Μόνο που δεν έχει άλλον ΄Ελληνα εκεί και δυσκολεύουμε να 

 τους πω αυτά που θέλω. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καλύτερα. Τι θέλεις να τους λες; 
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ΜΕΝΙΟΣ: Να! Να τους ευχαρστήσω. Να τους πω για τον καιρό της Ελλάδας,

  για τον καιρό του πολέμου, χίλια δυο πράγματα. Μένω βουβός! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πήγες στον πόλεμο κουμπάρε; 

ΜΕΝΙΟΣ: Πήγα στην Αλβανία. Ζήσαμε την Κατοχή. Τα χρόνια του εμφυλίου

  μετά. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και μετά ήρθατε να δουλέψετε στην Αυστραλία! 

ΜΕΝΙΟΣ:  Ετσι ήρθαν τα γυρίσματα. Ας είναι καλά το παιδί, ο Ηλίας μας. 

 Μας έφερε εδώ όλους. Πού θα βρίσκαμε προίκες για τα κορίτσια; 

ΒΑΣΙΛΩ: Μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα τα θηλυκά κουμπάρε. Γι’ αυτό 

  πολύς κόσμος παίρνει των οματιών του, όπως λένε  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι κάνει η Κατερίνα; 

ΒΑΣΙΛΩ: Τώρα δουλεύει στο Ταχυδρομικό Κέντρο Διαλλογής 

 Επιστολών. ΄Εχει γίνει παράξενη κουμπάρε.  Θέλει ν’ αφήσει τη δουλειά 

 της.  Θέλει να πάει πωλήτρια ή σερβιτόρα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα της αρέσει να συναστρέφεται με κόσμο. 

ΒΑΣΙΛΩ: Θέλει να πάει στο σχολείο, λέει. Να συνεχίσει με σπουδές. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γιατί όχι! Κοιτάζει μπροστά. Μπράβο της! 

ΒΑΣΙΛΩ: Τώρα κουμπάρε δεν είναι για σχολεία και τέτοιες δουλειές. Είναι 

 24 χρονών γυναίκα. Πρέπει να τακτοποιηθεί. Δεν μπορώ να την 

 καταλάβω. ΄Εχει γίνει αντάρτισσα. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ποτέ δεν είναι αργά. Η ζωή δεν είναι λούκι. Δεν θα πρέπει

  να είναι λούκι. 

ΒΑΣΙΛΩ: Εσύ πού δουλεύεις κουμπάρα; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣΑ: Κι εγώ σε ραφτάδικο δούλευα. Τώρα έχω μαγαζί. Πουλώ 

  νυφικά και βαπτιστικά. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πρέπει να ξεχρεώσουμε κι εμείς τα τούβλα που πήραμε. Ο

  μικρός του χρόνου αρχίζει σχολείο. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Ολα με την ώρα τους κουμπάρε. 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ 5η 

(Αύγουστος 1966 στο Καφε-Λέντζεντ) 

ΘΑΝΟΣ: Καλό απόγευμα φίλοι. Μια συγκινητική συνάντηση ν’ 

 αποχαιρετήσουμε το Δάσκαλο και Πρόεδρο του ΣΕΛΜ. Ο Κωστής 

 αποφάσισε πάλι να φύγει μακριά. Ο κ. Ακρόπουλος δεν μπορούσε να 

 έρθει. Μου είπε να σου μεταβιβάσω τους χαιρετισμούς του και θα 

 προσπαθήσει να σου τηλεφωνήσει. 

ΚΩΣΤΗΣ: Ευχαριστώ. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να συνεργαστούμε για 

 δυο χρόνια στο ΣΕΛΜ. Αναγκαστικά παραιτούμε από την προεδρία γιατί

  θα φύγω για μακρόχρονο ταξίδι. 

ΗΛΙΑΣ: Πού θα πας Δάσκαλε; 

ΚΩΣΤΗΣ: Αρχικά θα μεταβώ στο Περθ όπου μένει η αδελφή μου, τα δυο μου 

παιδιά και η πρώην σύζυγός μου. ΄Εχω πολλούς καλούς φίλους και 

Καστελλοριζιούς συμπατριώτες στο Περθ. Μετά  έξι μήνες, αρχές 

Φεβρουαρίου θα φύγω για την Αθήνα. 

ΗΛΙΑΣ: Και τι θα κάνεις Δάσκαλε στην Αθήνα; Τόσος κόσμος φεύγει από

  την Ελλάδα, εσύ πώς θα επιβιώσεις εκεί; 

ΚΩΣΤΗΣ: Αυτό είναι το μανίκι. Είμαι 66 χρονών και η κυβέρνηση εδώ μου

  λέει δεν μπορείς να παραμείνεις περισσότερο στη Δημόσια Παιδεία. Τι 

 θα πει είμαι 66 χρονών, εγώ είμαι δάσκαλος, μπορώ να διδάξω καλύτερα

  από πολλούς άλλους νεότερους. ΄Οχι, μου λέει, τελείωσες. Βλέπεις, 

 εκτελούν τα γερασμένα άλογα! Μου δίνουν μια σύνταξη πείνας, μπορώ 

 να ζήσω εγώ μ’ αυτή; Φεύγω, λοιπόν! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τη σύνταξη αυτή – επίδομα είναι - το παίρνεις εφόσον ζεις 

 στην Αυστραλία. Δεν το δικαιούσαι να το πάρεις στην Ελλάδα. ΄Οπως 

 σου είπε και ο Ηλίας, πώς θα επιβιώσεις στην Ελλάδα; 

ΚΩΣΤΗΣ: ΄Οπως και στο παρελθόν, προσφέροντας ιδιαίτερα μαθήματα 

 Αγγλικής και Γαλλικής. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Οπως μου έχεις πει αυτή είναι μια αβέβαιη εργασία. Στο 

 παρελθόν ζούσες με στερήσεις. Μπορείς στην ηλικία σου να επιχειρείς 

 αυτή τη ζωή ακόμη; Τι θα γίνει αν αρρωστήσεις; 

ΚΩΣΤΗΣ: Εγώ είμαι σαν τα πετεινά του ουρανού. ΄Ετσι τα κατάφερνα να 

  ταξιδεύω πάντα. Στις διάφορες χώρες που πήγαινα την Ελλάδα  την είχα

  πάντα μέσα μου. Η δική μου Ελλάδα είναι έξω από το χάρτη! 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ναι Δάσκαλε, αλλά τώρα πας στην Ελλάδα. Πώς θα ζήσεις 

 στην Ελλαδα χωρίς κάποιους πόρους; Τι θα γίνει αν αρρωστήσεις; 

ΚΩΣΤΗΣ: Ε, αν αρρωστήσω, τι λέει ο Βάρναλης, ένα πουφ είναι η ζωή! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εύχομαι να μη χρειαστεί να μαζεύουμε χρήματα να σε 

  φέρουμε πίσω. Τι θα γίνει τώρα με τον ΣΕΛΜ; 

ΚΩΣΤΗΣ: .Θα πρέπει να καλέσετε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση για 

 αναδιοργάνωση του Συλλόγου. Σας φιλώ και σας αποχαιρετώ όλους. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 6η 

(΄Ενα χρόνο αργότερα, Ιούνιος του 1967, στο σπίτι του Ηλία.) 

ΜΕΝΙΟΣ: Ηλία, δουλεύουμε με τη μητέρα σου και οι δυο για ενάμιση χρόνο

  τώρα.΄Εχουμε αρκετά χρήματα στην Τράπεζα να νοικιάσουμε κάποιο 

 κατάλυμα δικό μας. Να μετακινηθούμε, να ξαλαφρώσουμε και σένα και

  τα παιδιά. Συζητήσαμε να νοικιάσουμε μαζί με το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης 

 βρήκε ένα καλό  διαμέρισμα στο George Street, εδώ κοντά. Είναι στον 

 πάνω όροφο και έχει τρία υπνοδωμάτια. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Οπως νομίζετε καλύτερα. Αν θέλετε να παραμείνετε  κανένα 

  πρόβλημα.  

ΜΕΝΙΟΣ: Καλύτερα να μετακινηθούμε. Θα είναι καλύτερα και για  το 

 Γρηγόρη και την Ουρανία που τώρα μένουν με ξένη οικογένεια. 

ΗΛΙΑΣ: Η Κατερίνα θα παραμείνει ή θα έρθει μαζί σας; 

ΜΕΝΙΟΣ: Η Κατερίνα έχει άλλο μυαλό. Θέλει λέει να πάει να μείνει με μια

  φίλη της. 

ΗΛΙΑΣ: Δύσκολο άτομο!. Τι να της πεις; 

ΒΑΣΙΛΩ: Αντάρτισσα! 

 

(Ο Ηλίας βγαίνει. Μπαίνει η Κατερίνα) 

ΒΑΣΙΛΩ: Γιατί βρε μάτια μου μας τα κάνεις αυτά; ΄Αφησες τη δουλειά σου.

  Τώρα θέλεις να πας να μείνεις μόνη σου!  
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δουλειά βρίσκω όταν θέλω μάνα. Και τώρα δουλεύω λίγες 

 ώρες την εβδομάδα. Τα έξοδά μου τα βγάζω. Εγώ θέλω να σπουδάσω. 

ΒΑΣΙΛΩ: Καλά, δασκάλα θα σε κάνουμε; ΄Εχεις πάει στο σχολείο. Γιατί το 

 άφησες τότε στη μέση;   

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δεν θα με κάνετε δασκάλα. Θα γίνω μόνη μου ό,τι γίνω. 

ΒΑΣΛΩ: Τώρα είναι καιρός να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Μάνα, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω. Τώρα κάνω την έκτη 

 τάξη του Αυστραλιανού Γυμνασίου με ένα ανεξάρτητο σχολικό 

 πρόγραμμα. Θέλω να πάρω καλούς βαθμούς να μπω  στο Πανεπιστήμιο. 

ΒΑΣΙΛΩ: Να πας στο Πανεπιστήμιο; Και πότε θα το τελειώσεις, μου λες; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Θα πάρει μερικά χρόνια. Οι σπουδές παίρνουν χρόνο. 

ΒΑΣΙΛΩ: Και γιατί θέλεις να φύγεις από το σπίτι του αδελφού σου; ΄Η 

 τουλάχιστον, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας στο νέο διαμέρισμα που θα 

 νοικιάσουμε με τον Γρηγόρη. Τόσο μας βαρέθηκες πια; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δεν βαρέθηκα κανέναν. Θα έρχομαι να σας βλέπω. 

 Χρειάζομαι τον δικό μου χώρο να μπορώ να διαβάζω και να 

 αυτοσυγκεντρώνομαι. Να είμαι ανεξάρτητη. 

ΒΑΣΙΛΩ: Πώς έγινες έτσι αντάρτισσα; 

ΜΕΝΙΟΣ: Ετσι θα σπαταλάς όλα σου τα χρήματα. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δουλεύω ορισμένες ώρες και κερδίζω τα απαραίτητα 

 χρήματα. Πάντα τα βγάζω πέρα μόνη μου. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι να σου πω παιδί μου! Εμείς πάντα σου μιλάμε για το καλό σου. 

 Εσύ το βιολί βιολάκι. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 7η 

Σάββατο απόγευμα, ένα χρόνο αργότερα, 1968, στο διαμέρισμα του Μένιου και 

της Βασίλως. Μπαίνουν ο Σταμάτης και η Αναστασία)  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γεια σας κυρίες. Γεια σου κυρα-Βασίλω. Τι κάνει ο Μενέλαος; 

ΒΑΣΙΛΩ: Στο μπαλκόνι, παίζει χαρτιά με τον συμπέθερό του. Ο Γρηγόρης

  και η Ουρανία έχουν πάει για ψώνια. 



51 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Γεια σας κουμπάροι! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γεια σας κουμπάροι. Πολύ ασίκικα τη βγάζεις εδώ κύριε 

 Μενέλαε. 

ΜΕΝΙΟΣ: Αυτό είναι το καλό αυτού του διαμερίσματος. Ησυχία, θέα προς το 

 δρόμο, ιδιαίτερη απόλαυση με καφέ και εφημερίδα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Το ίδιο απολαυστικό να παίζεις χαρτιά ή κανένα τάβλι. 

ΒΑΣΙΛΩ: Το καφεδάκι σου κουμπάρε. Με το καϊμάκι, όπως σου αρέσει. 

Αυτό που μου αρέσε σε τούτο το σπίτι είναι ότι είναι κοντά η Μαρκέτα.

