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Ε
Π’ ΑΦΟΡΜΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ, ΘΕΩΡΩ ΧΡΕΟΣ ΜΟΥ 
ΕΚΦΡΑΣΩ ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΚΟΜΙΣΑ ΓΙΑ ΚΟ 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, 

ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΩΣΑΥΤΩΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟ-
ΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΣ-
ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.
ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ «ΜΕΤΡΟ» ΠΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΣΕΥΡΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΥΤΙΜΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΚΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΚΑ-
ΜΑΤΟΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΜΑΝΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΣ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΤΟΛΙΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΣΥΔΝΕΥ (IAN 2008-AΥΓ 2013)

Τ
ον Γιώργο Χατζηβασίλη, όπως όλοι άλλωστε, τον είχα ακουστά από 
παλιά, αλλά ποτέ δεν τον είχα συναντήσει ούτε, πολύ περισσότε-
ρο, είχα ποτέ συνεργαστεί μαζί του. Η ζωή τα έφερε έτσι που και 
τον συνάντησα και συνεργάστηκα μαζί του: για έναν ολόκληρο χρό-

νο ήμουν το σχολιαστικό συμπλήρωμά του στην καθημερινή ραδιοφωνική 
εκπομπή που επιμελούνταν, το γνωστό «Επικαιρότητα, παντού και πάντα». 
Στην εκπομπή αυτή μάς αγάπησαν, μας έβρισαν, μας αποζητούσαν και μας 
βαριούνταν, μαζί μας δεν έκαναν και χώρια δεν μπορούσαν. Ας είναι… το 
2011 ήταν μια αξέχαστη χρονιά για μένα. Αν έπιασα, όμως, να γράψω για 
τον Γιώργο, δεν είναι για να κοινοποιήσω κάποια στιγμιότυπα από τη συνερ-
γασία μας αυτή. Όχι! Είναι για να προβώ σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για 
μία όψη τού Γιώργου άγνωστη στους περισσότερους, σε αυτούς δηλαδή που 
όταν τον πιάνουν στο στόμα τους θαρρούν πως τον ξέρουν επειδή απλώς τον 
διαβάζουν ή τον συναναστρέφονται που και που. 
Ανήκω σε αυτούς που είθισται να αποκαλούμε νεο-μετανάστες, αν και ο 

ίδιος αισθάνομαι επαναπατρισμένος. Όπως και να ’χει, η μετά-
βαση σε μία νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και 
η αναγκαία προσαρμογή είναι πάντοτε πολύ δύσκολες διαδικα-
σίες. Εγώ ασφαλώς δεν αποτελούσα εξαίρεση. Δύσκολο, λοιπόν, 
το 2011 και ψυχολογικά και οικονομικά… προπάντων το δεύτε-
ρο. Ψυχολογικά άνθρωποι σαν και μένα μπορούν μέσα από την 
εμπειρία τους να παλέψουν τις καταστάσεις, οικονομικά όμως τα 
πράγματα δεν παλεύονται, όταν πολύ απλά σου λείπουν αυτά τούτα 
τα πράγματα, τα αναγκαία προς το ζην. Τότε είναι που χρειάζεσαι, 
που έχεις πραγματικά την ανάγκη, να κατέβη ένας άγγελος εξ ου-
ρανού ή να ξεπροβάλει από κάποια γωνιά απροσδόκητα και να σε 
ελεήσει, να σε στηρίξει με τον άρτο τον επιούσιο. Εκείνη την πρώτη 
μου χρονιά δεν ήξερα, εδώ που τα λέμε, και πολλούς ανθρώπους. 
Αργότερα θα με μάθαιναν πολλοί και θα με αγκάλιαζαν με περισσή 
αγάπη… Γι’ αυτό και οφείλω πολλές χάριτες σε τούτη την ελληνική 
μας Ομογένεια… Εκείνη τη χρονιά, όμως, οι άνθρωποι ήταν λιγο-
στοί… και εγώ υπήρχαν στιγμές που ξέμενα από χρήματα και ξέμε-
ναν και τα παιδιά από τα βασικά, το γάλα και το ψωμί…
Κάποιοι μου συμπαραστάθηκαν αφειδώλευτα και τους χρωστώ 
ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, γιατί έδωσαν 
από το περίσσευμά τους. Αναφέρομαι σ’ αυτόν τον ένα, που από 
το υστέρημά του, όποτε χρειάστηκα απτή βοήθεια, βοήθεια που να 

