
                        ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ
                                            ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1975-77

                                                Η άφιξη στην Αντίς Αμπέμπα 

Δεν περιμέναμε να ακούσουμε  ελληνικά στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα.  Στην καρδιά της
Αφρικής, στο κέντρο του Αφρικανικού Κονγκρέσου. Τα ελληνικά ήταν καθαρά και καταλάβαμε ότι
προέρχονταν  από  κάποιους  δικούς  μας  που  μάς  περίμεναν.  Πράγματι  μια  ομάδα  παλιών
εκπαιδευτικών με επικεφαλής το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δημήτρη Συκά μάς ανάμενε με
τα αυτοκίνητα τους και ένα άλλο φορτηγό της Κοινότητας έξω από τον τρίτο διάδρομο.
Αυτοί δεν είχαν ταξιδέψει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα και πέρασαν τις διακοπές τους
στην  Αιθιοπία.  Γνωριστήκαμε  στα  γρήγορα,  φορτώσαμε  τα  πράγματά  μας,  μπήκαμε  στα
αυτοκίνητα και τραβήξαμε για τα Γραφεία της Κοινότητας, όπου βρίσκονται και τα Σχολεία της. Το
εξατάξιο Γυμνάσιο, το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο. Εκεί είναι και οι περισσότερες κατοικίες των
εκπαιδευτικών.  Η απόσταση από το αεροδρόμιο είναι μόνο δυο χιλιόμετρα. Μέσα από ένα δρόμο
ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  με  πράσινη  νησίδα  στη  μέση,  με  κίτρινα  λουλούδια  και  με
πανύψηλους  ευκαλύπτους  δεξιά  και  αριστερά  φτάσαμε  πολύ  γρήγορα  στον  προορισμό  μας.
Αφήσαμε  τον  κεντρικό  δρόμο  και  στρίβοντας  δεξιά  σε  μια  απόσταση  διακοσίων  μέτρων
συναντήσαμε  το  ελληνικό  κλάμπ των  ομογενών  μας,  το  κέντρο  «Ολυμπιακός».  Λίγο  πιο  εκεί
ανηφορίζοντας δεξιά συναντάμε την είσοδο του χώρου της Κοινότητας. Αντικρίζουμε τους φύλακες,
που είναι ντόπιοι κάτοικοι. Μάς υποδέχονται με τις γνωστές υποκλίσεις τους και μάς χαιρετούν με
λόγια ακαταλαβίστικα. Τούς ακούμε να ψιθυρίζουν: «Τιενά ίστιλιν, τιενά ίστιλιν, γκετότς» που, όπως
μάς λένε οι συνοδοί, σημαίνουν «υγεία να σάς δίνει ο Θεός, κύριοι». Είναι ο πιο συνηθισμένος
χαιρετισμός των Αιθιόπων. Αυτό μάς ξαφνιάζει ευχάριστα και μάς εντυπωσιάζει από την πρώτη
στιγμή που ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους ντόπιους! 
  
                                                            Στην Κοινότητα 

Μπαίνουμε μέσα στον τεράστιο χώρο της Κοινότητας. Μπροστά μας και αριστερά αντικρίζουμε  μια
μεγάλη αυλή. Στα δεξιά μας υπάρχει ένας ψηλός μαντρότοιχος σε μια απόσταση περίπου τριάντα
μέτρων. Πάνω από τον τοίχο βλέπουμε να εξέχουν κάποια δέντρα και τριανταφυλλιές με πλούσια
άνθη. Στο βάθος και σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων αντικρίζουμε ένα τετραώροφο κτίριο.
Προχωρούμε στον καλοστρωμένο δρόμο και πλησιάζοντας το ψηλό κτίριο αντικρίζουμε τα Γραφεία
της Κοινότητας, που είναι στο ισόγειο του κτιρίου. Μάς οδηγούν δεξιά και ανεβαίνουμε μια πέτρινη
σκάλα με καμιά δεκαριά ευρύχωρα σκαλοπάτια. Ανεβαίνουμε σιγά-σιγά και μόλις φτάνουμε στο
τελευταίο σκαλοπάτι αντικρίζουμε μπροστά μας μια μεγάλη παραλληλόγραμμη αυλή με πλούσιο
χορτοτάπητα.
Μπροστά μας φαντάζουν τα Σχολεία σε σχήμα κεφαλαίου Π με κολοβωμένη την αριστερή κάθετη
πλευρά του. Ο Διευθυντής του Δημοτικού αναλαμβάνει να μάς κάνει την πρώτη απλή ξενάγηση.
Δεξιά μας το Διαμάντειο Νηπιαγωγείο με το διαμέρισμα της Νηπιαγωγού. Είναι δωρεά του ομογενή
Νικολάου  Διαμάντα  από  το  Καστελόριζο.  Στη  συνέχεια  κολλημένη  η  Ζέκειος  Δημοτική  Σχολή,
δωρεά  του  Μιχαήλ  Ζέκου,  μεγάλου  εμπόρου  και  ευεργέτη  της  Κοινότητας.  Αριστερά  πολύ
επιβλητικό με μνημειώδη κλίμακα είναι το Μίχειο Γυμνάσιο. Είναι δωρεά του Αθανασίου Μίχου,
που κατέφθασε στην Αιθιοπία το 1929 από την Τιθορέα Φθιώτιδας και έγινε μεγάλος βιομήχανος
σιτηρών  και  αλεύρων.  Στην  κολοβωμένη  αριστερή  κεραία  του  Π  βρίσκονται  τα  Γραφεία  του
Γυμνασίου.  Απλά  μεσημβρινά  μονώροφα  κτίσματα  με  πολλά  παράθυρα  στις  ηλιόλουστες
αίθουσες. Το Δημοτικό έχει μικρά παράθυρα προς την αυλή και μοιάζει εξωτερικά με ορνιθώνα. Τα
παράθυρα για το φωτισμό του τα έχει προς το βορρά. Το Γυμνάσιο βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο
από τα άλλα Σχολεία και φαντάζει μεγαλόπρεπο! Έχει και μια μεγάλη και μνημειώδη κλίμακα με
αρκετά φαρδιά σκαλοπάτια, που το αναδεικνύουν. Η καλογραμμένη πινακίδα πάνω και στη μέση
του κτιρίου «Μίχειον Γυμνάσιον» προσελκύει αμέσως την προσοχή του επισκέπτη. 
Δίπλα  μας,  όπως στεκόμαστε,  προς  τα  αριστερά  μας   και  απέναντι  από τα  Σχολεία  είναι  το
τετραώροφο κτίριο του Οικοτροφείου. Κτίστηκε το 1960 με χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους
μέσα στο χώρο των Σχολείων με την προοπτική να φιλοξενεί όχι μόνο τα παιδιά της Αιθιοπίας
αλλά και των όμορων αφρικανικών χωρών. Οι δραστήριοι ομογενείς της Αντίς Αμπέμπα, μάς λέει ο
Διευθυντής του Δημοτικού, το 1958 αγόρασαν μια μεγάλη έκταση 33 στρεμμάτων για να κτίσουν
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όλα τα Κοινοτικά κτίσματα. Το 1959 κατασκεύασαν τα Σχολεία τους, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και
Γυμνάσιο και το 1960 με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινότητας Αθανασίου Μίχου έπεισαν
την  Ελληνική  Κυβέρνηση,  που  είχε  αποφασίσει  να   χρηματοδοτήσει  την  ανέγερση  Ελληνικής
Πρεσβείας στην Αντίς Αμπέμπα, να χρηματοδοτήσει και την ανέγερση του Οικοτροφείου στο χώρο
των Σχολείων της Κοινότητας για να στεγάζονται όχι μόνο οι μαθητές και οι μαθήτριες των άλλων
πόλεων της Αιθιοπίας αλλά και οι μαθητές και οι μαθήτριες των γειτονικών κρατών, όπου ζούσαν
αρκετοί ομογενείς. 
Η πρωτοβουλία του Αθανασίου Μίχου δικαίωσε τους κόπους των ομογενών, που σκοπό τους ήταν
να αποκτήσουν Ελληνική Παιδεία όλα τα παιδιά της Ανατολικής Αφρικής.  Αμέσως τα επόμενα
χρόνια ο αριθμός των μαθητών στα Σχολεία διπλασιάστηκε, γιατί κατέφτασαν στην Αντίς Αμπέμπα
πολλοί μαθητές από τις Ελληνικές Παροικίες όχι μόνο από την Αιθιοπία αλλά και από τα γειτονικά
κράτη. Την Κένυα, την Ταγκανίκα, το Τζιμπουτί και το Σουδάν.
Λίγο  πιο  πέρα  πάνω  στην  καταπράσινη  αυλή  μάς  περιμένουν  οι  Κοινοτικοί  Άρχοντες  με
επικεφαλής  τον  Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη  Αξώμης  Μεθόδιο  Φούγια  και  τον  αδερφό  του
Παναγιώτη, Θεολόγο Καθηγητή και Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας μας. Μαζί τους είναι ο
Γραμματέας  της  Κοινότητας  Αλέξανδρος  Γανωτάκης  και  κάποιοι  άλλοι  Κοινοτικοί.  Τους
πλησιάζουμε  και  αρχίζουν  οι  γνωριμίες.  Ο  Διευθυντής  του  Δημοτικού  και  πάλι  κάνει  τον
οικοδεσπότη.  Μάς  καλωσορίζουν  εγκάρδια,  ασπαζόμαστε  το  χέρι  του  Σεβασμιότατου  και
χαιρετίζοντας όλους, μάς οδηγούν στη μεγάλη αίθουσα τελετών του τετραώροφου κτιρίου, που
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την αυλή των Σχολείων. 
Εκεί στη μεγάλη αίθουσα τελετών καθόμαστε και ο Σεβασμιότατος πρώτος αρχίζει να μάς μιλάει με
τα γνωστά πατρικά λόγια των εκκλησιαστικών αρχόντων. Φαίνεται πολύ μορφωμένος και γνώστης
των προβλημάτων των Ελλήνων της διασποράς. Μάς τονίζει την υψηλή αποστολή μας και κάνει
μια καλή σύζευξη της Ελληνικής Παιδείας με την Εκκλησία μας. Ακολουθεί ο αδερφός του. Αυτός
μάς τονίζει ιδιαίτερα τη θέση μας στην καινούργια αποστολή και μάς αναπτύσσει τη θεωρία ότι
εμείς εδώ δεν θα είμαστε μόνο Δάσκαλοι και Καθηγητές στα ελληνόπουλα, αλλά στους ντόπιους
και τους ξένους θα είμαστε μικροί πρεσβευτές της πατρίδας!  Για πρώτη φορά άκουγα αυτή την
άποψη και  προβληματίστηκα.  Ποτέ  μου  δεν  σκέφτηκα  ότι  πηγαίνοντας  στην  Αιθιοπία  θα  είχα
συγχρόνως με το «δασκαλίκι» μου και το ρόλο του μικρού πρεσβευτή της χώρας μου! Ούτε είχα
προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, αλλά και ούτε κάποιος αρμόδιος από το Υπουργείο Παιδείας μού είχε
μιλήσει σχετικά! 
Τελευταίος  μάς  καλωσόρισε  ο  Γραμματέας  της  Κοινότητας  Αλέξανδρος  Γανωτάκης,  που
ουσιαστικά μάς έδωσε κάποιες συμβουλές! Ότι βρισκόμαστε σε μια ξένη χώρα και θα πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί στις σχέσεις μας με τους ντόπιους. Με τους άρχοντες της Κοινότητας να
είμαστε συνεργάσιμοι και υπάκουοι. Με τους ομογενείς και τις οικογένειές τους να είμαστε φιλικοί
και  πρόσχαροι.  Με τους φύλακες του συγκροτήματος  και  το υπηρετικό προσωπικό να είμαστε
διακριτικοί και πολλά τέτοια.  Τελειώνοντας τα λογύδρια όλοι μάς ευχήθηκαν καλή παραμονή στην
Αντίς Αμπέμπα, καλή δύναμη στο έργο μας και καλή συνεργασία.
Τη δεύτερη Κυριακή μετά την άφιξή μας είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. Από την προηγούμενη
μέρα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, μάς ειδοποίησε ο Διευθυντής του Δημοτικού Δημήτρης Συκάς ότι
μετά  τον  αυριανό μας  εκκλησιασμό στην  εκκλησία  της  Κοινότητας  του  Αγίου Φροντίσουμε  θα
επισκεπτόμασταν  τη  βίλα  του  Πρόεδρου  της  Κοινότητας  Νικολάου  Γεωργακά,  όπου  θα  μάς
υποδεχόταν ο ίδιος με τη γυναίκα του Αμαλία. Πράγματι την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 1975, όλοι οι
εκπαιδευτικοί των τριών Σχολείων με τις γυναίκες και τα παιδιά μας εκκλησιαστήκαμε στον Άγιο
Φρουμέντιο, όπου γνωρίσαμε το ζεύγος Γεωργακά. Γύρω στις 11 το πρωί μάς οδήγησαν στη βίλα
του  πλούσιου  ομογενή  λίγο  έξω  από  την  πόλη  της  Αντίς  Αμπέμπα,  όπου  η  φιλοξενία  ήταν
πλουσιότατη!
                                               Το Σχολικό Συγκρότημα
 