  25 λεπτά με τα πόδια. Κάθε Σάββατο πρωί παίρνουμε το καροτσάκι με

  τον  Μενέλαο, κάνουμε τα ψώνια της εβδομάδας και το μεσημέρι 

 είμαστε πίσω.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Η Αναστασία διάβασε για ένα καλό κινηματογραφικό έργο. 

 Τι λέτε, πάμε. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Οχι απόψε, κουμπάρε. Μας έχουν καλεσμένους η Βούλα μου με 

 τον Διονύση. Να δούμε εκεί και τις εγγονούλες μας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Πώς λένε τις εγγονούλες σας; 

ΒΑΣΙΛΩ: Βάσω και Ερμιόνη. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Αλλη φορά. Ελπίζω να τα περάστε καλά στης Βούλας. 

ΜΕΝΙΟΣ: Καλό το έργο αλλά και η κωμωδία απίθανη την περασμένη 

  εβδομάδα. «Η θεία από το Σικάγο». 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Η καλύτερη κωμωδία ήταν τα γιουχαΐσματα του κόσμου, 

 όταν έδειχναν τα επίκαιρα. ΄Οταν έδειχναν τις μούρες του 

 Παπαδόπουλου και του Παττακού. 

ΜΕΝΙΟΣ: Πού θα πάνε! Θα έρθει και η ώρα των καραβανάδων! 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 8η 

(΄Ενα χρόνο αργότερα, 1969,, στο διαμέρισμα του Μένιου και της Βασίλως, οι  

Βασίλω, Παναγιώτα, Ουρανία, Αναστασία, Βούλα, Πολυξένη. Ο Μένιος με τον 

Σωκράτη παίζουν χαρτιάς στο μπαλκόνι. Ο Σωκράτηςς σηκώνεται). 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: ΄Ελα συμπέθερε φωνάζει από κάτω ο Σταμάτης. Να πάμε 

  στο ποδόσφαιρο. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Εμείς θα περιμένουμε εδώ. Θα φτιάξουμε κουραμπιέδες. 

 

(Ο Μένιος και ο Σωκράτης φεύγουν) 

ΒΑΣΙΛΩ: Ουρανία μου πρέπει να προσέχεις. Πήγαινε καλύτερα να 

ξεκουραστείς λίγο. 

ΟΥΡΑΝΙΑ: Δεν πειράζει. Δεν νιώθω κουρασμένη. 

ΒΑΣΙΛΩ: Πρέπει μάτια μου. Πού χλωμή μου φαίνεσαι. 

(Η Ουρανία αποσύρεται στο δωμάτιό της) 

ΒΑΣΙΛΩ;  Είχε δυο αποβολές αυτό το χρόνο. Πάει τακτικά στο νοσοκομείο. 

 Οι γιατροί της συνιστούν ξεκούραση και ηρεμία. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Θάπρεπε να είχε σταματήσει τη δουλειά. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Δουλειά γραφείου είναι αλλά κουράζεται. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Πού δουλεύει τώρα η Ουρανία; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Εγώ της είπα να πήγαινε στο 

 ταξιδιωτικό γραφείο που δουλεύει ο Σταμάτης. Λιγότερη πίεση, 

 καλύτερο περιβάλλον. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Οι άλλες δυο κόρες μου δεν είχαν δυσκολίες με τις 

 εγκυμοσύνες τους. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Πού είναι ο Γρηγόρης; 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν ήρθε ακόμη από τη δουλειά του. Δουλεύουν με την κομπανία 

 του μπογιατζήδες. Βάφουν σπίτια. 

ΒΟΥΛΑ: Ο πατέρας δεν πάει μαζί τους τώρα; 

ΒΑΣΙΛΩ: Με τον πατέρα πάνε μόνο πότε-πότε σε σπίτια γνωστών. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Να μας τις δώστε κι εμάς τη συνταγή σας κυρία Παναγιώτα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Τίποτα το ιδιαίτερο. Η συνταγή της μάνας μου στην Πάτρα. 

 ΄Οταν είχαμε το μιλκ μπαρ στο Ρίτσμοντ έφτιαχνα ταχτικά 

 κουραμπιέδες.. Μερικές  φορές τους πουλούσαμε. 

ΒΟΥΛΑ: Τι έγινε το μιλκ μπαρ συμπεθέρα; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Το πουλήσαμε παιδάκι μου. Νισάφι 12 χρόνια, κάθε μέρα 12 

 ώρες. Μεγαλώσαμε κιόλας, ο Σωκράτης 65, εγώ πάω 61. Πόσο άλλο; 
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ΒΟΥΛΑ: Τα καταφέρνατε με τα Αγγλικά; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Τα απαραίτητα τα μάθαμε. Βοηθούσαν και τα κορίτσια. 

 Μετά το κορίτσια παντρεύτηκαν, ήταν καιρός ν’ αποσυρθούμε κι εμείς. 

 

(Τρεις μήνες αργότερα στο διαμέρισμα του Μένιου και της Βασίλως) 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: (Γυρίζει από το νοσοκομείο) Την πήγα την Ουρανία  

 έκτακτα τη νύχτα στο νοσοκομείο. Είχε πόνους. Την κράτησαν. Μάλλον

  θα υπάρξει πρόωρος τοκετός. Θα έχει δίδυμα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Δίδυμα; Παναγία μου! Γι’ αυτό είχε συχνές αδιαθεσίες. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Θα πάμε σε λίγο και εγώ με τον πατέρα της. 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα πάμε κι εμείς Μένιο. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο. Θα σας πουν οι 

 νοσοκόμες πότε μπορείτε να την επισκεφτείτε. Μάλλον για λίγο, ένας – 

 ένας, όταν σας το επιτρέψουν. Η Ουρανία είναι πολύ κουρασμένη. 

 

(Δυο μέρες αργότερα στο σαλόνι του σπιτιού  ο Γρηγόρης, η Βασίλω,, ο Μένιος, η 

Παναγιώτα και ο Σωκράτης μιλούν σκυθρωποί)  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: (Κλαίγοντας) Μόλις τα είδα τα καημένα στις γιάλες τους. 

  Λίγα λεπτά επιτρέπουν στην εντατική. Η Ουρανία είναι χλωμή και 

 αδύνατη. Μόλις που μιλάει. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: (Με μάτια βουρκωμένα) Τα κοριτσάκια μας είναι στην 

 Εντατική. ΄Εχουν αναπνευστικά προβλήματα. Η ζωή τους από μια 

  κλωστή κρέμεται μου είπε ο γιατρός. Δεν το είπα αυτό στην Ουρανία. 

ΒΑΣΙΛΩ: Να βοηθήσει η Παναγία! (Σταυροκοπιέται) 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Η Ουρανία, μου είπε η αρχινοσοκόμα, θα βγει σε κάνα δυο

  μέρες αλλά  τα μωρά δε μπορούν να βγουν αν δε βελτιωθεί η κατάστασή

  τους. Θάρχεται στο σπίτι μια ψυχολόγος πότε πότε να βλέπει την 

 Ουρανία και να μιλάει και με μένα. 

 

(Τα πρόωρα γεννημένα μωρά δεν επιβίωσαν. Στο σπίτι τρεις εβδομάες αργότερα) 
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ΒΑΣΙΛΩ: Η Ουρανία με τον Γρηγόρη έχουν πάει να δούνε τον ειδικό 

 ψυχολόγο του Νοσοκομείου. Αβάσταχτος πόνος ο χαμός των παιδιών 

 που δεν πρόλαβες να τα κρατήσεις στην αγκαλιά σου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Να δίνει ο Θεός κουράγιο στα παιδιά. Και σε όλους μας. 

ΜΕΝΙΟΣ: Εγώ τους είπα μετά κανένα μήνα να πάνε κάπου. Να πάνε λίγες 

  μέρες στο Σίδνεϊ. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 9η 

(΄Ενα χρόνο αργότερα, 1970,, στο δρόμο μπροστά από το διαμέρισμα του Μένιου 

και της Βασίλως) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: (Στον Μένιο) Κουμπάρε μου είπες ότι ήθελες να βρεις 

δάσκαλο να σε μάθει να οδηγείς. Να σου δώσω εγώ μερικά δωρεάν 

μαθήματα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Θα μπορούσα να πάρω ένα αυτοκινητάκι να μη φορτώνομαι τους 

φίλους μου κάθε φορά. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Ελα να σου δώσω ένα πρώτο μάθημα. Δες το Χόλντεν. 

Στην Αυστραλία οδηγούμε πάντα από την αριστερή μεριά του δρόμου. 

Το τιμόνι είναι στη δεξιά μεριά του αυτοκινήτου. Πάντα κοιτάζουμε το 

καθρεφτάκι να βλέπουμε τα αυτοκίνητα πίσω μας, ιδιαίτερα όταν 

θέλουμε να στρίψουμε. Μπροστά στα πόδια του οδηγού είναι το φρένο, 

το πατάμε να κόψουμε ταχύτητα ή να σταματήσουμε τελείως Δίπλα είναι 

το πεντάλι της βενζίνας, όταν το πατάμε το αυτοκίνητο αναπτύσσει 

ταχύτητα, όταν χαλαρώνομαι η ταχύτητα λιγοστεύει. Και δίπλα είναι ο 

συμπλέκτης και ο λεβιές των ταχυτήτων... Για ν’ αλλάξουμε ταχύτητα 

πατάμε το συμπλέκτη χωρίς να πατάμε γκάζι. Η πρώτη ταχύτητα είναι να 

ξεκινάμε, πρέπει αμέσως ν’ αλλάξουμε στη δεύτερη ταχύτητα για να 

κινηθεί το αυτοκίνητο κανονικά. Αν θέλουμε μεγαλύτερη ταχύτητα 

βάζουμε την τρίτη, αν θέλουμε να τη λιγοστέψουμε πατάμε φρένο, 
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συμπλέκτη και κατεβαίνουμε στη δεύτερη ταχύτητα. Για κάθισε στο 

τιμόνι να ξεκινήσουμε. 

ΜΕΝΙΟΣ: Πολύ γρήγορα τα λες κουμπάρε. Εγώ είμαι της παλιάς γενιάς. 

Γιατί πρέπει να πατήσω το συμπλέκτη για ν’ αλλάξω ταχύτητα; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πολύ δύσκολες ερωτήσεις κάνεις. Πατάμε τον συμπλέκτη 

γατί το αυτοκίνητο δεν είναι αυτόματο. Αν αλλάξεις ταχύτητα χωρίς να 

πατήσεις συμπλέκτη το αυτοκίνητο θ’ αρχίσει να χοροπηδάει και θα 

σβήσει. Δεν παίρνει την ταχύτητα χωρίς ν’ απομονώσεις τον κινητήρα 

από την κίνηση των τροχών. 

 Για κάθισε τώρα στο τιμόνι να ξεκινήσουμε. ΄Οπως είπαμε, πατάμε το 

συμπλέκτη, βάζουμε μπρος, ξεκινάμε με πρώτη ταχύτητα, πατάμε πάλι 

το συμπλέκτη και αλλάζουμε στη δεύτερη ταχύτητα. 

(Ο Μένιος κάθεται και προσπαθεί να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Δίπλα κάθεται ο 

Σταμάτης και πίσω η κυρα-Βασίλω και η Αναστασία) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πάτα το συμπλέκτη, βάλε μπρος και άλλαξε από την πρώτη 

στη δεύτερη ταχύτητα. 

(Ο Μένιος προσπαθεί αλλά το αυτοκίνητο χοροπηδάει, μουγκρίζει και σταματάει 

απότομα). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Ηρεμα κουμπέρε, μαλακά, όχι απότομες κινήσεις. 

Συμπλέκτης, αλλαγή στη δεύτερη ταχύτητα, με λίγη βενζίνη, μαλακά για 

να ξεκινήσει. 

(Το αυτοκίνητο χοροπηδάει και πάλι και πάλι σταματά απότομα). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πάλι από την αρχή κουμπάρε. Συμπλέκτης, πατάμε μαλακά 

τη βενζίνη, βάζουμε τη δεύτερη ταχύτητα. 

(Τελικά ο Μένιος βάζει δεύτερη ταχύτητα και το αυτοκίνητο ξεκινά 

χοροπηδώντας αλλά μετά αναπτύσσει ταχύτητα). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Φρένο κουμπάρε, όχι τόσο μεγάλη ταχύτητα με τη δεύτερη. 

Φρένο γιατί πλησιάζουμε τον κύριο δρόμο. 