πίνεται και να τρώγεται, όχι για μένα ή τη γυναίκα μου, αλλά για τα παιδιά 
μας, ήταν πάντα εκεί. Και για να πω και κάτι που ίσως ακουστεί παράξενο, 
αναφέρομαι σ’ αυτόν τον ένα, τον Γιώργο Χατζηβασίλη, ίσως περισσότε-
ρο για τις ελάχιστες εκείνες φορές που δεν μου έδωσε τίποτα… όχι γιατί 
δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν είχε. Εκείνες τις ελάχιστες φορές τον αγάπησα 
περισσότερο, γιατί θα ήταν καλύτερα να μην του είχα ζητήσει… τόσο βα-
θιά τον λάβωνα στην καρδιά… Αυτός, εν ολίγοις, είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ με 
κεφαλαία που οι υπόλοιποι τον ξέρετε ως Γιώργο Χατζηβασίλη! Σε αυτόν 
θα είμαι εσαεί ευγνώμων, γιατί απρόσμενα και χαροποιά έγινε η αιτία να 
ζήσω για μία ακόμα φορά την αλήθεια που ψηλαφώ από τα πιο απαλά 
παιδιά μου χρόνια: ότι ο Θεός αποκαλύπτεται διαμέσου των εκλεκτών του!
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για όλα. Και να ξέρεις πως για ένα χρόνο μου 
στάθηκες πατέρας κι αδελφός, αλλά ο ένας αυτός χρόνος τελειώνει στην 
αιωνιότητα…

Βασίλης Αδραχτάς

ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλα  
τα γράμματα κεφαλαία!

Ο
λοι ξέρουμε πως η φιλία στον άνθρωπο αρχίζει από τα πολύ μικρά 

μας χρόνια. Έτσι όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερους φίλους κά-

νουμε. Αυτό είναι λογικό, ανθρώποπινο και φυσιολογικό. Αλλά 

να κάνεις ένα φίλο μέσα από μιά εφημερίδα είναι λιγάκι δύσκολο 

και ίσως λίγοι να είναι αυτοί που γνώρισαν και έκαναν φίλο μέσα από μια 

εφημερίδα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που έκαναν ένα τέτοιο φίλο παρα-

κολουθόντας ρεπορτάζ μέσα από εφημερίδες που έγραφε ο γνωστός και 

εξαίρετος δημοσιογράφος Γιώργος Χατζηβασίλης.

Από την ώρα που ήρθα στην Αυστραλία το 1966 άρχισα να διαβάζω όλες 

τις εφημερίδες που κατά καιρούς έβγαιναν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. 

Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα τα γραπτά του Γιώργου Χατζηβασίλη και 

κάθε φορά που έπαιρνα την εφημερίδα που έγραφε ο Γιώργος, πήγαινα 

πρώτα στην σελίδα του και μετά διάβαζα την υπόλοιπη εφημερίδα. Αυτό 

γίνεται ακόμα και σήμερα.

Προσωπικά γνωρίστηκα με το Γιώργο το 2000 μέσα από τον άλλο γνωστό 

δημοσιογράφο Γιώργο Μεσσάρη. Θεωρώ τον Γιώργο Χατζηβασίλη έναν 

άξιο, έντιμο, ευσυνείδητο και επιτυχημένο δημοσιογράφο και άνθρωπο. 

Το ότι δημοσιογραφεί για 32 ολόκληρα χρόνια στην εφημερίδα Κόσμος, 

αυτό τα λέει όλα για το τι είδος δημοσιογράφος είναι ο Γιώργος. Αγαπάει 

αυτό που κάνει και αυτό το δείχνει μέσα από τα κείμενα του όλα αυτά τα 

χρόνια που δημοσιογραφεί υπεύθηνα και αντικειμενικά. 

Ασκεί κριτική σε όλα τα κακώς κείμενα πάντα για το καλό του ελληνισμού 

παραμερίζοντας τις αντιπαλότητες μέσα στην παροικία που υπονομεύουν 

την πρόοδο. Φωτεινό παράδειγμα για το χθες, το σήμερα και το αύριο για 

την παροικία και για τους μετά από αυτόν δημοσιογράφους. Είναι ένας 

καλός σπορέας που δεν σπέρνει στην γη αλλά στο χαρτί και οι αναγνώστες 

μέσα από την εφημερίδα μαζεύουν το σπόρο και τον μετατρέπουν σε σπόρο 

γνώσης. Πλησιάζει μισόν αιώνα δημοσιογραφίας και είναι ο πιο παλιός 

και ο πιο επιτυχημένος δημοσιογράφος που έβγαλε ποτέ η παροικία.

Τυχερή η ελληνική παροικία που έχει ένα τέτοιο άξιο, αγαπητό και έντιμο 

δημοσιογράφο. Προσωπικά του εύχομαι να έχει πάντα υγεία και να γράφει 

συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Η προσφορά του είναι η μεγαλύτερη 

που θα μπορούσε να προσφέρει ένας άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο.

Λάμπρος Παπαδόπουλος

Γνωριμία με ένα φίλο

Ο Γιώργος Χατζηβασίλης συγχαίρει τον αρχιτέκτονα πρώην δήμαρχο Κόγκαρα, Νικήτα Κάτρη, για την εκλογή του.

Από αριστερά, ο εκλεκτός συνεργάτης μας λογιστής και οικονομολόγος, Χρή-

στος Μπελέρχας, ο Γιώργος Χατζηβασίλης, η Κική Μπέτι και ο συνάδελφος 

στο 2ΜΜ, Γιώργος Τζαρίμας με τον ομοσπονδιακό βουλευτή, Ανθονι Αλμπανίζ.
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