Ας έρθουμε όμως στα Σχολεία και τη ζωή μας. Στο χώρο των Σχολείων και των ανθρώπων τους.
Στα  παιδιά,  τους  Καθηγητές,  τους  Δασκάλους,  τους  γονείς  των  παιδιών,  τους  Κοινοτικούς,  το
βοηθητικό προσωπικό του συγκροτήματος, τις υπηρέτριες, τους φύλακες και γενικά όλους τους
ανθρώπους, που κυκλοφορούσαν μέσα στα Σχολεία. Το συγκρότημα της Κοινότητας με τα Σχολεία
ήταν γεμάτο από  φύλακες που  τους λένε ζαμπάνηδες. Άλλοι στην είσοδο, άλλοι στο εστιατόριο,
άλλοι στην αυλή των Σχολείων, άλλοι στις εισόδους των διαμερισμάτων των Καθηγητών και τέλος
άλλοι μπροστά από το Οικοτροφείο των παιδιών. 
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Στην αρχή, όσοι τελευταία φτάσαμε στην Αιθιοπία, γελούσαμε με τους πολυάριθμους φύλακες. Το
βλέπαμε και σαν αστείο. Ιδιαίτερα οι άνδρες. Οι γυναίκες μας όμως με το γυναικείο αισθητήριο για
αυτοσυντήρηση  αντιλήφθηκαν  νωρίς  την  τραγική  κατάσταση  της  καθημερινότητας  στην  Αντίς
Αμπέμπα και διέβλεπαν στο βάθος απαραίτητη την ύπαρξη των φυλάκων.

                                                      Το κτίριο του Οικοτροφείου

Στο  πρώτο  επίπεδο  του  ισογείου  υπήρχαν  τα  Γραφεία  της  Κοινότητας,  ένα  διαμέρισμα,  το
εστιατόριο και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Στον πρώτο όροφο, που ήταν το δεύτερο επίπεδο του
Οικοτροφείου,  στο  επίπεδο  της  αυλής  των  Σχολείων,  υπήρχε  η  μεγάλη  αίθουσα  τελετών  με
υπερυψωμένη σκηνή για  ομιλίες,  σχολικές συσκέψεις  και  διοργάνωση σχολικών και  θεατρικών
παραστάσεων. Ο δεύτερος όροφος χρησιμοποιούνταν για Οικοτροφείο των κοριτσιών και υπήρχαν
και  μικρά  διαμερίσματα  για  να  διαμένουν  οι  ελεύθερες  γυναίκες  εκπαιδευτικοί,  αλλά  και
παντρεμένοι  με  μικρά  παιδιά.  Οι  κοπέλες  εκπαιδευτικοί  ασκούσαν  και  τα  καθήκοντα  των
παιδονόμων  και  των  επιτηρητών.  Στο  τρίτο  όροφο  υπήρχαν  ο  θάλαμος  των  αγοριών  και  τα
διαμερίσματα  των  εργένηδων  εκπαιδευτικών  για  να  ασκούν  και  τα  ανάλογα  καθήκοντα  των
παιδονόμων.  Ο χώρος του  Οικοτροφείου  ήταν αρκετά  μεγάλος.  Μπορούσαν να  φιλοξενηθούν
πάνω από εκατό παιδιά. Τη χρονιά που διανύαμε ήταν 105 αγόρια και κορίτσια! 
Μετά τη γνωριμία με τους επισήμους της Κοινότητας μάς οδήγησαν στην κάτω αυλή, στο πρώτο
ισόγειο του τετραώροφου κτιρίου,  όπου λειτουργούσε το  εστιατόριο για  τους μαθητές  και  τους
εκπαιδευτικούς, που επιθυμούσαν να τρώνε στο μαθητικό εστιατόριο.  
Το Οικοτροφείο λειτουργεί άψογα όχι μόνο στο εστιατόριο, που επικεφαλής είναι η κυρία Καλλιόπη
Μπρόφα, πεθερά του Δημήτρη Συκά, αλλά και στους θαλάμους των αγοριών και των κοριτσιών.
Υπάρχουν μεταξύ των παιδιών οι παιδονόμοι, που είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα στα αγόρια και τα
κορίτσια. Αν λείπουν αυτοί τα καθήκοντα με εντολή των Κοινοτικών Αρχόντων και του Διευθυντή
του Δημοτικού Σχολείου αναλαμβάνουν οι μεγάλοι μαθητές και οι μεγάλες μαθήτριες.