ΒΑΣΙΛΩ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Μένιο φρένο, φρένο. Μην πας τόσο γρήγορα, 

φρένο. 
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(Ο Μένιος τα χάνει, πατάει γκάζι αντί για φρένο, πλησιάζουν τον κύριο δρόμο, 

παρά λίγο να χτυπήσουν ένα διερχόμενο αστυνομικό αυτοκίνητο). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Φρένο κουμπάρε, φρένο.΄Αστο! Μην πατάς τίποτα!  

(Ο Σταμάτης σε κατάσταση απελπισίας αρπάζει το τιμόνι και το στρίβει προς το 

πεζοδρόμιο. Τελικά ο Μένιος αφήνει τη βενζίνα και το αυτοκίνητο 

σταματάει απότομα δίπλα στο πεζοδρόμιο). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αχ, κουμπάρε, παρά λίγο να σκοτώσουμε κανέναν, ή να 

σκοτωθούμε. ΄Ηταν να πέσουμε και πάνω στην αστυνομία! 

ΜΕΝΙΟΣ: Εμένα πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Εχασα τη λαλιά μου όταν 

ήρθαν οι αστυνομικοί! 

ΒΑΣΙΛΩ: Εγώ κατουρήθηκα απάνω μου! 

 ΜΕΝΙΟΣ: Η αστυνομία μας έγραψε. Τι θα γίνει τώρα; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν θα μας εκτελέσουν! Μπορεί να μας πάνε στο 

δικαστήριο, μπορεί να μας βάλουν κανένα πρόστιμο ή μπορεί να μην 

κάνουν τίποτα. Ησύχασε, δεν πρόκειται να μας κόψουν τα κεφάλια. 

 Θα πάμε κάποια Κυριακή στο Νόρθλαντ, όταν δεν έχει αυτοκίνητα. Εκεί 

έχει πολύ ανοιχτό χώρο, να μάθεις να ξεκινάς, ν’ αλλάζεις ταχύτητα και 

να σταματάς όταν χρειάζεται. 

ΜΕΝΙΟΣ: Να λείπει κουμπάρε μου! Πήρα τέτοια τρομάρα που δεν θα 

ξανακαθίσω στο τιμόνι! 

(Λίγο μετά στο μπαλκόνι του Μένιου) 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Εναν καφέ κι ένα μπακλαβαδάκι κουμπάροι. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για μένα μόνο ένα καφεδάκι κουμπάρα. Πώς πάνε οι ένοικοι 

του ισογείου; 

ΜΕΝΙΟΣ:  Πολύ ενοχλητικοί γίνονται κουμπάρε, Καινούργιοι είναι,  

 Γερμανοί, δυο άνδρες και μια γυναίκα. Πίνουν μπίρες, μαλώνουν, κάνουν 

 φασαρία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Αν είναι πολύ ενοχλητικοί να καλέστε την αστυνομία. 

ΜΕΝΙΟΣ: Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις αστυνομίες. Λέω, θα στρώσουν. 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Εχουν κι’ αυτή τη γυναίκα, γκόμενα, τι είναι, δεν ξέρω. Ο 

 Γερμαναράς τη χτυπάει και αυτή τσιρίζει. Αυτή έπρεπε να πάει στην 

 αστυνομία. 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δουλεύουν; 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Ολη την ημέρα λείπουν. Κάτι πρέπει να κάνουν. 

ΒΑΣΙΛΩ: Δυστυχώς χάσαμε τους προηγούμενους, τους Γιουγκοσλάβους. 

Εκείνοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Με τη Γιουγκοσλάβα τα πηγαίναμε 

μια χαρά. ΄Εκανε αυτή γλυκά, μας έδινε. ΄Εκανα εγώ, της έδινα. Δεν 

ξέραμε τις γλώσσες.  Συνεννούμασταν θαυμάσια με χέρια και 

γκριμάτσες. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τους θυμάμαι. Τι έγιναν αυτοί. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τραγωδία κουμπάρε. Μάτωσε η καρδιά μου. ΄Ενα παιδί είχαν και 

 το πήραν στο Βιετνάμ κληρωτό. ΄Ελπιζαν να γυρίσει. ΄Ενα παλικάρι 

 μέχρι εκεί πάνω! Γύρισε τον Αύγουστο. Η μάνα του και ο πατέρας του 

 καταχαρούμενοι. Το παλικάρι κοίταζε να βρει δουλειά. Μια μέρα κάπου

  πήγε με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Το καημένο τράκαρε. 

 Σκοτώθηκε. Οι γονείς του απαρηγόρητοι. Στο τέλος έφυγαν από εδώ. Δεν 

 ξέρω πού πήγαν. Μπορεί να επέστρεψαν στην πατρίδα τους. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Πού είναι ο Γρηγόρης και η Ουρανία; 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Εχουν πάει στο νοσοκομείο. Η καημένη η Ουρανία είναι πάλι 

 έγκυος. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Μακάρι κουμπάρα μου. Μακάρι να τα βγάλει πέρα καλά 

  αυτή τη φορά. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 10η 

(Σάββατο απόγευμα στο σαλόνι της Βασίλως και του Μένιου.  Ο Μένιος, ο 

Σωκράτης, ο Σταμάτης, ο Ηλίας, ο Διονύσης, και ο Γρηγόρης φεύγουν για το 

ποδόσφαιρο. Παραμένουν η Βασίλω, η Ουρανία, η Παναγιώτα, η Αναστασία, η 

Μαριάνθη, η Βούλα, η Πολυξένη, και η Κατερίνα. Παρούσα και μια γειτόνισσα, η 

Γεωργία. Ήρθαν να δούνε το μωρό της Ουρανίας. Του έφεραν μερικά δώρα. Το 

μωρό κοιμάται).  

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Πολύ ήσυχο το αγοράκι. Να σας ζήσει Ουρανία. Να σας 

 ζήσει ο Μένης. 
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ΟΥΡΑΝΙΑ: Κλαίει μερικές φορές αλλά δεν χαλάει τον κόσμο στα κλάματα. 

 Ευχαριστώ για τα δώρα σας. 

ΟΛΕΣ: Να σας ζήσει Ουρανία. 

(΄Ολες πίνουν κάτι και  βοηθούν τη Βασίλω, την Παναγιώτα και τη Γεωργία 

που ετοιμάζουν ένα γλυκό) 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Ο δικός μου ο Μένιος χαλούσε τον κόσμο. ΄Οχι τόσο ο 

  πρώτος μου, ο Μιχαλάκης. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Ο Μάκης μου, δύσκολο μωρό, μερικές νύχτες δεν μας άφηνε να 

 κλείσουμε μάτι. Δεν ήξερε ότι την άλλη μέρα είχαμε δουλειά. (Γελούν) 

ΒΟΥΛΑ: ΄Οταν τα παιδιά κλαίνε κάτι θέλουν, κάτι τα ενοχλεί, αλλά 

  δεν μπορούν να μιλήσουν και να τα πουν. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Μεγαλύτερη φασαρία κάνουν όταν αρχίσουν να 

 μεγαλώνουν. ΄Οταν πήγαμε στην Ελλάδα ο Μένιος μου ήταν δεκαοχτώ 

 μηνών. Δεν μιλούσε ακόμη. ΄Ημασταν στο πρακτορείο Ιωαννίνων να 

 πάρουμε το λεωφορείο για την Αθήνα. Κάποια στιγμή τον χάσαμε τον 

 Μένιο. Κοιτάζω εδώ, κοιτάζω εκεί, τον βλέπω πάει ν’ ανεβεί στο 

 λεωφορείο για την Κόνιτσα. Πού πας μωρέ εκεί; του λέει ο Θωμάς.  

«Λεωφορείο! Λεωφορείο!», λέει. Πρώτη φορά ανάφερε τη λέξη! 

«Το λεωφορείο αυτό πάει αλλού», του λέει ο Θωμάς. 

«Λεφορείο!», λέει ο Μένιος. 

ΒΟΥΛΑ: Είναι η ηλικία που τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα

  από ό,τι μπορούν να πουν. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Το πιο αστείο ήταν στο χωριό του Θωμά. Τα μεγάλα 

 ξαδέρφια του Μιχαλάκη άρμεγαν τα πρόβατα. Ο Μιχαλάκης ήθελε και 

 αυτός να αρμέξει. Εσύ άρμεξε αυτό το πρόβατο του λέει ο μεγάλος 
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  ξάδερφός του και του δείχνει το κριάρι. Το κριάρι άρχισε να  

  πηδάει, να κλωτσάει  και να φεύγει. «Δεν το άρμεγες καλά γι’ αυτό 

  έφυγε», του λένε οι μεγάλοι. (΄Ολες γελούν) 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Πώς δεν εμφανίστηκε ο Θωμάς; 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Δεν ήρθε γιατί πήρε με το βανάκι τα παιδιά και όλα τα 

 ξαδέλφια τους στον ζωολογικό κήπο. Τα παιδιά έχουν ξετρελαθεί. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Καλή ήταν η ιδέα του. Φαντάσου να ήταν όλα εδώ, θα 

  αναστάτωναν τη γειτονιά. Θα μας τρέλαιναν! 

ΓΕΩΡΓΙΑ: (Στην Κατερίνα)  Τι κάνεις Κατερίνα; ΄Εχω καιρό να σε δω. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Καλά είμαι. Μαθήματα, δουλειές, τρεξίματα, πού καιρός να 

 ιδωθούμε. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Δηλαδή τι κάνεις; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Κάνω παρτ τάιμ Κοινωνιολογία και Νομικές Σπουδές στο

  Πανεπιστήμιο και δουλεύω παρτ τάιμ σερβιτόρα. Είμαι και στο 

 Συμβούλιο για Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Πολυάσχολη είσαι βρε αδελφούλα. Σε βοηθάει καθόλου ο

  Ρόμπερτ; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Τι να βοηθήσει ο Ρόμπερτ; ΄Εχει τα δικά του μαθήματα. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Ποιος είναι ο Ρόμπερτ; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Ο φίλος μου που μένουμε μαζί. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: Θα παντρευτείτε; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δεν ξέρω από τώρα. Τώρα σπουδάζουμε. Αυτός κάνει 

  Νομικές Σπουδές. 
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ΒΑΣΙΛΩ: Στην αρχή έλεγα θα την κάνω κομματάκια. Να μένει με έναν 

  άγνωστο Αυστραλό. Τώρα τη συνήθισα. 

ΒΟΥΛΑ: Για την Κατερίνα δεν είναι άγνωστος. 

ΒΑΣΙΛΩ: Πώς είδες τα πράγματα στο χωριό Πολυξένη; Τι είπαν για το σπίτι 

 που έκαψαν; 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Τι να πουν μάνα, πέρα από το ότι πρόκειται όχι απλώς για 

 απροσεξία άλλά μεγάλη βλακεία του Βασιλάκη. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Τι έγινε; 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι να γίνει συμπεθέρα; Δεν το άκουσες;΄Οταν φύγαμε από το χωριό

  ο Μενέλαος έδωσε τα κτήματα και το σπίτι σε έναν φτωχό ανηψιό του, 

 παιδί της αδελφής του, το Βασιλάκη, να τα καλιεργεί και να κερδίζει κάτι. 

 Ο ανόητος γέμισε το σπίτι με ξερές ζωοτροφές, τριφύλλι, άχυρο, κλπ., 

 δηλαδή το έκανε αποθήκη. ΄Οχι μόνο αυτό, αλλά το περασμένο 

 καλοκαίρι, όταν γινόταν ένα πανηγύρι στο χωριό και ψιλόβρεχε, πήγε ο

  βλάκας με δυο άλλους φίλους του να ψήσει αρνί στο κατώι. Μια σπίθα

  βρήκε το ξερό τριφύλλι και το σπίτι έγινε λαμπάδα. Πάει το σπίτι μας! 

 Αυτό στενοχώρησε πολύ το Μενέλαο. ΄Οταν παντρευτήκαμε δεν είχαμε 

 σπίτι, δεν είχαμε κτήματα. Με κάτι λίγα χρηματάκια που μας έδωσαν οι 

 γονείς μας αγοράσαμε το σπίτι και το χτηματάκι της Μήτραινας που ήταν 

 σχεδόν ένα  καλυβάκι. Με τη δουλειά του και τη μαστοριά του ο 

  Μενέλαος αυτό το καλυβάκι το έκανε ένα από τα καλύτερα σπίτια του

  χωριού. Και ο βλάκας ο ανηψιός του το σπίτι αυτό το έκανε αποθήκη και

  ψησταριά. ΄Οταν  αφήνεις το σπίτι σου σε άλλους αυτά  συμβαίνουν.

 Αποφασίσαμε με τον Μενέλαο να πάμε κι εμείς στην Ελλάδα για δυο 

 μήνες, μετά το Πάσχα. 

ΓΕΩΡΓΙΑ:  Με το καλό Βασίλω μου. 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Θα ερχόμουνα μαζί σας αλλά τότε είναι η περίοδος των 

  εξετάσεων. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: ΄Εχεις τα χρήματα για ταξίδι; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Ποτέ δεν έχω αρκετά χρήματα αλλά για ένα ταξίδι έχω. 

ΒΑΣΙΛΩ:  Ναι, έλα!. Να μας βάλεις και μας στο στόχαστρο της χούντας. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Δεν φοβάμαι τους χουντικούς. Είναι θρασύδειλοι. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Κατερίνα μου, τέτοιους θρασίδειλους να φοβάσαι. 

ΒΑΣΙΛΩ: Ποιους είδες στη Στήλια Πολυξένη;  

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Είδα τις γιαγιάδες. Ο παππούς πέθανε. Ο Μπαρμπα-Νίδας 

 πέθανε. Η μάνα σου είναι άρρωστη.  Είχα χρόνια να πάω, από τότε που 

 έφυγα, το 1956.  Πολύ γερασμένους τους είδα όλους. Η κουμπάρα σου η

  Γιαννούλα έκλαιγε. «Να μου φιλήσεις τη μανούλα σου», μου είπε. « Και 

 να της πεις να γυρίσει. Πέρασαν 5 χρόνια», να της πεις». 

ΒΑΣΙΛΩ: Αχ, Θεέ μου, πώς περνάνε τα χρόνια! 

 Χαμήλωμα φώτων. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 11η 

(Στο σπίτι του Γιάννη στην Κηφισιά, Ιούνιος 1972) 

ΜΕΝΙΟΣ: Θα φύγουμε για την Αυστραλία την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιουνίου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Δυο μήνες, λοιπόν, στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια ξενιτιάς. 

 Πήγατε στο χωριό, ελπίζω να τα περάσατε καλά. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι καλά να περάσουμε αδελφέ όταν δεν έχεις το σπίτι σου και πρέπει 

 να πηγαίνεις εδώ κι εκεί; 
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ΜΕΝΙΟΣ: Μείναμε μερικές μέρες με τον αδελφό μου, μερικές στο σπίτι της

  αδελφής σου Τασίας και της μάνας σου, δυο μέρες στον ξάδελφό μου 

  στο Ζεμενό και τρεις εβδομάδες στο ξενοδοχείο στο Ξυλόκαστρο. 

 Είδαμε πολλούς συγγενείς και φίλους, καλά τα περάσαμε. 

ΝΙΚΗ: Τι κάνατε με τα χτήματα στο χωριό; 

ΜΕΝΙΟΣ: Τα πουλήσαμε. ́ Ηταν η καλύτερη λύση. Με τα χρήματα αγόράσαμε 

 ένα οικόπεδο στο Ξυλόκαστρο. Πάνω στο λόφο, στα Καρυώτικα. Μπορεί 

 μια μέρα να χτίσουμε σπίτι εκεί. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Καλή επένδυση! ΄Ο,τι και να το κάνετε, η γη στο Ξυλόκαστρο θα 

 πάει επάνω. 

ΜΕΝΙΟΣ: Μιλάει ο τραπεζίτης! 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Το κάθε επάγγελμα έχει και τα ιδιαίτερά του. Πώς είναι η μητέρα; 

ΒΑΣΙΛΩ: Πολύ άσχημα Γιάννη μου. Ξεχνάει. Αυτό το έχει από χρόνια. Δε 

 θυμόταν ότι είμαστε στην Αυστραλία. ΄Οταν την αποχαιρέτησα μου είπε 

 «Καλή αντάμωση Βασίλω μου! Χαιρετίσματα στο Γιάννη μας! (Κλαίει). 

 Νομίζει ότι είμαστε στην Αθήνα. Η καημένη η Τασία κάνει το παν να την 

 κρατεί σε κάποια καλή κατάσταση. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Την είχα δει το Πάσχα. Φοβάμαι θα χειροτερέψει. Είναι 93 ετών. 

ΒΑΣΙΛΩ: Δεν νομίζω ν’ αντέξει πολύ. ΄Εχει αδυνατίσει φοβερά. 

ΜΕΝΙΟΣ: Πολλοί γέροι στο χωριό δεν υπάρχουν πια. Η παλιά γενιά σχεδόν 

 δεν υπάρχει πια. 

ΝΙΚΗ: Τι κάνει η Κατερίνα; 

ΜΕΝΙΟΣ: Πάει στο πανεπιστήμιο. Της είπαμε θα είναι καλύτερα να μην έρθει 

 γιατί μπορεί να έχει μπλεξίματα με τη χούντα. 



63 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Καλύτερα. Εδώ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Τη Δευτέρα

  φεύγετε. Παίρνει πολλές ώρες το ταξίδι; 

ΜΕΝΙΟΣ: Κάπου 20-22 ώρες, ανάλογα με τη στάση και τις ώρες αναμονής

 Καλύτερα, όμως, από το πλοίο που έπαιρνε 22-23 μέρες ή και 32 αν 

 πήγαινε, όπως τώρα τελευταία, μέσω του Κέιπ Τάουν. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄Οσο πάει και ο κόσμος όλο και γίνεται ένα χωριό. 

Χαμήλωμα φώτων. 

ΣΚΗΝΗ 12 

(Στο διαμέρισμα του Μένιου και της Βασίλως, Μάϊος 1973) 

ΗΛΙΑΣ:  Σπουδαία νέα για τον Ηλία και την Ουρανία. Η τράπεζα ενέκρινε

  την αίτησή τους για αγορά σπιτιού. ΄Εχουν πληρώσει την προκαταβολή 

 για ένα σπίτι  στο Κλάιτον. 

ΟΛΟΙ: Συγχαρητήρια! Καλορίζικο! 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Είναι λίγο μακριά αλλά έχω πολλές δουλειές προς τα 

 νοτιοανατολικά προάστια. ΄  

ΟΥΡΑΝΙΑ: ΄Το σπίτι έχει τέσσερα υπνοδωμάτια και μεγάλο κήπο. Είναι ωραίο 

 σπίτι.  (Στη Βασίλω) Αν θέλετε μπορείτε να έρθρτε μαζί μας. 

ΗΛΙΑΣ: Δύσκολο για τους γονείς εκεί. Δεν έχουν αυτοκίνητο, πολύ 

 μακριά από τις δουλειές τους. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Εχουμε πάει στο Κλάιτον. Καλή περιοχή αλλά πολύ μακριά από 

 εδώ.  Αδύνατον να προφταίνουμε τις δουλειές μας. 

ΗΛΙΑΣ: Δεν συμφέρει επίσης να ενοικιάσετε μόνοι σας. Μεγαλύτερο το 

  ενοίκιο. Καλύτερα να αγοράσετε ένα σπιτάκι εδώ κοντά. Εδώ στο διπλανό 

 δρόμο είδα μια ταμπέλα ότι πωλείται ένα σπίτι. Θα έλεγα να πάμε να το 

δούμε. 



64 
 

ΜΕΝΙΟΣ: Τι να δούμε Ηλία; Εμείς δεν θέλουμε σπίτι. Το πρόγραμμά μας είναι 

 όταν πάρουμε σύνταξη να γυρίσουμε στην Ελλάδα. ΄Οταν συμπληρώσω

  τα 65. 

ΗΛΙΑΣ: Αυτό δεν σας εμποδίζει να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Οι τιμές των 

 σπιτιών ανεβαίνουν συνεχώς. Αλλά αντί να ξεχρεώνετε τα σπίτια των

 άλλων με τα ενοίκια, με μια προκαταβολή μπαίνετε στο δικό σας και με 

 τις δόσεις ξεχρεώνετε το δικό σας σσπίτι. Εγώ λέω να πάμε να το δούμε. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δεν πειράζει να πληρώνουμε και λίγο παραπάνω ενοίκιο. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μόνοι σας δεν συμφέρει με κανένα τρόπο να κρατήστε το 

 παρόν διαμέρισμα. Κι εγώ συμφωνώ ότι συμφέρει να αγοράστε το δικό 

 σας σπίτι εφόσον την προκαταβολή την έχετε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Συμφωνώ και εγώ.. Καλύτερα να έχουμε το δικό μας σπίτι 

 αντί να ξεχρεώνουμε τα σπίτια των άλλων. Να πάμε να το δούμε το σπίτι. 

 Να δούμε τι ζητάει. 

ΗΛΙΑΣ: Είμαι σίγουρος ότι έχετε την προκαταβολή και με το παραπάνω. 

 Δουλεύετε κι οι δυο , πιστεύω ότι η τράπεζα θα σας εγκρίνει το δάνειο. Αν

  χρειαστεί θα δώσω κι εγώ εγγύηση. ΄Εχουμε την ίδια τράπεζα. Αν 

 εγγυηθώ εγώ η τράπεζα δεν θα πει όχι. 

(Με τα πολά ο Μένιος συγκατατίθεται να πάνε οι τρεις να δουν το σπίτι. ΄Οταν 

επιστρέφουν ο Ηλίας κρατάει ένα σχέδιο του σπιτιού) 

ΗΛΙΑΣ: Αυτό είναι το σχέδιο του σπιτιού. Υπέροχο σπίτι για μια μικρή 

 οικογένεια. Δυο υπνοδωμάτια, λίγο πίσω κήπο, μια βεραντούλα,  κοντά 

 στο Σμιθ στριτ, όχι μακριά από τη Μαρκέτα που ξέρετε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Μου άρεσε ιδιαίτερα η κουζίνα του, μεγάλη μαζί με τραπεζαρία και 

 το σαλόνι.  ΄Εχει και μια ωραία βεράντα στο πίσω μέρος. 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Ε, ένα ισόγειο σπιτάκι είναι. 
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ΗΛΙΑΣ: Μέγαρα θέλεις;. Δεν νομίζω τα οικονομικά σας να επιτρέπουν να 

 αγοράσετε διώροφο. ΄Ετσι, ξέχασε τα μπαλκόνια. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δεν χρειάζεται ν’ αγοράσουμε σπίτι. 

ΗΛΙΑΣ: Οικονομικά σας συμφέρει. Το σπίτι θα σας απαλλάξει από ενοίκια

  και με τον πληθωρισμό η τιμή του ανεβαίνει. Το κεφάλαιο που έχεις 

 ξοδέψει  θα το πάρεις πολύ παραπάνω όταν το πωλήσεις παρά να κρατάς 

 τα λεφτά σου στην τράπεζα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Το σπίτι να το πάρουμε. Καλύτερα στο δικό μας παρά στο ενοίκιο.  

ΗΛΙΑΣ: Θα χρειαστεί να συζητήσουμε την τιμή με τον κτηματομεσίτη και

  να πάμε και στην τράπεζα., Αυτή είναι μια σημαντική απόφαση. Πρέπει 

 να κινηθούμε γρήγορα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Να κινηθούμε γρήγορα! Μένιο και Ηλία, να πάμε αμέσως στον 

  κτηματομεσίτη και να κλείσουμε ραντεβού με την τράπεζα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Θέλοντας και μη θέλοντας θα πρέπει να υπογράψω κι εγώ. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 13 

( Η Κυρα-Βασίλω περίχαρη δέχεται στο νέο σπίτι της τα παιδιά της και τους φίλους 

της οικογένειας) 

ΒΑΣΙΛΩ: Το σπίτι στο χωριό ήταν ωραίο αλλά ετούτο είναι στην καρδιά μου.

  ΄Οχι πολύ μεγάλο, όχι πολύ μικρό. Δεν έχουμε το μπαλκόνι τώρα αλλά 

 έχουμε τη βεράντα και τον κήπο. Ακριβώς το σπίτι που θέλαμε και που το 

 αγοράσαμε μόνοι μας, με τα δικά μας λεφτά. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δηλαδή με τη δική μας προκαταβολή, θέλεις να πεις  
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ΟΥΡΑΝΙΑ: Συγχαρητήρια! Μητέρα θα σας δώσουμε την τηλεόραση και το 

  ψυγείο που είχαμε στο διαμέρισμα. Εμείς θα πάρουμε άλλα. 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ και ΗΛΙΑΣ: Θα σας δώσουμε το παλιό μας σαλόνι. Είναι σε 

 πολύ καλή κατάσταση. Θα μας βολεύει όλους μια χαρά όταν θα 

 ερχόμαστε επίσκεψη. Θα κάνω και όλες τις μεταφορές για ό,τι πράγματα 

 χρειαστείτε να φέρετε. 