Εικόνα 1: Το Οικοτροφείο της Κοινότητας.
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Οι συνάδελφοι, που διαμένουμε μέσα στο χώρο των Σχολείων με τις οικογένειές μας, κάνουμε το
μάθημά  μας  και  το  μεσημέρι  άλλοι  κατευθυνόμαστε  στο  εστιατόριο  του  Οικοτροφείου  για  το
μεσημεριανό  φαγητό  και  άλλοι  πηγαίνουμε  στα  σπιτάκια  μας  για  να  μεσημεριάσουμε  και  να
ακολουθήσουμε  τη  ζωή  μας  με  τα  καθιερωμένα  της  ελληνικής  νοοτροπίας.  Το  φαγητό  στο
εστιατόριο είναι πλούσιο και καλό. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους στην αρχή της χρονιάς
που ήρθαμε από την Ελλάδα τρώγαμε στο εστιατόριο του Οικοτροφείου. Έτσι η ατμόσφαιρα ήταν
σαν να συνεχιζόταν η σχολική ζωή σε άλλο χώρο.
Το απόγευμα στις τέσσερες η ώρα όσα παιδιά διαμένουν στο Οικοτροφείο κατεβαίνουν από τους
θαλάμους και μελετούν τα μαθήματα της επόμενης μέρας στις τάξεις τους με την επίβλεψη κάποιου
συναδέλφου, που έχει υπηρεσία να επιτηρεί τα παιδιά και να προσφέρει τη βοήθειά του, όπου είναι
δυνατό. Τα παιδιά του Γυμνασίου ετοιμάζουν τα μαθήματα στις αίθουσες του Σχολείου τους, τα
παιδιά του Δημοτικού επίσης κάνουν το ίδιο στις αίθουσές τους, ενώ τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
παίζουν ελεύθερα στην καταπράσινη αυλή ή ανακατεύουν την άμμο στο σκάμμα.
Τα παιδιά προέρχονται άλλα από τη Ντίρε Ντάουα και την Ασμάρα, άλλα από το Άσσαμπ και το
Ντέμπι Ντόλλο, άλλα από την Κένυα και τη μακρινή Αρούσα της Τανζανίας. Από την Ασμάρα είχαν
έρθει τα δυο αδέλφια, ο Ρεζινιέ και η Αλμάζ. Ήταν τιγρινάκια, παιδιά κάποιου τιγρίνου φύλαρχου
στην Ερυθραία και δεν έμοιαζαν καθόλου με τα καθαρόαιμα αιθιοπιάκια, που ήταν μελαψά. Από τη
Ντίρε Ντάουα κατάγονταν τα αδέρφια Κουρούκλη, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Από την Αρούσα της
Τανζανίας είχαν καταφθάσει τα τέσσερα αδερφάκια με τα πολύ ωραία λευκά χαρακτηριστικά τους.
Οι γονείς τους ήταν λευκοί. Ο πατέρας τους Έλληνας και η μητέρα τους Αγγλίδα. Ο Τζίμης και ο
Νίκος, η Μαρία και η μικρή Αγγέλα που πήγαιναν στο Δημοτικό. Όλα τα παιδιά είναι πάνω από
εκατό και είναι  αναζωογονημένα. Είναι αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών από το Δημοτικό
ίσαμε το Γυμνάσιο. 
Την ώρα που έρχονται τα εξωτερικά παιδιά στην Κοινότητα, τα παιδιά του Οικοτροφείου παίρνουν
το πρωινό τους στο εστιατόριο στο ισόγειο του τετραώροφου κτιρίου. Τελειώνοντας το πρωινό τους
αποχωρούν από το εστιατόριο και βγαίνοντας έξω συναντούν στη σκάλα τα εξωτερικά παιδιά, που
πολλά είναι συμμαθητές τους. Αγκαλιάζονται,  φιλιούνται,  σαν να έχουν χρόνια να ιδωθούν, και
πιασμένα χέρι-χέρι ανεβαίνουν τη σκάλα και κατευθύνονται στην αίθουσα του Σχολείου τους.
Το ένα τρίτο των παιδιών, που φοιτούν στα Σχολεία, διαμένουν στο Οικοτροφείο, γιατί κατάγονται
από μακρινές περιοχές και από ξένες χώρες. Και έτσι είναι πολύ φυσικό τους Δασκάλους και τους
Καθηγητές τους να τους θεωρούν σα «γονείς» τους! Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά! Πώς αλλιώς να
εξηγήσει κανείς τη συμπεριφορά της μικρής Αγγέλας ή της μεγάλης Ξανθίππης και της Αλμάζ, που
καθημερινά επισκέπτονται τη γυναίκα μου στο μικρό σπιτικό μας , που βρίσκεται μέσα στην αυλή
των Σχολείων, και συζητούν μαζί  της για πολλά και διάφορα και πολλές φορές και τα εντελώς
προσωπικά! 
                                                      Ο καθιερωμένος Αγιασμός

Την άλλη μέρα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 1975, την πρώτη ώρα έχουμε τον καθιερωμένο αγιασμό στο
χώρο μπροστά στο Γυμνάσιο. Ο Μητροπολίτης Μεθόδιος Φούγιας παραβρίσκεται στην τελετή του
αγιασμού  με  τον  Αρχιμανδρίτη  Προτέριο  και  τον  καλλίφωνο  Αναγνώστη  της  Μητρόπολης
Αναστάσιο  Τσιλίδη.  Όλοι  οι  συνάδελφοι  και  αρκετοί  γονείς  παραβρίσκονται  στην  τελετή  του
αγιασμού. Τα παιδιά των Σχολείων κατά τάξεις στέκονται στην καταπράσινη αυλή των Σχολείων
και  παρακολουθούν  την  ψαλμωδία  του  Επισκόπου,  του  Αρχιμανδρίτη,  του  Αναγνώστη,  του
Μορφωτικού Ακόλουθου και κάποιων από μας. Στο τέλος ο Μητροπολίτης κάνει το καθιερωμένο
κήρυγμα και εύχεται σ’ όλους, μαθητές, Δασκάλους, Καθηγητές και γονείς καλή και  ευλογημένη
χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά μας.
Αμέσως μετά οι Δάσκαλοι και η Νηπιαγωγός με τα παιδιά τους κατευθύνθηκαν στα Σχολεία τους.
Οι Καθηγητές με το Διευθυντή τους στο γραφείο των Καθηγητών. Όλοι οι συνάδελφοι ξεκινήσαμε
με πολύ κέφι τη δουλειά μας. Οι περισσότεροι πίνοντας τον καφέ μας συζητήσαμε μεταξύ μας για
τους μαθητές και  το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα.  Οι  παλιότεροι  μάς ενημέρωσαν για τις
καταβολές των παιδιών και  τα  προβλήματά τους.  Μάς τόνισαν ότι  τα  περισσότερα παιδιά δεν
έχουν σχεδόν καμιά βοήθεια στο σπίτι, γιατί οι μητέρες τους είναι αιθιοπίδες και δεν γνωρίζουν
ελληνικά. Έπρεπε να επιστρατεύσουμε όλες τις γνώσεις μας και όλη την εκπαιδευτική μας εμπειρία
για  να μπορέσουμε  να έχουμε  τα καλύτερα αποτελέσματα.  Τα παιδιά  αυτά είχαν ανάγκη από
πολλή  προσοχή  και  μεγάλη  αρωγή.  Στο  χέρι  μας  ήταν  να  τα  κερδίσουμε  και  να  τα
«εκπαιδεύσουμε» σωστά! 
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                                                      Το Διαμάντειο Νηπιαγωγείο 
 
Στα δεξιά του χώρου της αυλής βρίσκονται τα νήπια, που φέτος είναι κοντά στα σαράντα. Δίπλα
από το  Νηπιαγωγείο,  στα  ανατολικά  της  αυλής  των  Σχολείων υπάρχει  ένα  μικρό διαμέρισμα,
κατασκευασμένο ειδικά για τη Νηπιαγωγό. Αποτελείται από ένα σαλονάκι, που επικοινωνεί με την
αίθουσα  του  Νηπιαγωγείου,  ένα  δωμάτιο  για  κρεβατοκάμαρα  με  μια  μικρή  τουαλέτα  και  έναν
ευρύχωρο χώρο με δυο μικρές τουαλέτες για τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου. Το διαμέρισμα αυτό
με εισήγηση του Δημήτρη Συκά προς την Κοινότητα παραχωρήθηκε στην οικογένεια μου. Πρώτα
γιατί  δεν υπήρχε προοπτική για το τρέχον σχολικό έτος να έρθει κάποια Νηπιαγωγός από την
Ελλάδα και δεύτερο γιατί η βίλα Παρή, που μού είχε παραχωρηθεί βρισκόταν έξω από το χώρο
των Σχολείων και δεν παρείχε πλήρη ασφάλεια στην  οικογένειά μου. Και τούτο γιατί τις πρωινές
ώρες η γυναίκα μου Ευαγγελία θα ήταν εντελώς μόνη σε απομονωμένο χώρο εξαιτίας το ότι ήταν
έγκυος στον πέμπτο μήνα και είχε ανάγκη να βρίσκεται μέσα στο χώρο των Σχολείων.

                   Εικόνα 2: Το Διαμάντειο Νηπιαγωγείο. 