ΒΑΣΙΛΩ:  Ευχαριστώ παιδιά μου. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ και ΘΩΜΑΣ: Εμείς θα σας αγοράσουμε καινούργια χαλιά και 

 καινούργια τραπεζαρία. Θα σας βάλουμε και το τηλέφωνο. Τώρα όλα τα 

 σπίτια έχουν τηλέφωνο. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Εγώ θα σας φέρω ένα ραδιόφωνο που είναι διεθνούς 

 εμβέλειας. 

ΜΕΝΙΟΣ: Ευχαρισούμε παιδιά μου. Η ευλογία να έχει κανένας πολλά και καλά 

 παιδιά. 

ΒΟΥΛΑ και ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Κι εμείς θα σας δώσουμε το πληντήριο. Για δυο

  άτομα θα δουλεύει καλύτερα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Σας ευχαριστούμε Βούλα μου. 

ΒΟΥΛΑ: Δεν είναι παλιό. Απλώς χρειαζόμαστε μεγαλύτερο. (Προσωπικά στη 

 μητέρα της) Δεν είμαι  καλά μάνα. Ο γιατρός παρήγγειλε εξετάσεις, 

  έδειχνε ανήσυχος. Είπε ότι θα χρειαστώ να κάνω χημειοθεραπία. 

ΒΑΣΙΛΩ: Η Παναγία να σε βοηθήσει κόρη μου. (Σταυροκοπιέται) Το ξέρω ότι

  περνάς δύσκολη περίσταση. 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ 14η 

 (Φεεβρουάριος 1974. Συνάντηση στο κάφε του Πέππα στο Σοάανστον στριτ στην 

πόλη) 

ΘΑΝΟΣ: Το ωραίο Λέντζεντ κάφε δεν υπάρχει πια. Το ισοπέδωσαν οι 

  μπουλντόζες και οι εργολάβοι που γκρεμίζουν τα παλιά χτίρια για να 

 χτίσουν ουρανοξύστες. ΄Ενα μέρος της ιστορίας της Μελβούρνης χάθηκε

  για πάντα. Η Μελβούρνη χάνει το χρώμα της, τη χάρη  της και ένα μέρος 

 της ιστορίας της. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για κείνους που έζησαν το Λέντζεντ ο θρύλος του  ζει μες τις

  καρδιές τους και τις μνήμες τους. Δεν μπορούν οι μπουλντόζες να τον 

 γκρεμίσουν. 

ΘΑΝΟΣ: Υπάρχουν και άλλα δυσάρεστα νέα αγαπητοί μου. Ο Ακρόπουλος

  και ο Κωστής δεν υπάρχουν πια. Ο Ακρόπουλος χτυπήθηκε από ένα 

 αυτοκίνητο, εισήχθηκε στο νοσοκομείο και τρεις εβδομάδες αργότερα 

 πέθανε. Η εφημερίδα του επίσης δεν φαίνεται ότι θα τα καταφέρει να  

  επιβώισει, χωρίς αυτόν. Ο Κωστής πήγε στην Αθήνα, αρρώστησε, κάποιοι 

 φίλοι του τον έφεραν στο Περθ και εκεί πέθανε στο νοσοκομείο. 

ΗΛΙΑΣ: Αιωνία η μνήμη τους. Να τους θυμόμαστε. 

ΘΑΝΟΣ: Η κυβέρνηση Ουίτλαμ, πληροφορούμαι, προβαίνει σε ριζικές 

 αλλαγές στο δασμολογικό σύστημα της χώρας. Πολλοί δασμοί, που 

 συμβάλλουν στην ύπαρξη πολλών βιομηχανιών στη χώρα, θα 

 καταργηθούν ή το ύψος τους θα μειωθεί. 

ΗΛΙΑΣ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής; 

ΘΑΝΟΣ: Οι εισαγωγές από το εξωτερικό θα γίνουν φτηνότερες. Αυτοκίνητα, 

 παπούτσια, ρούχα και άλλα προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό θα 

 πωλιούνται φτηνότερα. 
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ΗΛΙΑΣ: Αυτό θα είναι καλό για το καταναλωτικό κοινό. 

ΘΑΝΟΣ: Τα ξένα προϊόντα θα είναι φτηνότερα αλλά ποιές θα είναι οι 

  συνέπειες για τα  προϊόντα που παράγονται στην Αυστραλία; ́ Η θα πρέπει 

 να παράγονται φθηνότερα ή θα εξαφανιστούν. Δεν θα είναι δυνατή η 

  παραγωγή τους. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δηλαδή πολλά εργοστάσια θα σφιχτούν να ανταγωνιστούν τα 

 ξένα προϊόντα ή θα κλείσουν. Αναμφισβήτητα πολλά εργοστάσια, χωρίς 

 τη δασμολογική προστασία θα κλείσουν. Αναπόφευκτα η ανεργία θ’ 

 αυξηθεί. 

ΗΛΙΑΣ: Δηλαδή να περιμένουμε σημαντικές αλλαγές στην Αυστραλία. 

ΘΑΝΟΣ: Πολλά προϊόντα θα είναι φτηνότερα αλλά οι εργαζόμενοι θα 

 σφιχτούν περισσότερο και άλλοι θα μπουν στην ανεργία. 

 

ΣΚΗΝΗ 15η 

(Δεκέμβριος 1974, στο σπίτι της Βασίλως στο Φιτζρόι της Μελβούρνης. Αρκετοί 

επισκέπτες στο σπίτι της Βασίλως. Μερικοί πίνουν καφέ ή παίρνουν κάποιο γλυκό. 

Είναι 6 μήνες μετά την κηδεία της Βούλας,  που πέθανε τον Ιούνιο του 1974). 

ΒΑΣΙΛΩ: Ελάτε εδώ καλές μου. (Είναι οι δυο κόρες της Βούλας, η μια 17 και

  η άλλη 15. Τις αγκαλιάζει). Τι κάνετε μάτια μου; Πάρτε ένα γλυκάκι. 

ΒΑΣΩ: Εγώ τελειώνω το Γυμνάσιο. Γιαγιά. Του χρόνου θα κάνω την 

 τελευταία τάξη. Θέλω να πάρω καλούς βαθμούς να μπω στο 

 Πανεπισττήμιο. Ο μπαμπάς μου θέλει να γίνω γιατρός. 

ΜΕΝΙΟΣ: Εσύ τι θέλεις να κάνεις; 

ΒΑΣΩ: Θέλω να γίνω ερευνήτρια. Να ερευνήσω για φαρμακα για την 

 καταπολέμηση του καρκίνου. 
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ΒΑΣΙΛΩ: Μπράβο Βάσω μου! Μπράβο μάτια μου! 

ΕΡΜΙΟΝΗ:  Εγώ γιαγιά θέλω να γίνω σχεδιάστρια φορεμάτων. Βοηθούσα 

 τη μαμά όταν έραβε στο σπίτι. 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα γίνεις Ερμιόνη μου!. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: ΄Οπως βλέπεις, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. 

ΒΑΣΙΛΩ: Αχ, τα φαρμάκια της ζωής! Τα παιδιά θα τα καταφέρουν Διονύση

  μου.  

ΜΕΝΙΟΣ: Μεγάλες αλλαγές βλέπω στην οικονομία. Το εργοστάσιο που 

 δύλευε η Βασίλω έκλεισε. Ευτυχώς η κυβέρνηση της πληρώνει το βασικό 

 βδομαδιάτικο. Τι τακτική είναι αυτή, να κλείνει το εργοστάσιο, να κάθεσαι 

 στο σπίτι και να σου έρχεται η επιταγή; 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι μέρος του κυβερνητικού προγράμματος για την 

 ενίσχυση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού. Οι φτηνότερες 

  εισαγωγές προϊόντων θα τα κάνει φτηνότερα στα μαγαζιά. 

ΗΛΙΑΣ: Οι εργοστασιάρχες που θα τα καταφέρουν να συνεχίσουν θα 

 σφιχτούν να παράγουν περισσότερα και φτηνότερα προϊόντα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δηλαδή του εργάτη θα του βγάζουν το λάδι. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Η θα φέρουν μηχανές, θα απολύουν εργάτες και θ’ αυξάνουν την 

 ανεργία. Το επίδομα της μάνας δεν θα είναι για πάντα. Μετά από 5-6 μήνες 

 θα καταργηθεί. 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ 16η 

(Ιούνιος 1975.  

Στη βεράνττα του σπιτιού της Βασίλως και του Μένιου. Ο Μένιος πίνει τον καφέ 

του και διαβάζει την εφημερίδα. Μπαίνει ο Γρηγόρης) 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Συγχαρητήρια πατέρα! Η μάνα μου είπε ότι έκλεισες τα 65 

 σου, τελείωσες τη δουλειά σου και μπαίνετε και οι δυο στη σύνταξη. 

ΜΕΝΙΟΣ: Δηλαδή από δω και πέρα βάζουμε ταχύτητα στην κατηφόρα. Την

  κατηφόρα την έχω πάρει από καιρό. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ; Σου αρέσει να δραματοποιείς την κατάσταση. Τι έγινε στο 

 εργοστάσιο; 

ΜΕΝΙΟΣ: Την Παρασκευή το μεσημέρι μου είπανε εσύ δεν χρειάζεται να 

  δουλέψεις το απόγευμα. Ούτε θα δουλεύεις άλλο από δω και πέρα. Θα

  κάνουμε μια γιορτή και μετά θα φύγεις για το σπίτι σου. Η γιορτή ήταν

 για μένα. Είχαν μερικές πίτσες, γλυκά, ποτά και μια κάρτα που την 

 υπόγραψαν όλοι και μου την έδωσαν. Μου εύχονται να ζήσω πολλά και 

 χαρούμενα χρόνια. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Συγχαρητήρια πατέρα! Να ζήσεις πολλά και χαρούμενα 

 χρόνια! 

ΒΑΣΙΛΩ: Το επίδομά μου σταμάτησε αλλά τώρα με τον Μένιο δικαιούμαστε 

 και οι δυο σύνταξη. 

ΜΕΝΙΟΣ: Η σύνταξη μικρή είναι αλλά πολλαπλασιαζόμενη με το δύο θα τα 

 καταφέρνουμε. Ιδιαίτερα όταν πάμε στην Ελλάδα θα είμαστε περισσότερο

  άνετα. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Προγραμματίζετε να πάτε στην Ελλάδα; 
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ΜΕΝΙΟΣ: Τώρα είναι η ώρα να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Θα πωλήσουμε 

 το σπίτι και θα χτίσουμε ένα ωρίο καινούργιο σπίτι στο οικόπεδο που 

 έχουμε στο Ξυλόκαστρο. 

ΒΑΣΙΛΩ: Μενέλαε, το σπίτι εγώ δεν το πουλάω με τίποτα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Τι είναι αυτά που λες βρε Βασίλω; Αν δεν πουλήσουμε τούτο πώς 

 θα χτίσουμε το σπίτι μας στο Ξυλόκαστρο; 

ΒΑΣΙΛΩ: Κάνε ό,τι θέλεις Μενέλαε. Πήγαινε στην Ελλάδα, μείνε όσο θέλεις, 

 εγώ δεν βάζω υπογραφή να πουλήσουμε το σπίτι στο Φιτζρόι. 

ΜΕΝΙΟΣ: Γιατί δεν θέλεις να πουλήσουμε το σπίτι; 

ΒΑΣΙΛΩ: Σε αυτό το σπίτι αισθάνθηκα να έχω κάτι που το έφτιαξα εγώ. Να

  έχω την οικογένειά μου γύρω μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. 

ΜΕΝΙΟΣ: Είσαι ακατανόητη! Δεν είχαμε πει ότι όταν πάρουμε σύνταξη θα 

 πωλήσουμε το σπίτι και θα πάμε στην Ελλάδα. (Σηκώνεται θυμωμένος και 

 μπαίνει στο σπίτι. ΄Ερχεται ο Ηλίας και πάει στη βεράντα. Η Βασίλω πάει 

 να κάνει καφέ του Ηλία. Ο Μένιος βγαίνει πάλι στη βεράντα). 

ΗΛΙΑΣ: Τι μου λέει πατέρα ο Γρηγόρης; Διαφωνείτε για την πώληση του 

 σπιτιού; 

ΜΕΝΙΟΣ: Αυτό δεν είχαμε συμφωνήσει όταν το αγοράσαμε; Το αγοράσαμε να

  το κρατήσουμε μέχρι να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. 