Στο  Νηπιαγωγείο  τα  παιδάκια  τα  παρακολουθεί  και  τα  διαπαιδαγωγεί  η  κυρία  Τάι,  που  είναι
γυναίκα  του  συναδέλφου  Αντώνη  Γκίκα.  Δεν  είναι  πτυχιούχος  Νηπιαγωγός,  αλλά  ελλείψει
Νηπιαγωγού,  τα  καθήκοντα  ασκεί  εκείνη.  Τα επιτελεί  μάλιστα,  κατά  τη  γνώμη μου,  με  πολλή
υπευθυνότητα, καθώς την παρακολουθώ πολλές φορές από το διαμέρισμά μου, που είναι δίπλα
στην  αίθουσα  διδασκαλίας  της.  Τα  μικράκια  φωνασκούν  και  τιτιβίζουν  σαν  τα  πουλάκια,  που
περιμένουν τη μαμά τους να τα ταΐσει. Είναι ζωηρά και χαλούν τον κόσμο με τις φωνές και τα γέλια
τους. Φωνάζουν όλα μαζί και ξεσηκώνουν τον κόσμο! 
Το επόμενο σχολικό έτος 1976-77 αποσπάστηκε Νηπιαγωγός, η Μαρία Σωτηριάδου. Αυτή καθώς
κάνει μάθημα στα μικράκια, η υπηρέτριά μας τιγρίνα Κουντουσάν πάει στην αίθουσα το μωράκι
μας, το Ταρζανάκι, που είναι οκτώ μηνών. Τότε εκείνη ξεκαρδίζεται στα γέλια και με τον ερχομό του
μωρού στην αίθουσα βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μάθημα στα μικράκια για το πώς πρέπει να
συμπεριφέρονται στα μωρά. Λέει στα παιδάκια το μάθημά της ότι πρέπει να αγαπάμε τα μωρά,
που  μπορεί  να  είναι  τα  μικρότερα αδερφάκια  μας.  Να τα  χαϊδεύουμε,  να  τα  λέμε  παραμύθια,
ιστορίες, να τα παίζουμε με τα παιγνίδια μας και να κάνουμε τα χατίρια τους. Τα παιδάκια του
Νηπιαγωγείου ακούνε με πολλή προσοχή τις συμβουλές της κυρίας και όλα μαζί παρατεταμένα
αναφωνούν: «Ναι»!  Η νέα Νηπιαγωγός είναι μια νόστιμη μελαχρινή κοπέλα, που γνωρίζει πολύ
καλά την αποστολή της. Από τις πρώτες μέρες, που έφτασε στην Αντίς Αμπέμπα, απέδειξε ότι έχει
όλα εκείνα τα προσόντα που πρέπει να έχει μια καλή εκπαιδευτικός για να επιτελέσει σωστά τα
καθήκοντά της.  Έχει  και άλλα προσόντα.  Είναι χαρούμενη,  γελαστή, φιλική με όλους και πολύ
κοινωνική! Έχει καλούς τρόπους και γρήγορα προσαρμόστηκε στο κλίμα των συναδέλφων του
Δημοτικού και του Γυμνασίου αλλά και στο κλίμα των Κοινοτικών και των γονέων. Όλοι μιλούν με
τα καλύτερα λόγια για την νέα Νηπιαγωγό!  Είχε και την εξαιρετική τύχη και ευτυχία να στεφανωθεί
στην εκκλησία του Αγίου Φρουμεντίου με το δάσκαλο Γιώργο Κοντοπάνο, που κατέβηκαν μαζί
στην Αιθιοπία.
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                                                    Η Ζέκειος Δημοτική Σχολή

Στο Δημοτικό τα πράγματα είναι πιο ομαλά. Εκατόν εβδομήντα έξι (176) παιδάκια έχει το Δημοτικό
Σχολείο της  Αντίς Αμπέμπα το σχολικό έτος 1975-76! Οι έξι τάξεις του λειτουργούν με τάξη και
πρόγραμμα. Κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της και το πρόγραμμα εφαρμόζεται κανονικά, όπως στην
Ελλάδα. Μοναδική διαφορά στα μαθήματα η επί πλέον πρόσθεση του μαθήματος των Αιθιοπικών.
Οι  συνάδελφοι  του Δημοτικού  είναι  προφανώς όλοι  τους καλοί  και  ευσυνείδητοι  Δάσκαλοι.  Τα
παιδιά και οι γονείς μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτούς. Είναι έμπειροι στο λειτούργημά τους
και σε μερικούς άρχισαν να ασπρίζουν οι κρόταφοί τους. Είναι οικογενειάρχες  με παιδιά, που πάνε
στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο. Την Α΄ τάξη, όπου πάει και ο γιος μου Δημήτρης, έχει η δεσποινίδα
Μαίρη  Περνιεντάκη.  Τη  Β΄  και   Γ΄  το  ζευγάρι  Ιωάννα  και  Κώστας  Πασσάς.  Την  Δ΄  τάξη  ο
συμπατριώτης μου Σάββας Τσακλίδης. Την Ε΄ ο Μιχάλης Κράνος και την Στ΄ ο Δημήτριος Συκάς,
που ασκεί και τα καθήκοντα του Διευθυντή. 
Ο  Διευθυντής  του  Δημοτικού  είναι  και  αυτός  αποσπασμένος,  αλλά  έχει  πολλά  χρόνια  στην
Αιθιοπία. Είναι παντρεμένος με την Αργυρούλα Μπρόφα, την κόρη της υπεύθυνης του εστιατορίου
του Οικοτροφείου. 
Το ζευγάρι των Δασκάλων, που κατέβηκε μαζί μας στην Αιθιοπία με το παιδάκι τους είναι νεαροί
δάσκαλοι  από  τη  Χαλκίδα,  αλλά  διακρίνονται  για  την  επάρκεια  και  τον  ενθουσιασμό  στο
λειτούργημά  τους.  Η  δεσποινίδα  Μαίρη  Περνιεντάκη  προέρχεται  από  ομογενείς  και  ασκεί  τα
καθήκοντα της  Δασκάλας αρκετά χρόνια στην  Αιθιοπία.  Για κάποια χρόνια ήταν Δασκάλα στα
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου στο Άσσαμπ, δίπλα στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια παραλιακή πόλη,
κοντά στην αρχαία Άδουλη των Αλεξανδρινών χρόνων με πλούσιο εμπορικό λιμάνι, όπου ζούσαν
αρκετοί  Έλληνες  ομογενείς  ασκώντας  κυρίως  το  επάγγελμα  του  εμπόρου  ή  των  εμπορικών
συμβούλων σε μεγάλες ξένες εταιρίες.

Εικόνα 3:  Η Ζέκειος Δημοτική Σχολή.

Στο Δημοτικό Σχολείο της Αντίς Αμπέμπα όλα φαινομενικά είναι ωραία και καλά. Οι περισσότεροι
όμως γονείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους για να ελέγξουν τι μαθαίνουν και
πώς  το  μαθαίνουν.  Είναι  απασχολημένοι  με  τις  δουλειές  τους.  Κάποιοι  ζουν  μακριά  από  το
σχολείο. Σ’ άλλες πόλεις μέσα στην Αιθιοπία ή και σε άλλα κράτη. Στο διπλανό Τσιμπουτί ή τη
μακρινή  Αρούσα  κάτω  στην  Τανζανία.  Πολλοί  πατεράδες  είναι  έξυπνοι  και  σπουδαίοι
επιχειρηματίες  ή  έμποροι  αιθιοπικών  προϊόντων,  κυρίως  καφέ,  αλλά  δεν  μπορούν  να
παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους. 
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Έρχονται να ρωτήσουν και να πληροφορηθούν για την πρόοδο των παιδιών τους πολύ αραιά.
Μόνο όταν βρίσκονται στην πρωτεύουσα για τις δουλειές τους. Οι μητέρες των παιδιών επίσης δεν
μπορούν να τα παρακολουθήσουν. 
Οι  περισσότερες  είναι  αιθιοπίδες  που  γνωρίζουν  πολύ  λίγο  ή  σχεδόν  καθόλου  την  ελληνική
γλώσσα! Έτσι η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του Δημοτικού Σχολείου στην Αντίς Αμπέμπα είναι
εντελώς στα χέρια των Ελλήνων Δασκάλων. Απ’ αυτούς εξαρτώνται τα πάντα. Στην ευσυνειδησία
τους και το μεράκι τους.

                                                         Το Μίχειο Γυμνάσιο

Στα αριστερά του Δημοτικού είναι τα παιδιά του Μιχείου Εξαταξίου Γυμνασίου. Είναι γύρω στα
εκατόν σαράντα και μάς περιμένουν με πολλή χαρά. Μάς χαιρετούν ευγενέστατα κάνοντας και μια
μικρή υπόκλιση. Μάς καλημερίζουν και το χαμόγελό τους είναι ανυπόκριτο. Το βλέπουμε στα μάτια
τους. Το αντικρίζουμε στα χαρούμενα και γελαστά πρόσωπά τους. Λίγα είναι λευκά και κάποια
πολύ ξανθά. Τα περισσότερα  είναι μελαψά και προέρχονται από μικτούς γάμους ή μικτές σχέσεις.
Υπάρχουν κάποια που είναι μεγαλόσωμα, ευτραφή με πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Κατάγονται
από  ντόπιους ευγενείς που θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν ελληνική παιδεία. Γι’ αυτό και οι
γονείς τους τα στέλνουν στα Ελληνικά Σχολεία.
 

Εικόνα 4: Το Μίχειο Γυμνάσιο.

Στο Γυμνάσιο πίνοντας τον πρώτο αιθιοπικό καφέ συνεδριάζουμε για πρώτη φορά στο νέο σχολικό
έτος και κάνουμε κατανομή των τάξεων και των εργασιών όλης της χρονιάς. Διευθυντής είναι ο
Μαθηματικός Γεώργιος Βενιζέλος με το βαθμό του βοηθού Γυμνασιάρχη. Θεολόγος ο Παναγιώτης
Φούγιας, που ασκεί και τα καθήκοντα του Μορφωτικού Ακόλουθου στην Πρεσβεία μας. Φιλόλογοι
ο Χρήστος Γιαννούλας, ο Νίκος Σαρρόπουλος και εγώ. Φυσικοί ο Αντώνης Γκίκας και ο Κώστας
Παπαδόπουλος. Υπάρχουν και δυο αφρικανοί. Ο ένας είναι ο αιθίοπας Τατσιμπέλι που διδάσκει
την αιθιοπική γλώσσα, ο άλλος είναι ο νοτιοαφρικανός Μοφόκα που διδάσκει την αγγλική γλώσσα.
Με τον τελευταίο μιλάμε μόνο στην αγγλική γλώσσα, ενώ με το κύριο Τατσιμπέλι στα ελληνικά,
αφού καταλαβαίνει αρκετά καλά τη γλώσσα μας.
Το  επόμενο  σχολικό  έτος  1976-77  στο  Γυμνάσιο  έρχονται  και  δυο  νέοι  καθηγητές.  Ένας
Γυμναστής,  ο Λάμπρος Ζήσης,  και  μια καθηγήτρια των Αγγλικών,  η Άννα Δασκαλοπούλου. Ο
Γυμναστής κατάγεται από την Παντάνασσα Άρτας, είναι παντρεμένος και φτάνει στην Αιθιοπία με
τη γυναίκα του Βάγια και τα δυο μικρά τους παιδιά, τη Λαμπρινή και τον Αντώνη, που πάνε στο
Δημοτικό. Η καθηγήτρια Άννα είναι ελεύθερη.
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Στην κατανομή των τάξεων οι φιλόλογοι έχουμε πολλά φιλολογικά μαθήματα και έχουμε ιδιαίτερες
προτιμήσεις. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις. 
Στα  Φυσικομαθηματικά  μαθήματα  επίσης  δεν  υπάρχουν  αντιρρήσεις.  Ο  Διευθυντής  είναι
Μαθηματικός και αναλαμβάνει τις μεγάλες τάξεις, ενώ στις μικρότερες τάξεις αναθέτει το μάθημα
των Μαθηματικών στο  Φυσικό Αντώνη Γκίκα και το Φυσιογνώστη Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.
Ακολουθούμε το ελληνικό πρόγραμμα κατά γράμμα. Παίρνουμε ο καθένας το ωράριό του, όπως
ορίζουν οι σχετικές διαταγές ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας μας και αμέσως αρχίζει η δουλειά.
Το επιπλέον μάθημα για τα παιδιά είναι μόνο το μάθημα της γλώσσας των Αιθιοπικών.  
Μετά  τη  πρώτη  συνεδρίαση  ο  Διευθυντής  περνάει  από  τις  τάξεις  και  δίνει  ένα  πρόχειρο
πρόγραμμα.  Χτυπάει  το  κουδούνι  για  διάλειμμα  και  αμέσως  μετά  πάμε  στις  αίθουσες   να
γνωρίσουμε τα παιδιά. Να μάθουμε τα ονόματά τους, την καταγωγή τους. Ιδιαίτερα την καταγωγή
τους και τους γονείς τους καθώς και το πώς βρέθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα.
Εγώ  κατευθύνομαι  στην  Τετάρτη  τάξη,  σημερινή  Α΄  Λυκείου.  Τα  παιδιά  είναι  μεγάλα  και
παρακολουθούν τις κινήσεις μου. Με το χαμόγελο τα κοιτάζω και προσπαθώ να εκμαιεύσω τις
σκέψεις τους. Επιθυμώ να τα γνωρίσω. Εδώ το πράγμα είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα. Ιδιαίτερα
από ιστορικής πλευράς! Πώς οι γονείς τους βρέθηκαν στην Αιθιοπία  και πόσα χρόνια κατοικούν
εδώ. Είναι τρίτη, τέταρτη ή και παλαιότερη γενιά. Είναι όμως όλα ελληνικής καταγωγής; Ναι, θα
έλεγα βλέποντας από μια πρώτη ματιά τα ονόματά τους στον κατάλογο, που έχω μπροστά μου.
Δυο  μόνο  δεν  έχουν  ελληνικό  όνομα  και  είναι  αιθιοπιάκια.  Το  ένα  είναι  κορίτσι  και  λέγεται
Τουρουμπραχάν. Είναι μεγαλόσωμο με ιδιαίτερα αφρικάνικα χαρακτηριστικά. Το άλλο είναι ένα
ωραίο μελαψό αγόρι και είναι ο γιος του συναδέλφου Τατσιμπέλι.
Όλα είναι δεκαοχτώ τον αριθμό και με περίμεναν με πολλή ανυπομονησία! Μετά τις δικές μου
αυτοσυστάσεις και την καταγωγή μου, τους ζητώ να μού αναφέρουν το όνομά τους και τη δική τους
καταγωγή. Τους φάνηκε κάπως παράξενο και στην αρχή τα είδα πολύ επιφυλακτικά. Σαν να μην
ήθελαν να μού μιλήσουν για την καταγωγή τους. Ίσως ένιωθαν άσχημα να διηγηθούν τα σχετικά με
τη γενεαλογία τους και τον τόπο καταγωγής των γονιών τους από την Ελλάδα. Είχε πράγματι πολύ
ενδιαφέρον η καταγωγή των γονιών τους! Το εξακρίβωσα με τον καιρό και πάντα με κατάλληλες
ερωτήσεις, για να μην προσκρούω στα προσωπικά δεδομένα των οικογενειών τους. 
Τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα. Είναι δεκάξι και κάποια δεκαεπτά ή και δεκαοχτώ χρονών. Είναι
ντροπαλά απέναντί  μου και λίγο υποψιασμένα. Εμένα όμως με ενδιαφέρει  βασικά το επώνυμό
τους. Γιατί έτσι θα μάθω το όνομά τους, αλλά θα κάνω και την ετυμολογία της λέξης του επωνύμου
τους.  Αυτό αρέσει στα παιδιά και σιγά-σιγά παίρνουν θάρρος και όλα επιθυμούν να μάθουν τι
σημαίνει και τι δηλώνει το όνομά τους. 
Ρωτώ τον πρώτο μαθητή στο τελευταίο θρανίο. Ένα γεροδεμένο παλικάρι ελαφρώς μελαψό με
κάποιες σωματικές διαστάσεις δυσανάλογες με την ηλικία του. Το αγόρι με το χαμόγελο στα χείλη
μού απαντάει αμέσως και χωρίς περιστροφές: Μανόλης Σιδερίδης. Μπράβο, του λέγω. Ξέρεις τι
σημαίνουν τα ονόματά σου; Σαν τι να σημαίνουν, κύριε καθηγητά; Δεν ξέρω. Ονόματα είναι! 
Το επώνυμό σου δηλώνει ότι είσαι ο γιος του Σιδερά, ενώ το μικρό σου όνομα είναι εβραϊκό και
σημαίνει ο Θεός μαζί σου. Όλα τα παιδιά άρχισαν να χαμογελούν. Και ο ίδιος δεν μπορούσε να
συγκρατήσει τα γέλια. Τα άφησα για λίγο να εκτονωθούν και μετά άρχισα με την ετυμολογία της
λέξης:  Σιδερίδης.  Το  πρώτο  συνθετικό,  τους  λέω,   είναι  η  λέξη  σίδερο  και  ακολουθεί  η
αρχαιοελληνική κατάληξη -ιδης. Τα γράφω στον πίνακα και τους λέω ότι Σιδερίδης λέγεται εκείνος
που κατάγεται από κάποιον που ασκεί το επάγγελμα του Σιδερά, δηλαδή είναι ο γιος του Σιδερά. 
Με άλλα λόγια τους λέω το επώνυμο του Μανόλη είναι επαγγελματικό. Κάποιος προγονός του
ήταν σιδεράς και όλοι οι απόγονοί του πήραν το επώνυμο Σιδερίδης.  Τους ανέφερα αμέσως το
δικό μου όνομα για να καταλάβουν καλύτερα τι σημαίνει επαγγελματικό επώνυμο. Κάποιος από
τους προγόνους μου είχε μύλο, τους λέω, που ακόμη και σήμερα σώζεται σε ερείπια, για να θυμίζει
πώς πήραν το όνομά τους οι Μυλωνάδες. 
Τα  παιδιά  άρχισαν  να  σοβαρεύονται.  Να  σκέφτονται  μέσα  τους  το  όνομά  τους  και  να
προβληματίζονται. Τα πρόσωπά τους άρχισαν να λάμπουν και να με κοιτάζουν με πολλή χαρά!
Άρχισαν  να  καταλαβαίνουν  ότι  θα  κάνουν  ευχάριστο  μάθημα  μαζί  μου  και  πάνω απ’  όλα  θα
περνούσαν καλά.  Σε κάποια παιδιά φάνηκε ότι  δεν ήξεραν τίποτε για το όνομά τους.  Γι’  αυτό
δικαιολογημένα πολλά δεν ήθελαν να μιλήσουν ή δεν ήξεραν τίποτε σχετικό με την καταγωγή του
πατέρα τους. Εδώ χρειαζόταν πολλή μαεστρία και θα έλεγα διπλωματία για να μού διηγηθούν τα
οικογενειακά τους. Πολλά ντρεπότανε, όχι την καταγωγή τους, αλλά την αναφορά για την ιστορία
της οικογένειάς τους. 
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Κάποια άρχισαν να ομιλούν με πολύ θάρρος για τα οικογενειακά τους και με πολλή καύχηση. Άλλα
πάλι γελούσαν, όταν ανάφεραν τις περιπέτειες των γονιών τους για να φτάσουν στην Αιθιοπία. 
Ξαναγυρίζω στο Μανόλη Σιδερίδη. Ο πατέρας σου με τι ασχολείται, Μανόλη; τον ξαναρωτώ. Η
απάντηση ήρθε κοφτή! Είναι στα κυπαρίσσια, κύριε καθηγητά, μου απαντάει. Για λίγο νεκρική σιγή
επικράτησε  μέσα  στην  τάξη.  Τα  παιδιά  με  κοίταζαν  με  πολλή  περιέργεια  και  περίμεναν  την
αντίδρασή μου.  Ζήτησα συγγνώμη από το μαθητή μου και  εκείνος χαμογελώντας ελαφρά μού
απάντησε. Δεν πειράζει,  κύριε καθηγητά. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα εδώ στην Αιθιοπία!
Γιατί άραγε να είναι φυσιολογικά πράγματα εδώ; Σκέφτηκα αμέσως! Το πρόβλημα του μαθητή μου,
χωρίς  να  το  καταλάβω,  αναδείκνυε  ένα  σοβαρό  κοινωνικό  πρόβλημα  με  τους  Έλληνες  της
Αιθιοπίας. Το πληροφορήθηκα αργότερα συζητώντας με κάποιους ομογενείς. Πολλά από τα παιδιά
των  Σχολείων,  Δημοτικού,  Γυμνασίου,  ακόμη  και  Νηπιαγωγείου ήταν ορφανά από πατέρα.  Οι
πατεράδες τους εξαιτίας της έλλειψης λευκών γυναικών παντρεύονταν σε μεγάλη ηλικία αιθιοπίδες.
Αρκετοί συζούσαν με ντόπιες γυναίκες και λίγοι μόνο νομιμοποιούσαν το γάμο τους. 
Για να κλείσω το πρόβλημα του επωνύμου του μαθητή Μανόλη Σιδερίδη με την ετυμολογία του και
να αναφέρω και την άλλη άποψη, συνεχίζω να τους λέω, ότι κάποια επώνυμα δηλώνουν και μια
ιδιότητα του ανθρώπου, που ξεχωρίζει  ιδιαίτερα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να λέγεται Σιδερίδης
χωρίς υποχρεωτικά να ήταν κάποιος πρόγονός του Σιδεράς, αλλά ο πρόγονός του να ήταν πολύ
γενναίος και δυνατός σαν το σίδερο. Όπως συμβαίνει με τα ονόματα Κοντός και Κόντος. Το πρώτο
δηλώνει ότι εκείνος που έχει αυτό το όνομα είναι κοντός στο ανάστημα. Έχει δηλαδή την ιδιότητα
του κοντού ως προς το ανάστημα. Ενώ το δεύτερο, το Κόντος, σημαίνει ότι είναι απόγονος από
κάποια μεγάλη οικογένεια. Το δεύτερο δηλώνει τίτλο ευγένειας από το ιταλικό όνομα Κόντε, γιατί τα
Επτάνησα, όπου υπάρχει το επώνυμο Κόντος, ήταν για πολλά χρόνια στην κατοχή των Ιταλών.