ΗΛΙΑΣ: Η μητέρα δεν θέλει να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Μπορείς εσύ να καταλάβεις τη μάνα σου; Πριν δέκα χρόνια δεν 

 ήθελε με κανέναν τρόπο να φύγει από την Ελλάδα για να έρθει στην 

 Αυστραλία. Τώρα δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

ΒΑΣΙΛΩ: (Βγαίνει στη βεράντα φέρνοντας καφέ στον Ηλία). Εγώ Ηλία δεν το 

 πουλώ το σπίτι. Δεν βάζω υπογραφή. Θα πάω στην Ελλάδα αλλά θέλω τη 
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 βάση μου εδώ. ΄Οταν επιστρέφω θέλω να έχω το σπίτι μου, το δικό μου 

 σπίτι. 

ΗΛΙΑΣ: Δεν είστε ακόμη έτοιμοι να πάρετε μια απόφαση. Γιατί δεν πάτε για 

 μερικούς μήνες στην Ελλάδα και όταν επιστρέψετε βλέπετε και 

 αποφασίζετε. 

ΒΑΣΙΛΩ: Αυτό μπορεί να γίνει. 

ΜΕΝΙΟΣ: Τότε να πάμε για έξι μήνες του χρόνου, μετά το Πάσχα. 

ΒΑΣΙΛΩ: Να πάμε. Να είμαστε καλά. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 17η 

(Δεκέμβρης 1976 . Η σκηνή στο σαλόνι και τη βεράντα του σπιτιού του Μένιου και 

της Βασίλως. Ο Μένιος και η Βασίλω πρόσφατα επέστρεψαν από την Ελλάδα. 

Μερικά από τα παιδιά και τα εγγόνια τους) 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Προγραμματίζετε ταξίδι για το 1977; 

ΒΑΣΛΩ: Τα οικονομικά μας δεν θα το επιτρέπουν κάθε χρόνο. Πιθανόν κάθε 

 δεύτερο. Μπορεί το 1978. 

ΜΕΝΙΟΣ: Γι’ αυτό θα πρέπει να πωλήσουμε το σπίτι. Δεν μπορούμε να 

 σερνόμαστε ανάμεσα σε δυο πατρίδες. 

ΒΑΣΙΛΩ: Μενέλαε, βγάλτο από το μυαλό σου. Εγώ το σπίτι δεν το πουλάω. 

ΜΕΝΙΟΣ: (Εξοργισμένος) Αν είναι ένα κωλόσπιτο να μας κρατάει 

 αιχμαλώτους στην Αυστραλία να το μουτζώσω. Θα βάλω φωτιά να το 

 κάψω το κωλόσπιτο. 
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ΒΑΣΙΛΩ: Τέτοια λες συνέχεια! Πήγαμε στην Ελλάδα. Και θα ξαναπάμε. Εσύ 

 το βιολί σου! Θα το κάψεις!  Εσύ θέλεις να πας στη φυλακή, όχι στην 

  Ελλάδα. 

ΜΕΝΙΟΣ: Να πάρει ο διάολος το κωλόσπιτο και την απόφαση να 

 τ’αγοράσουμε! (φεύγει από τη βεράντα θυμωμένος). 

 

 (Απρίλιος 1978. Ο Μένιος,ο Ηλίας,  ο Θάνος και ο Σταμάτης στο κάφε του Πέππα 

 στην πόλη) 

ΘΑΝΟΣ: ΄Ακουσα ότι και  τούτο το κάφε πρόκειται να κλείσει. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αναμενόμενο είναι. Το μέρος είναι από τα κεντρικότερα της

  πόλης. Ο Πέππας άρχισε να γερνάει και να μην πολυενδιαφέρεται. Οι 

  μπουλντόζες σε αναμονή για αξιοποίηση. 

ΗΛΙΑΣ: ΄Εχει αλλάξει τρομερά η εικόνα της πόλης τα τελευταία δέκα 

 χρόνια. 

ΜΕΝΙΟΣ: (Στο Σταμάτη) Κουμπάρε θέλω να μου ετοιμάσεις τα εισιτήρια. Θα

  φύγουμε για την Ελλάδα την εβδομάδα μετά του Θωμά. Θέλουμε να 

 παραβρεθούμε στη γιορτή του Θωμά. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εντάξει, θα επικοινωνήσουμε. Είσαι σίγουρος ότι η Βασίλω 

 θέλει να έρθει; 

ΜΕΝΙΟΣ: Βγάλε εσύ το εισιτήριο και αν δεν θέλει ας μην έρθει. 

(Στη γιορτή του Θωμά σε ένα εξωτερικό προάστιο της Μελβούρνης. Πολύς κόσμος, 

συγγενείς, φίλοι, τα παιδιά τους). 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τ’ ακούσατε το αστείο από τον μικρό του Γρηγόρη; 

 Καθυστερήσανε λίγο λόγω της Πυροσβεστικής στο δρόμο. «Θα πήρε 

 φωτιά κανένα σπίτι», είπε η Ουρανία. «Ο Παππούς, ο Παππούς!», 
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 πετάχτηκε ο Παναγιωτάκης. Ο Παππούς θα έβαλε φωτιά στο σπίτι του!». 

 «Πάψε Παναγιωτάκη, του είπε η Ουρανία. Ο Παππούς είναι στον θείο 

  Θωμά». 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Βλέπεις τι κάνεις συμπέθερε με τα λόγια σου; Το παιδάκι 

 πίστεψε ότι θα το έκαιγες πραγματικά. 

ΜΕΝΙΟΣ: Εγώ σε λίγες μέρες φεύγω για την Ελλάδα. Η Βασίλω αν δεν θέλει 

 να έρθει ας κάθεται στο σπίτι της. 

ΒΑΣΙΛΩ: Γιατί να το πουλήσω το σπίτι μου κουμπάρε; Κοίταξε πόσον κόσμο

  έχω εδώ! ΄Ολοι περνούν πότε πότε και με βλέπουν. Στην Ελλάδα πού να

  δω τόσο κόσμο δικό μου; Εδώ είμαι η μάνα, η βασίλισσα του σπιτιού μου! 

(Ξαφνικά ο καιρός της Μελβούρνης αλλάζει. Σηκώνεται ένα νοτιοδυτικό αεράκι 

και η θερμοκρασία έπεσε απότομα). 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν σε βλέπω καλά προετοιμασμένο συμπέθερε. Δεν έφυγες 

 για την Ελλάδα ακόμη και σε βλέπω  στο λεβέντικο, με κοντομάνικο 

  πουκάμισο. Εδώ είναι Μελβούρνη! Αυτή την εποχή ο καιρός αλλάζει 

 τέσσερις φορές την ημέρα. Τέσσερις εποχές την ίδια μέρα! 

ΜΕΝΙΟΣ: Γι’ αυτό κι εγώ την άλλη εβδομάδα αναχωρώ. Στην Ελλάδα ξέρω, 

 θα βρω καλοκαίρι! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΄Οσο είσαι εδώ, όμως να φοράς μακριά σώβρακα τη νύχτα να 

 μην πάθουν ψύξη τα αχαμνά σου! 

ΜΕΝΙΟΣ: Αυτό αποκλείεται! (Γελώντας) Εκεί βρίσκεται η πηγή της 

 θερμότητας και της ενέργειας.  Εκεί πάνε τα χέρια μου όταν αρχίζουν να 

 κρυώνουν. (΄Ολοι γελούν). 

(Δεκέμβριος 1978. Στο σαλόνι και τη βεράντα του Μένιου και της Βασίλως) 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ: Πώς ήταν το ταξίδι σας μητέρα; 
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ΒΑΣΙΛΩ: Καλά τα περάσαμε. Μείναμε με μερικούς συγγενείς, τον  

  περισσότερο καιρό με τον θείο Γιάννη και τη Νίκη. Πολύ μας βοήθησε ο 

 αδελφός μου, να είναι καλά. Κάναμε καλή παρέα. Μας πήγαν με το 

 αυτοκίνητό τους σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα. 

ΗΛΙΑΣ: Αφού είχαν τη διάθεση! 

ΜΕΝΙΙΟΣ: Τώρα έχουν πάρει σύνταξη. Καλή ευκαιρία και γι’ αυτούς να 

 βγαίνουν λίγο έξω από την Αθήνα. Ο Γιάννης το είπε ο άνθρωπος: αφού 

 έχετε τη σύνταξή σας γιατί δεν πουλάτε το σπίτι , να έρθετε εδώ να πάρετε 

 ένα ωραίο διαμέρισμα και να μπορούμε να κάνουμε παρέα ταχτικά. Πού 

 να τ’ ακούσει αυτά η Βασίλω! 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Οχι τέτοια λόγια Γιάννη μου, τού είπα. Εγώ δεν βάζω την 

  υπογραφή μου με τίποτα. Το σπίτι μου στο Φιτζρόι το θέλω. 

Χαμήλωμα φώτων. 

 

ΣΚΗΝΗ 18η 

(Ιούνιος του 1984 στο σπίτι του Γιάννη στο Μαρούσι.. Ο Γιάννης, η Νίκη, ο Μένιος 

και η Βασίλω. Οι τελευταίοι μόλις πρόσφατα αφίχθηκαν από την Αυστραλία). 

ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄Εχουμε  3 χρόνια να σας ξαναδούμε. Δεν ταξιδεύετε συχνά τώρα; 

ΜΕΝΙΟΣ: ΄Εχουμε κι εμείς τα ζητήματά μας. Καθώς μεγαλώνουμε τα ταξίδια 

 γίνονται κουραστικά. Τα οικονομικά μας είναι περιορισμένα. Επίσης 

 θέλουμε να είμαστε κοντά στην οικογένεια. 

ΒΑΣΙΛΩ: Η Κατερίνα έχει ένα κοριτσάκι.. Μερικές φορές το αφήνει μαζί μας 

 στο σπίτι. Μερικά από τα εγγόνια έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, οι κόρες 

 της Βούλας περνάνε να μας δουν πότε πότε. 

ΝΙΚΗ: Τι κάνουν οι κόρες της Βούλας; 
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ΒΑΣΙΛΩ: Θυμούνται τη μάνα τους. Τα φαρμάκια της ζωής, Νίκη μου. Η 

 Βάσω παντρεύτηκε, έχει ένα αγοράκι. Εργάζεται σε ένα ιατρικό  

  εργαστήριο. Η Ερμιόνη δουλεύει σε ένα εμπορικό μόδας,. Μερικές φορές

  ταξιδεύει για τη δουλειά της. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Η Κατερίνα τι κάνει τώρα; 

ΒΑΣΙΛΩ: Παντρεύτηκε το φίλο της τον Αυστραλό. Δουλεύει σε ένα 

  δικηγορικό γραφείο. 

ΜΕΝΙΟΣ: Πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα; 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως έδειξαν οι ευρυροεκλογές 

 εξακολουθεί να είναι το πρώτο κόμμα. Με τα ευρωπαϊκά κονδύλια 

 δημιουργείται αρκετή οικονομική κίνηση αλλά τα χρήματα που  

  δημιουργούνται δεν κατευθύνονται σε επενδυτικές παραγωγικές 

 δραστηριότητες, ξοδεύονται (ή σπαταλώνται θα έλεγα) περισσότερο σε 

 καταναλωτικές δαπάνες. Υπάρχει υψηλός πληθωρισμός, χαμηλό ποσοστό

  ανάπτυξης και διολίσθηση της αξίας της δραχμής.  

Τι σκέπτεσθε να κάνετε τις επόμενες εβδομάδες; 

ΜΕΝΙΟΣ: Θα πάμε ασφαλώς στο Ξυλόκαστρο και στο χωριό. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας πάμε εμείς μέχρι το Ξυλόκαστρο και θα επιστρέψουμε. 

  ΄Οταν γυρίστε στην Αθήνα υπολογίζω να πάμε να επισκεφτούμε την 

  Κρήτη. Να  επισκεφτούμε τις πόλεις, τους τάφους των Βενιζέλων, τον

  τάφο του Καζαντζάκη. Μακάρι να είμασταν πιο νέοι να ανεβούμε στον

  Ομαλό και  να διασχίσουμε το φαράγκι της Σαμαριάς. 

ΜΕΝΙΟΣ: Μακάρι να είμασταν πιο νέοι! Να πίναμε και μερικές τσικουδιές! 

ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄Οταν οδηγώ δεν πρέπει να πίνω. Ο γιατρός μου το απαγόρεψε 

 ρητώς. (γελούν) 
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(Μερικές εβδομάδες αργότερα, μετά του Αϊ-Λιος στο σπίτι στο Μαρούσι). 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Πώς πήγε η επίσκεψη στα πάτρια εδάφη; 

ΒΑΣΙΛΩ: Είδα τις αδελφές μας και τα αδέλφια του Μενέλαου. Πήγα και στον 

 τάφο της μακαρίτισσας της μάνας μας. (Κλαίει). 

ΜΕΝΙΟΣ: Πουλήσαμε το οικόπεδο στο Ξυλόκαστρο σε καλή τιμή. Τι να το 

 κάναμε; Βάλαμε τα χρήματα στην τράπεζα. Μπορεί αργότερα, αν τα 

 καταφέρουμε, να αγοράσουμε κανένα διαμέρισμα. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, θα φύγουμε τη Δευτέρα με το πλοίο. Θα μείνουμε στην 

 Κρήτη 10 μέρες. Τηλεφώνησα μερικά ξενοδοχεία. 

ΝΙΚΗ: Στην Κρήτη Γιάννη παρακαλώ να μην οδηγείς. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄Ελα τώρα, μην αρχίζεις πάλι τις γκρίνιες! 

ΒΑΣΙΛΩ: Κι εγώ παρατήρησα Γιάννη μου ότι τρέμουν τα χέρια σου. 

ΝΙΚΗ: ΄Εχει  αρθροιτικά και η όρασή του αρχίζει να είναι ελλαττωματική. 

 Καλύτερα να παίρνουμε τη συγκοινωνία και μέσα στις πόλεις ταξί. 

ΓΙΑΝΝΗΣ: (Με αυτοπεποίθηση) Είναι εντάξει! Προσέχω! 

 

(Κυριακή, Δύο μέρες αργότερα). 

ΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, τα πράγματα είναι έτοιμα για αύριο. Φεύγουμε για τα 

  Χανιά  από τον Πειραιά  στι έξι το απόγευμα. Σκέφτηκα πριν φύγουμε, να 

 πάμε σήμερα το απόγευμα να δούμε τους Σαούληδες, τους κουμπάρους 

 μας. Μίλησα μαζί τους στο τηλέφωνο. Μένουν στο Χαϊδάρι. 

ΝΙΚΗ: Να πάμε το απόγευμα. 
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(Ο Γιάννης οδηγώντας για το Χαϊδάρι προσπάθησε να στρίψει αριστερά στη 

Λεωφόρο Αθηνών. ΄Εβρεχε και η ορατότητα δεν ήταν καλή. Ο Γιάννης δεν είδε το 

αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Η 

σύγκρουση στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου ήταν σφοδρή. Το αυτοκίνητο 

στριφογύρισε. Ο Γιάννης σκοτώθηκε ακαριαία και ο Μένιος τραυματίστηκε 

σοβαρά. Οι γυναίκες τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά. Μετακομίστηκαν στο 

νοσοκομείο. Μετά την κηδεία του Γιάννη ο Μένιος εξακολουθούσε να νοσηλεύεται 

στην εντατική. Πέθανε μετά 11 μέρες). 

ΒΑΣΙΛΩ: (Η Βασίλω κλαίει) ΄Ηταν να το περάσουμε και αυτό Νίκη μου. 

 Τηλεφώνησα στα παιδιά. Θα έρθουν για την κηδεία. Ο συχωρεμένος 

 εξέφρασε την επιθυμία να θαφτεί στο χωριό του. 

ΝΙΚΗ: (Η Νίκη κλαίει) Τα παιδιά θα κανονίσουν για την κηδεία. 

 

ΗΛΙΑΣ: (Τα τέσσερα παιδιά της Βασίλως στο σπίτι της Νίκης, μετά την κηδεία 

 του Γιάννη)  

Εμείς όλοι θα φύγουμε την Τετάρτη για την Αυστραλία. Μητέρα τι θα 

  κάνεις εσύ, θα ρθεις μαζί μας; 

ΒΑΣΙΛΩ: ΄Οχι παιδιά μου. Εγώ πρέπει να παραμείνω για το μνημόσυνο του

  συχωρεμένου. Θα επιστρέψω στην Αυστραλία στα μέσα του άλλου 

 μήνα. 

 

(Μετά το μνημόσυνο, στο σπίτι της Νίκης). 

ΝΙΚΗ: Βασίλω μου μη φεύγεις ακόμη. Μείνε μαζί μου όσο μπορείς. Τα 

 παιδιά τώρα δεν μένουν στο σπίτι. 
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ΒΑΣΙΛΩ: Νίκη μου, εμένα τώρα πουθενά δεν με χωράει ο τόπος. Τι να κάνω 

 αν μείνω και τι να κάνω αν φύγω. Θα φύγω, όμως. Στη Μελβούρνη έχω 

 το σπίτι μου και τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω καλή μου.. 

(Αγκαλιάζονται και κλαίνε). 

Χαμήλωμα φώτων. 
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ΣΚΗΝΗ 19η 

(Η Βασίλω έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Στη βεράντα του σπιτιού πίνει καφέ με 

τον Ηλία και το Γρηγόρη). 

ΗΛΙΑΣ: Μάνα προτείνουμε να πωλήσεις το σπίτι και να αγοράσεις άλλο 

 κοντά σε έναν από εμάς ή αν θέλεις να μείνεις μαζί μας. Θα κάνουμε ένα

  διαμέρισμα ιδιαίτερα για σένα αλλά θα είσαι κοντά μας. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι είναι ατυτά που λες Ηλία μου; Εγώ το σπίτι δεν το πούλησα όταν 

 με παρακαλούσε ο μακαρίτης, τώρα θα το πουλήσω; 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μητέρα το Φιτζρόι δεν είναι τώρα για σένα. Δεν είναι αυτό 

 που ήταν. Είναι κοντά στην πόλη, γέμισε γιάπηδες. Νεαρά ζευγάρια 

  αυστραλών που αγοράζουν τα παλιά σπίτια και τα αξιοποιούν. Εγώ έχω

  φύγει από εδώ, ο  Ηλίας έφυγε, πήγε και αυτός κοντά στο Θωμά, στο 

 Ντονκάστερ. 

ΒΑΣΙΛΩ: Το σπίτι εγώ δεν το πουλώ με τίποτα. Εδώ είμαι κοντά στο Σμιθ

  στριτ, κοντά στη Γεωργία, ούτε αυτή θα πωλήσει το δικό της. 

ΗΛΙΑΣ: Το Φιτζρόι έχει αδειάσει από έλληνες. Θα πάρεις καλή τιμή αν το

  πωλήσεις και θα πάρεις ένα καλό σπίτι, κάπου, κοντά σε μας. Δεν θα είσαι

  ανάμεσα στους ξένους όπου κανένας δεν μιλάει Ελληνικά. 

ΒΑΣΙΛΩ: Εγώ ας μείνω με τους γιάπηδες. Η Βάσω με λέει η γιαγιά μου η 

γιάπισσα.Το σπίτι μου μού θυμίζει τον άντρα μου, τη ζωή μου στην 

Αυστραλία. Δεν θα πάω τώρα σε καινούργιο σπίτι. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μα εδώ τώρα είσαι μακριά από όλους μας. Είσαι μόνη. Αν

  αγοράσεις κοντά  σε μας θα μπορούμε να σε βλέπουμε όλοι. Θα είσαι 

 κοντά μας.   

ΒΑΣΙΛΩ: Το σπίτι δεν του πουλάω, βγάλτε το από το μυαλό σας. Μόνο 

  πεθαμένη θα με βγάλετε από εδώ. Αν θέλετε να με βλέπετε εδώ θάρχεστε. 
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(΄Ενα μήα αργότερα η Βασίλω μιλάει στο τηλέφωνο στη Γεωργία) 

ΒΑΣΙΛΩ: Ναι, εσύ είσαι Γεωργία μου;  

 Σε είδα στο Σμιθ στριτ αλλά μέχρι να βγω από το μαγαζί δεν σε πρόλαβα. 

 Μοναξιά καλή μου. Δυο πόρτες μόνο είμαστε, να τα λέμε πότε πότε. 

 Δεν πειράζει καλή μου, εμείς οι δυο θα κρατάμε άμυνα. Θα κρατάμε το

  παλιό Φιτζρόι. 

Στο δρόμο που γυρίζει το τραμ προς την πόλη. Δεν πηγαίνω βράδυ εκεί 

αλλά τους ιθαγενείς τους βλέπω και την ημέρα. 

  Ναι καλή μου σαν κι εμάς, κρατάνε και αυτοί άμυνα. 

΄Οπως και συ, το ξέκοψα στα παιδιά, δεν το πουλάω, μόνο πεθαμένη θα 

με βγάλετε από δω μέσα, τους είπα. 

Θα είναι πολλές; 

Τέσσερις – πέντε; Εγώ δεν ξέρω να παίζω χαρτιά. 

Ναι εγώ φτιάχνω μερακλήδικους καφέδες. Αύριο είπες; 

Ναι καλή μου, θα ρθω. Θα φέρω και ένα ωραίο γλυκό για όλες μας. 

 

(Δυο μήνες αργότερα στο σπίτι της Βασίλως η Μαριάνθη, η Πολυξένη και η 

Ουρανία τη βοηθούν να τακτοποιήσει τα πράγματά της. Ο Γρηγόρης έχει βάψει το 

σπίτι). 

ΒΑΣΙΛΩ: Ας είναι καλά ο Γρηγόρης. Το παιδί έβαψε και έκανε το σπίτι 

 καινούργιο. 
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ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Στη βεράντα να κρεμάσουμε δυο κάδρα από την Αρχαία 

 Κόρινθο. Θα θυμίζουν τα αρχαία που βρέθηκαν στη Στήλια. 

ΒΑΣΙΛΩ: Αυτή είναι η νυφική μου φωτογραφία με τον Μενέλαο. 18 χρονών 

αλλά λίγο χοντρούλα φαίνομαι.Την έδωσα στο μαγαζί στο Σμιθ Στριτ, τη 

μεγάλωσαν και την έβαλαν σε κορνίζα.  

Εδώ έκανα σε κάδρο μια μεγάλη φωτογραφία του Μενέλαου. Δέστε, λες 

και θα σου μιλήσει.  Θα την βάλουμε κι αυτή στο σαλόνι κοντά στο 

εικονοστάσι με την Παναγία. 

Να μαγειρέψουμε τώρα κάτι να φάμε. ΄Εχω κιμά στο ψυγείο. Να κάνουμε 

 κάτι πρόχειρο. Σαλάτα και μακαρόνια με κιμά.  

(΄Ενα χρόνο αργότερα η Βασίλω μιλάει στο τηλέφωνο στην Πολυξένη) 

ΒΑΣΙΛΩ: (Μιλάει στο τηλέφωνο) Ναι Πολυξένη μου. Μόνη μου. 

 Κάνω ό,τι μπορώ να μη μου στρίψει. 

 Τι να δω στο χαζοκούτι; 

Ακούω καμιά εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 

Α,ναι,  συναντιόμαστε στο σπίτι της Γεωργίας πότε πότε. 

΄Οχι καλέ, δυο πόρτες είμαστε. Τη βλέπω και στο Σμιθ στριτ μερικές 

φορές. Τι να σου κάνει και αυτή η έρημη! ΄Εχασε και αυτή τον 

άνδρα της. 

Τα παιδιά της μένουν μακριά, περνούν πότε πότε. 

Ναι, αυτή οδηγεί. Πάμε μαζί μερικές φορές στη Μαρκέτα ή σε καμιά 

εκδήλωση. 

Τι να μου κάνεις εσύ Πολυξένη μου, έχεις τη δουλειά σου, το σπίτι 

σου. 
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Ναι μάτια μου, το Σάββατο το απόγευμα. 

 

(Ιούνιος 1987, Σάββατο απόγευμα στης Βασίλως) 

ΗΛΙΑΣ: Δεν θα είναι ταλαιπωρία για σένα μητέρα να πας τώρα στην Ελλάδα; 

ΒΑΣΙΛΩ: Κοντεύουν τρία χρόνια που πάει ο συχωρεμένος. Να του κάνω το 

 μνημόσυνο.  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Πώς θα μετακινείσαι; Πώς θα πας στο χωριό; 

ΒΑΣΙΛΩ: Γιατί, δεν μπορώ να πάω με τη συγκοινωνία; 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ: Μπορεί να σε βοηθήσει και η Νίκη. 

ΒΑΣΙΛΩ: Τι να μου κάνει η Νίκη καλέ. Θα χρειάζεται να τη βοηθώ εγώ. 