Ο μαθητής μου αμέσως πήρε το λόγο και είπε ότι το όνομα του πατέρα του ανταποκρίνεται στην
ιδιότητα που είχε. Η μητέρα μου, λέει ο Μανόλης, είναι αιθιοπίδα και μού λέει τακτικά ότι ο πατέρας
μου ήταν πολύ δυνατός. Εγώ σχεδόν δεν τον θυμάμαι καθόλου, γιατί ήμουνα τεσσάρων χρονών,
όταν εκείνος πέθανε. Τα παιδιά κοιτάζουν παράξενα το Μανόλη, αλλά και μένα με κάποια απορία. 
Προφανώς ποτέ δεν σκέφτηκαν τι σημαίνει το όνομά τους και ούτε ποτέ άκουσαν κάτι σχετικό από
τους γονείς τους. 
Τους παραπέμπω να διαβάσουν στο τέλος του βιβλίου της Γραμματικής τους τα σχετικά με το
κεφάλαιο:  Ετυμολογία.  Εκεί  θα μάθουν κάποια βασικά για την παραγωγή των λέξεων και  των
επωνύμων  των  ανθρώπων.  Η  ενασχόληση,  τους  λέω,  με  τα  επώνυμα  για  τον  επιστήμονα
γλωσσολόγο είναι μια σπουδαία επιστημονική εργασία, ενώ για τον απλό μελετητή είναι μια πολύ
διασκεδαστική περιπέτεια. Γιατί από τα επώνυμα των ανθρώπων παίρνουμε πολλές και ποικίλες
πληροφορίες. Τα επώνυμα, τους λέω, έχουν σχέση με τον ιστορικό βίο των ανθρώπων καθώς και
τις περιπέτειες του κάθε λαού. Έχουν σχέση με τις ιδιότητες και τις κλίσεις των ανθρώπων και των
λαών και αντλούν το υλικό τους από τις καθημερινές ασχολίες τους, από τα αντικείμενα που τους
περιστοιχίζουν  και  από  τα  περιστατικά  της  ζωής  τους.   Έτσι  η  μελέτη  των  επωνύμων  είναι
πολλαπλά  χρήσιμη,  καθώς  απ’  αυτά  προκύπτουν  στοιχεία  που  μας  βοηθούν  στην  καλύτερη
κατανόηση της ιστορικής πορείας του λαού μας.  Για παράδειγμα,  τους λέω, ότι  επώνυμα που
εκθειάζουν  την  πολεμική  ικανότητα,  αντιστοιχούν  σε  ηρωικές  εποχές,  άλλα  που  δηλώνουν
αξιώματα  αντικατοπτρίζουν  την  κοινωνική  διαστρωμάτωση  μιας  περιοχής  και  άλλα  που  είναι
παρατσούκλια σατιρίζουν συνήθως ελαττώματα και δείχνουν το ειρωνικό πνεύμα και την εύθυμη
διάθεση του λαού μας. Απευθυνόμενος στο μαθητή του λέγω, για το μικρό όνομά σου, Μανόλη, θα
μιλήσουμε εκτενέστερα κάποια άλλη φορά. 
Στο μεταξύ χτύπησε το κουδούνι και έπρεπε να κάνουμε διάλειμμα. Τα παιδιά όμως θέλουν να
συνεχίσουμε! Τους λέω ότι όλη τη χρονιά αυτά θα συζητούμε κοντά στα μαθήματά μας. Μη ξεχνάτε
ότι τα μαθήματα που θα κάνουμε μαζί είναι γλωσσικά και έχουν άμεση σχέση με τις λέξεις και την
παραγωγή  τους.  Δηλαδή  την  ετυμολογία  τους.  Πρώτο  και  βασικό  στοιχείο  των  γλωσσικών
μαθημάτων  είναι  οι  λέξεις.  Οι  αρχαίοι  μας  πρόγονοι  έλεγαν:  «αρχή  σοφίας  η  των  ονομάτων
επίσκεψις». Δηλαδή η εξιχνίαση των λέξεων είναι η αρχή της σοφίας. Το δεύτερο είναι τα νοήματά
τους και οι ιδέες που κρύβουν.
Κάνουμε διάλειμμα. Οι μαθητές βγαίνουν έξω από τις αίθουσες για να πάρουν λίγο καθαρό αέρα
και  να  αεριστούν  οι  αίθουσες.  Οι  Καθηγητές  κατευθυνόμαστε  προς  το  Γραφείο  για  να
ξεκουραστούμε ή να πάρουμε κάποιο αναψυκτικό ή το δεύτερο καφέ μας. Κάποιοι παραμένουμε
στη  βεράντα  του  Σχολείου  συζητώντας  ή  περπατώντας  κάνοντας  βόλτες  μπροστά  από  τις
αίθουσες του Γυμνασίου. 
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Ένας χώρος υπερυψωμένος κάπου ένα μέτρο πάνω από την καταπράσινη αυλή. Έχει μήκος το
μισό από τις αίθουσες του Σχολείου μας. Γύρω στα είκοσι μέτρα και πλάτος γύρω στα τρία μέτρα. 
Τα μεγάλα παιδιά μάς πλησιάζουν και ρωτούν για πολλά και διάφορα. Το ενδιαφέρον τους είναι
ποιος Καθηγητής θα τους κάνει τα διάφορα μαθήματα. Τα πρωτάκια μαθαίνουν ότι εγώ θα είμαι ο
Καθηγητής των γλωσσικών μαθημάτων και με πλησιάζουν. Με πολλή επιφυλακτικότητα και με την
πρέπουσα διακριτικότητα με ρωτούν,  αν πράγματι  αληθεύει  η  πληροφορία ότι  εγώ θα είμαι  ο
Καθηγητής τους. 
Με το χαμόγελο στα χείλη τούς επιβεβαιώνω την πληροφορία και ένα μακρόσυρτο και χαρούμενο
αα! ακούγεται απ’ όλα τα στόματα! Δεν μπορούσα να πιστέψω, ότι τα παιδιά είχαν μάθει ποιος
είμαι και πώς θα τους συμπεριφερόμουνα. Οι μαθητές της Τετάρτης τάξης τους είχαν ενημερώσει
ήδη και όλα τα παιδιά της Πρώτης τάξης με έβλεπαν για τον Φιλόλογο της τάξης. Αυτό γίνεται
πάντα με τα πρωτάκια. 
Την επόμενη ώρα μπαίνω στην Πρώτη τάξη και συστήνομαι αμέσως, ενώ εκείνα με ένα στόμα
σχεδόν μού απαντούν ότι  με  γνωρίζουν.  Παίρνω τον κατάλογο των ονομάτων τους,  που είναι
πάνω στην έδρα. Τα μάτια τους είναι ορθάνοιχτα και οι σκέψεις τους ανυπόμονες. Τα σώματά τους
με τα περισσότερα πρόσωπα τεντωμένα προς τα πάνω. Περιμένουν να ακούσουν τα πρώτα λόγια
μου.  Τα βλέμματά τους καρφώνονται  πάνω μου και αναμένουν να τους πω κάποια πράγματα
παρόμοια με όσα είπα στους μαθητές της Τετάρτης τάξης την προηγούμενη ώρα. Προφανώς τους
είχαν ενημερώσει επαρκώς! 
Τους καθησυχάζω προς το παρόν και αρχίζω να διαβάζω τα ονόματα τους από τον κατάλογο.
Είναι όλα με ελληνικά ονόματα. Συγχρόνως παρατηρώ και το καθένα χωριστά για να αρχίσω να τα
γνωρίζω και να τα φωνάζω με τα μικρά τους ονόματα. Αφού τελείωσα με τα ονόματα άρχισα να
τους λέω ότι  φέτος μαζί  μου θα κάνουν τα δυο βασικά μαθήματα των Αρχαίων και των Νέων
Ελληνικών. Εννιά ώρες την εβδομάδα. Τα βλέπω να είναι κάπως ανήσυχα. Γιατί άραγε; Ρωτώ ένα
κοριτσάκι  στο  πρώτο  θρανίο  και  δεν  παίρνω  απάντηση.  Ξαναρωτώ  ένα  αγόρι  στο  τελευταίο
θρανίο. Θαρραλέα και με πολλή παρρησία ο μικρός μαθητής μού λέει ότι αλλιώς ξεκίνησα να κάνω
το μάθημα στην Τετάρτη τάξη. Προφανώς περιμένουν να ξεκινήσω όπως στην Τετάρτη τάξη. Να
τους μιλήσω για το όνομα και  το επώνυμό τους και να τους εξηγήσω τι σημαίνει.
Τους συνέφερα αμέσως με το χαμόγελό μου. Αλλά εκείνα περιμένουν οπωσδήποτε κάτι για τα
ονόματά τους. Είναι νωρίς ακόμη τους λέω. Είστε μικρά παιδιά και δεν ξέρετε σχεδόν τίποτε από
Αρχαία Ελληνικά. Με την πάροδο του χρόνου θα τα μάθετε αυτά και τότε θα μιλάμε και για τα
ονόματά σας. 
Πλησιάζει μεσημέρι και το κουδούνι χτύπησε για το τέλος των μαθημάτων της πρώτης μέρας. Το
νερό  είχε  μπει  στο  αυλάκι.  Τα  μαθήματα  άρχισαν  με  τους  καλύτερους  οιωνούς.  Τα  παιδιά
χαρούμενα και γελαστά μάς υποδέχτηκαν. Έδειξαν ενδιαφέρον όχι μόνο για τη γνωριμία μας, αλλά
πολύ περισσότερο για τα μαθήματά τους. 
Εδώ τα πράγματα είναι συνθετότερα. Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν περισσότερες γνώσεις και
μεγαλύτερη κρίση από τα παιδιά του Δημοτικού. Βρίσκονται στα πρόθυρα της εφηβικής ηλικίας,
που είναι μια από τις βασικές και δύσκολες ηλικίες. Εξελίσσονται γρήγορα και διαμορφώνονται
απότομα. Η εξέλιξη και η μεταβολή δεν αναφέρονται μόνο στο σώμα, αλλά και στη διαγωγή και την
πνευματική ανάπτυξη.
Αυτά τα παιδιά είναι καλά και μελετηρά. Είναι συμμαζεμένα και φρόνιμα. Δεν έχουν τον αέρα των
παιδιών  της  Ελλάδας.  Δεν  αυθαδιάζουν,  δεν  αντιλέγουν,  δεν  δημιουργούν  προβλήματα.  Δεν
τσακώνονται  μεταξύ  τους.  Οι  τάξεις  λειτουργούν  κανονικά  με  το  πρόγραμμα  του  Σχολείου.  Οι
Καθηγητές μπαινοβγαίνουν στις τάξεις και κανένα πρόβλημα δεν σκιάζει τη λειτουργία του.
Εκτός από το Δημήτρη Συκά, που σχεδόν είναι μόνιμος κάτοικος στην Αντίς Αμπέμπα, υπάρχει και
άλλος συνάδελφος που είναι  μόνιμος  στην Αντίς Αμπέμπα.  Είναι  ο συνάδελφος των Φυσικών
Μαθημάτων  Αντώνης  Γκίκας,  του  οποίου  η  γυναίκα  ασκεί  τα  καθήκοντα  της  Νηπιαγωγού.  Ο
Αντώνης κάνει το μάθημά του στο Γυμνάσιο και φεύγει για το σπίτι του. Είναι σχεδόν αμίλητος.
Έχει  τον  κύκλο  του  μέσα στην  πόλη  και  μ’  αυτούς  κάνει  παρέα.  Ανήκει  στους  ομογενείς  της
Αιγύπτου, που ήρθαν στην Αντίς Αμπέμπα μετά την επανάσταση του Νάσερ κατά το 1956 και την
εκδίωξη των ξένων από την Αίγυπτο. Είναι σπουδασμένος στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και είναι
καλός  γνώστης  των αφρικανικών πραγμάτων.  Ξέρει  πολλές  ξένες  γλώσσες.  Αγγλικά,  Γαλλικά,
Αραβικά, Αιθιοπικά. Όταν του ζητάμε κάποιες πληροφορίες, είναι λιγομίλητος, αλλά ακριβής στις
απαντήσεις του.  Ο λόγος του είναι  βαρύς,  σαν τον χαρακτήρα του.  Έχει  την εκτίμηση και  την
εμπιστοσύνη όλων των συναδέλφων. 
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Το τρέχον σχολικό έτος είμαστε εννιά Καθηγητές. Ο Διευθυντής, ο Θεολόγος Παναγιώτης Φούγιας,
οι  τρείς  φιλόλογοι,  ο  Χρήστος  Γιαννούλας,  ο  Νίκος  Σαρρόπουλος  και  εγώ,  οι  δυο  φυσικοί,  ο
Αντώνης Γκίκας και  ο Κώστας Παπαδόπουλος,  ένας των Αγγλικών,  ο Μοφόκα και  ο Αιθίοπας
Τατσιμπέλι,  καθηγητής  της  Αιθιοπικής  Γλώσσας.  Το  επόμενο  σχολικό  έτος  γίναμε  έντεκα.
Προστέθηκαν  ο  Γυμναστής  Λάμπρος  Ζήσης  και  η   Άννα  Δασκαλοπούλου,  καθηγήτρια  των
Αγγλικών. Τη θέση του θεολόγου με την αποχώρηση του Παναγιώτη Φούγια πήρε ο αδερφός του,
που ήταν ο Μητροπολίτης Αξώμης.

                                                          Δημοτική Γλώσσα

Οι Δάσκαλοι πήραν τις θέσεις τους στις τάξεις και ο Διευθυντής του Δημοτικού τους ενημερώνει για
τα νέα δεδομένα σχετικά με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.  Τους διαβάζει  τις  νέες
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, που κατέφθασαν με το διπλωματικό σάκο της Πρεσβείας, και
τους δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής.
Το ίδιο κάνει και ο Διευθυντής στο Γυμνάσιο. Μάς προτρέπει να μιλούμε στα παιδιά στη Δημοτική
Γλώσσα  και  να  τα  αφήνουμε  να  ξεδιπλώνουν  τις  σκέψεις  τους  ελεύθερα  και  αβίαστα.  Να
παρεμβαίνουμε μόνο, όταν κάνουν εκφραστικά λάθη και να τα διορθώνουμε με πολλή ευγένεια και
σεβασμό στην προσωπικότητά τους. Σκοπός μας είναι να τους μάθουμε να εκφράζονται με σωστά
νεοελληνικά, γιατί τα περισσότερα παιδιά των Σχολείων μας προέρχονται από δίγλωσσους γονείς
και τα νεοελληνικά τους είναι πολύ φτωχά. Περισσότερο εδώ που οι μητέρες των παιδιών είναι
κατά πλειοψηφία αιθιοπίδες. 
Οι συστάσεις αυτές του Διευθυντή με εντυπωσιάζουν πολύ. Ο Γιώργος Βενιζέλος,  αν και είναι
Μαθηματικός,  αντιλαμβάνεται ότι  ο νέος νόμος για την εκπαίδευση είναι στο σωστό δρόμο και
επιμένει  στην  πιστή  του  εφαρμογή.  Μού  κάνει  εντύπωση  στο  ότι  επιμένει  να  μάθουμε  στα
δίγλωσσα παιδάκια του Γυμνασίου να εκφράζονται με σωστά νεοελληνικά και να μιλάνε και στο
σπίτι τους ελληνικά, διορθώνοντας ακόμη και τους γονείς τους ή μαθαίνοντάς τους καλύτερα τη
γλώσσα μας. Είναι συνεπής στο καθήκον του και γνωρίζει πολύ καλά την αποστολή μας εδώ στο
εξωτερικό. Ιδιαίτερα σ’ ένα Σχολείο του εξωτερικού με πολλά δίγλωσσα παιδάκια! Από την πρώτη
σχολική  χρονιά  είχα  αντιληφθεί  τις  ικανότητές  του  να  διευθύνει  σωστά  ένα  σχολείο,  να  έχει
επίγνωση της αποστολής του και με τη σειρά του να μεταδίνει  αυτή την ιερή αποστολή στους
συναδέλφους. 
                                                     Το Μαθητικό Πρωτάθλημα