ΗΛΙΑΣ: Θα πάω στο Σταμάτη να ετοιμάσουμε το εισιτήριο. 

ΒΑΣΙΛΩ: Δυο μήνες να μείνω, δεν μπορώ περισσότερο. 

 

(Δυο μήνες αργότερα στο σπίτι της Βασίλως. Χτυπάει το τηλέφωνο) 

ΒΑΣΙΛΩ: Εσύ είσαι Πολυξένη μου; Ναι, ήρθε στο αεροδρόμιο ο Γρηγόρης. 

 Ναι, πήγα στη Στήλια. ΄Εκανα το μνημόσυνο του συχωρεμένου. 

 Ελάτε το Σάββατο, θα ρθουν και τα άλλα παιδιά. 

 

(Μια εβδομάδα αργότερα. Η Βασίλω μιλάει του Μένιου στη φωτογραφία). 

ΒΑΣΙΛΩ: Γύρισα από την Ελλάδα Μενέλαε. Θα κατάλαβες ότι έκανα το 

 μνημόσυνό σου. Το χωριό έχει αλλάξει. Οι αδερφές μου γέρασαν. Γέρασε 

 και ο αδερφός σου. ΄Ηταν άρρωστος. Εδώ Μενέλαε γέρασαν τα παιδιά 

 μας, τι περιμένεις!  Η Νίκη, τι να σου κάνει και αυτή. Μόνη είναι κι’ αυτή,
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  κι ας είναι στο Μαρούσι. Με παρακάλεσε να μείνω. Τι να μείνω Νίκη μου, 

 της είπα, εμένα τώρα δεν με πιάνει ο τόπος πουθενά. 

Καλά είναι τα παιδιά, έρχονται τα Σάββατα να με δούνε. Φέρνουν και 

 φαγώσιμα.  Εγώ αγοράζω τα πράγματά μου από το Σμιθ στριτ. Θέλω να 

 μαγειρεύω μόνη μου. Τι να μαγειρέψω για ένα άτομο! 

Τα παιδιά με φάγανε να πουλήσω το σπίτι μας, Μενέλαε. Δεν το πουλάω, 

 τους είπα. Το σπίτι μού θυμίζει τον άνδρα μου και τη ζωή μου στην 

  Αυστραλία. 

Το σπίτι μας δεν το πουλάω Μενέλαε! Θυμάσαι, δεν ήθελα να το πουλήσω 

 ούτε τότε που ζούσες. Εγώ πάντα σ’ αγαπούσα Μενέλαε κι ας γκρίνιαζα 

 κάποτε κάποτε. Σ’ αγαπούσα από τα δεκέξι μου.  

Το ξέρω κι εσύ μ’ αγαπούσες.  Θυμάσαι παντρευτήκαμε όταν ήμουν 

 δεκαοχτώ, πριν να πάς φαντάρος. Παντρευτήκαμε έκτακτα, ήμουν έγκυος, 

 θυμάσαι στον Ηλία μας. ́ Ολα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμένη,

  εγώ ήμουνα. ΄Εφυγες για φαντάρος μόλις γεννήθηκε ο Ηλίας. ΄Εμεινα με

  τους γονείς σου. Μετά  απολύθηκες και αγοράσαμε το σπιτάκι της γρια-

 Μήτραινας. Και το 40 πήγες στον πόλεμο. Περάσαμε δύσκολα χρόνια 

 αλλά σε αγαπούσα. Και  εδώ στην Αυστραλία καλά περνούσαμε, ́ Εφυγες 

 νωρίς και έμεινα μόνη.  

 

(Τέσσερα χρόνια αργότερα (1991) η Βασίλω τηλεφωνάει στη Δέσποινα) 

ΒΑΣΙΛΩ: Γεια σου Δέσποινα. Εγώ είμαι καλή μου.  

Ναι, η Γεωργία έγινε παράξενη τελευταία. 

Πρέπει να είναι πάνω από 85. 

Νομίζει ότι την κλέβουν ή θα τη χτυπήσουν. 
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Ναι, ξεχνάει. 

΄Εχει μοναξιά αλλά απομονώνεται μόνη της όλο και περισσότερο. 

΄Οταν χτυπάω την πόρτα δεν ανοίγει . Δεν ακούει ή κάνει πως δεν ακούει. 

Ναι καλή μου! 

 

(΄Εξι μήνες αργότερα στο σπίτι της Βασίλως) 

ΟΥΡΑΝΙΑ: Να ρθει ο Γρηγόρης να κοιτάξει τις βρύσες. Πρέπει να υπάρχει 

 κάποιο υδραυλικό πρόβλημα. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Το γράμμα λέει ότι θα πρέπει να πας στο νοσοκομείο για 

 εξετάσεις. 

ΒΑΣΙΛΩ: Είχα και το άλλο, πρέπει να πάω για οφθαλμολογική εξέταση. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: (Κοιτάζει το γράμμα) Αυτό είναι για εγχείρηση καταρράχτη.

  Πρώτα κάνεις στο ένα μάτι. Στο άλλο αργότερα. Θα σε πάω εγώ μητέρα. 

 Την Τετάρτη. Θα πάω πρώτα το παιδί στο σχολείο. Το ραντεβού είναι για 

 τις 10.00 το πρωί. Για το νοσοκομείο, θα τηλεφωνήσουμε να κλείσουμε 

 ραντεβού. 

ΒΑΣΙΛΩ: Ευχαριστώ κόρη μου. 

ΟΥΡΑΝΙΑ: Πώς πάει η κυρία Γεωργία; 

ΒΑΣΙΛΩ: Είχε μεγάλο ατύχημα η καημένη. ΄Εβγαινε με το αυτοκίνητο με την

  όπισθεν. Δεν ξέρω γιατί δεν σταμάτησε στο δρόμο. Συνέχισε όπισθεν με 

 ταχύτητα  μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο, γκρέμισε το τοιχάκι του φράχτη 

 και το αυτοκίνητο σφινώθηκε στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της γριάς 

 Αυστραλέζας. Πώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο η χριστιανή! 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Θα ξεχάστηκε! Νόμιζε ότι πατάει φρένο ενώ πατούσε γκάζι. 
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ΒΑΣΙΛΩ: ΄Εγινε χαλασμός! Σε λίγο κατεύθασαν η πυροσβεστική και το 

 Πρώτων Βοηθειών.Το αυτοκίνητο στραπατσαρισμένο. Χάλια. Η Γεωργία 

 δεν είχε ούτε μια γρατσουνιά αλλά τα είχε χάμένα ΄Εχασε τη φωνή της, 

 έτρεμε. Το αυτοκίνητο το πήραν σε κάποιο  συνεργείο. Τη Γεωργία την 

 πήγαν στο νοσοκομείο.  

ΟΥΡΑΝΙΑ: Τι ν’ απέγινε; 

ΒΑΣΙΛΩ: Θα μάθουμε αύριο. 

 

(΄Εξι μήνες  αργότερα η κυρα-Βασίλω τηλεφωνάει στη Δέσποινα) 

ΒΑΣΙΛΩ: Καλημέρα Δέσποινα. Ναι, η Βασίλω είμαι. 

 Τι να σου πω καλή μου, την πήγαν κατευθείαν από το νοσοκομείο στο 

 γηροκομείο. Το σπίτι; Το πούλησαν. Τα παιδιά της το έβγαλαν στη 

 δημοπρασία. 

 Δεν ξέρω τι συμφωνία είχε με τα παιδιά της. 

Δέσποινά μου, να περάσεις σε παρακαλώ να πάμε να την δούμε την 

  καημένη! 

΄Οχι βρε Δέσποινάκι μου, μην το λες αυτό. Θυμήσου τότε που όλες μάς 

 δέχονταν στο σπίτι της.  

Θα το σκεφτεις; Τι να σκεφτείς βρε Δέσποινα; ΄Η  θέλεις να πάμε ή δεν

  θέλεις. 

Θα έρθεις; Σε ευχαριστώ Δέσποινά μου. Ναι, θα σε περιμένω αύριο στις 

 11.00. 
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(Μια εβδομάδα αργότερα η Βασίλω μιλάει στην Πολυξένη) 

ΒΑΣΙΛΩ: Ναι Ξένη μου πήγαμε με τη Δέσποινα. 

 Την είδαμε την ταλαίπωρη. Τα είχε χαμένα η καημένη. Τι έγινε το 

 αυτοκίνητό σου, τι ρώτησε η Δέσποινα. Μου το πήραν, είπε.   

«Πάμε, πάμε σπιτι μου», έλεγε. Πού να ξέρει η έρημη ότι το σπίτι της 

 πωλήθηκε. 

Ρωτήσαμε στο γραφείο για τα παιδιά της. ΄Εχει δύο. ΄Εχουν οικογένειες. 

Κάθε εβδομάδα περνάει το ένα τουλάχιστον, μας είπαν.  

Γεια σου Ξένη μου. 

 

(΄Ενα χρόνο αργότερα (1993) στο κάφε της πόλης) 

ΗΛΙΑΣ: Είχαμε πρόβλημα με τη μάνα μου. Τηλεφώνησε το Σάββατο το 

 πρωί. ΄Επεσε στο μπάνιο. Την πήγα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν έσπασε 

 τίποτα, γερό κόκκαλο! Είχε, όμως, άσχημους μώλωπες στο κεφάλι. Την

  κράτησαν για παρατήρηση και εξετάσεις. Πιστεύω να την πάρουμε αύριο. 

 Δεν θέλει να το πουλήσει το παλιόσπιτο. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Σπίτι στο Φιτζρόι σήμερα δεν είναι παλιόσπιτο. 

ΗΛΙΑΣ: Ούτε να το ακούσει για πούλημα.  Αν της το πεις γίνεται έξω 

  φρενών! 

ΘΑΝΟΣ: Υπάρχουν μερικές χιλιάδες έλληνες  ηλικιωμένοι στη Μελβούρνη. 

 Μερικοί είναι στα γηροκομεία. ΄Αλλους τους εκμεταλλεύονται τα ίδια τα 

 παιδιά τους και μένουν στο έλεος. Μερικοί δεν θέλουν να ξεγαντζωθούν 

 από τα σπίτια τους. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι έγινε η φίλη της η Γεωργία; 
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ΗΛΙΑΣ: ΄Ηταν στο Γηροκομείο. ΄Εμαθα ότι πέθανε. 

 

(΄Ενα μήνα αργότερα η Βασίλω στο σαλόνι του σπιτιού της μιλάει στον Μενέλαο). 

ΒΑΣΙΛΩ: Δύσκολη η μοναξιά Μενέλαε. Τα παιδιά μας έρχονται και με 

 βλέπουν τακτικά. Μερικές φορές περνάει και κανένα εγγόνι μας. ΄Εχουμε 

 και πέντε δισέγγονα. Σπάνια τα βλέπω, όταν  οι παππούδες τους έχουν 

 καμιά γιορτή.. Δεν μπορώ να τους μιλήσω πολύ,  λίγα Ελληνικά μιλάνε.  

Πήγα με τη Δέσποινα και είδαμε τη Γεωργία στο Γηροκομείο. Η Δέσποινα 

 δεν ήθελε να πάει. Αισθάνεται κατάθληψη, είπε, όταν επισκέπτεται 

 ιδρύματα. Λες κι  αυτή είναι καμιά νέα! Τελικά δέχτηκε και πήγαμε. 

΄Εμαθα ότι πέθανε η Γεωργία. Την έκλαψα την καημένη. Μόνη μου, σα 

 νάκλεγα τον εαυτό μου. Αισθάνθηκα μέχρι το κόκκαλο τη μοναξιά μας και 

 την ανθρώπινη τρωτότητα. Τι θα γίνω κι εγώ αν αρρωστήσω; 

Τα παιδιά μού ανάφεραν τη Γεωργία και προσπάθησαν να με φοβίσουν

  για να πωλήσω το σπίτι μας. Τους το ξέκοψα ότι το σπίτι δεν το 

  πουλάω. Από δω μόνο πεθαμένη θα με βγάλετε!  «Τι θα το κάνεις;» μου

  είπανε. Τελικά το αποφάσισα. ΄Οταν πεθάνω, Μενέλαε, αποφάσισα το

  σπίτι μας θα το πάρει η Βάσω, η εγγονή μας, η κόρη της Βούλας μας. Μου

  υποσχέθηκε να έρθει να μείνει εδώ, στο σπίτι μας, με την 

 οικογένειά της. 

ΑΥΛΑΙΑ 

 

Ιανουάριος 2020 