Το Μαθητικό Πρωτάθλημα εκτός του ότι είχε σημειώσει εξαιρετική επιτυχία από κάθε πλευρά, έγινε
η απαρχή μιας νέας αθλητικής άμιλλας μεταξύ της μαθητιώσας νεολαίας όλων των Σχολείων της
πόλης της Αντίς Αμπέμπα. Στην ομάδα του «Ολυμπιακού» συμμετείχαν και πολλοί μαθητές από το
Γυμνάσιο όχι μόνο στη δεύτερη ομάδα, αλλά και στη μεγάλη την πρωταθλήτρια! Εδώ στο χώρο
του Εντευκτηρίου του «Ολυμπιακού» συχνάζουμε συχνά τα απογεύματα και γνωρίζουμε πολλούς
ομογενείς. Πίνοντας βασικά το μοσχομυρισμένο αιθιοπικό καφέ συζητάμε για πολλά και διάφορα
θέματα. Η Αθηνά Μαραβέγια το εντευκτήριο του Ολυμπιακού το ονομάζει «το σπίτι του Έλληνα»,
ενώ ο Τζίμης Καλογερόπουλος το αποκαλεί «το καμάρι του Ελληνισμού». Έτσι το νιώσαμε και
εμείς οι αποσπασμένοι Καθηγητές!

                                                  Κάποια όμως ήταν σκυθρωπά! 

Από την πρώτη σχολική χρονιά παρακολουθούμε  τα παιδιά και  παρατηρούμε ότι  κάποια είναι
σκυθρωπά.  Κάποια  φαίνονται  χαρούμενα,  γελαστά,  ορεξάτα.  Κάποια  όμως  ήταν  σκυθρωπά!
Φαίνονταν με την πρώτη ματιά! Οι γονείς τους είχαν μείνει χωρίς εργασία ή τα καταστήματα που
είχαν αναγκάστηκαν να τα κλείσουν! Και το μεγαλύτερο κακό γι’ αυτούς ήταν το ότι δεν μπορούσαν
να αναχωρήσουν από την Αιθιοπία, γιατί χρωστούσαν πολλούς φόρους στο Αιθιοπικό Δημόσιο ή η
επιχείρησή τους ήταν υπό έλεγχο! Η κατάσταση αυτή κάθε μέρα γινόταν περισσότερο γνωστή σ’
όλους  τους  εκπαιδευτικούς  και  ο  φόβος  μας  για  το  τι  θα  ακολουθούσε  γινόταν  περισσότερο
έντονος!           

                          

Σελίδα 11



                                    Για το ντόπιο πληθυσμό η κατάσταση ήταν τραγική!
                                                 
Καθημερινά οι γονείς των παιδιών, που τα φέρνουν στα Σχολεία, μάς ενημερώνουν για τα νέα της
πόλης. Μάς λένε όλα τα τραγικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι πυροβολισμοί
στις διάφορες συνοικίες ακούγονται σποραδικά. Και εμείς μέσα από το χώρο του συγκροτήματος
των  Σχολείων  ακούγαμε  τακτικά  τους  πυροβολισμούς  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας.  Αλλά  δεν
βλέπαμε τίποτε.  Μόνο  εικασίες  κάναμε  στις  συζητήσεις  μεταξύ  των  συναδέλφων.  Και  μάλιστα
μεταξύ  συναδέλφων,  που  είχαν  δημοκρατικά  φρονήματα.  Από  τους  γονείς  των  παιδιών
μαθαίνουμε ότι οι στρατιωτικές περίπολοι κάθε πρωί μαζεύουν τους νεκρούς της νύχτας. Κάποιοι
από τους γονείς με πόνο ψυχής διηγούνται τα τραγικά γεγονότα! Ιδιαίτερα κάποιοι, που έρχονται
από τα προάστια της πόλης και αντικρίζουν τα στρατιωτικά αυτοκίνητα να φορτώνουν τα πτώματα
των  φοιτητών  και  των  αντιφρονούντων  στο καθεστώς.  Βρισκόμαστε  στα  μέσα Οκτωβρίου του
1975, στην αρχή της σχολικής χρονιάς.                                                       
Η κατάσταση έξω από το συγκρότημα των Σχολείων μπορούμε να πούμε λίγο μάς επηρεάζει.
Εμείς έχουμε την ησυχία μας, τη δουλειά μας και το πρόγραμμά μας. Δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω
στην πόλη, ούτε έχουμε κάποιες επαφές με τους ανθρώπους της πόλης. Ό,τι μαθαίνουμε για τα
τραγικά γεγονότα έξω στην πόλη, τα μαθαίνουμε από τους μαθητές και τους γονείς τους. Και αυτά
όχι όλα και χωρίς λεπτομέρειες. Πολλοί γονείς δεν θέλουν να μάς ενημερώνουν από φόβο. Και
αυτό τον φόβο τον έχουν μεταβιβάσει και στα παιδιά τους. 
Εμείς όμως μέσα στο συγκρότημα των Σχολείων είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι. Βρισκόμαστε στην
καρδιά της Αντίς Αμπέμπα, αλλά είμαστε έξω από τα γεγονότα. Ο μεγάλος μαντρότοιχος δεν μάς
επιτρέπει να έχουνε οπτική επαφή και επικοινωνία με τον έξω κόσμο και μπορούμε να πούμε ότι
είμαστε ασφαλείς.  Κάποιοι από τους γονείς των παιδιών μάς καλοτυχίζουν, γιατί δεν βλέπουμε
τίποτε και δεν ακούμε σχεδόν τίποτε. Είσαστε, μας λένε, μια όαση μέσα σε μια πολυτάραχη έρημο,
που είναι γεμάτη από σοβαρά και τραγικά γεγονότα! 
Κάποια από τα γεγονότα, που γίνονται έξω από την Αντίς Αμπέμπα, τα μαθαίνουμε  και από τα
διεθνή πρακτορεία, τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και από τις ελληνικές εφημερίδες αλλά
με μεγάλη καθυστέρηση. Ακούμε και μαθαίνουμε ότι γίνονται εκτελέσεις πολλών φοιτητών, που
αντιστέκονται. Ότι φυλακίζονται κατά χιλιάδες οι αντιφρονούντες. Ότι κάθε νύχτα είναι αιματηρή. Ότι
στις  φτωχογειτονιές  αρπάζονται  άνδρες  και  γυναίκες  και  οδηγούνται  στις  φυλακές  ή  στα
κρατητήρια.  Νεαρά παιδιά πλουσίων οικογενειών βασανίζονται  για να καταδώσουν τους γονείς
τους, που πήραν τα βουνά για να κάνουν αντίσταση. Ότι ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ερυθραία και
ο πληθυσμός των Τιγρίνων σφάζεται ανηλεώς.
Οι άρχοντες της Ελληνικής Κοινότητας άρχισαν να ανησυχούν με τα γεγονότα. Φοβούνται ότι θα
αρχίσει  έλλειψη και  ανεπάρκεια  τροφίμων.  Στο Οικοτροφείο σιτίζονται  105 παιδιά  και  κοντά σ’
αυτούς  και  κάποιοι  συνάδελφοι  με  τις  οικογένειές  τους,  που όλοι  μαζί  συμποσούνται  περίπου
στους εκατόν τριάντα ανθρώπους. Φοβούνται ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τον επισιτισμό τόσων
ατόμων! Τους βλέπουμε να συνεδριάζουν συνεχώς τα βράδια και τα νέα που φτάνουν δεν είναι
ευχάριστα. Η υπεύθυνη του εστιατορίου μάς λέγει ότι οι άνθρωποι, που φέρνουν τρόφιμα στην
Κοινότητα,  μιλούν με  τα  πλέον  μελανά χρώματα για  την  κατάσταση και  τις  δυσκολίες  για  την
εισαγωγή τροφίμων από το εξωτερικό. Ευτυχώς η χώρα είναι αυτάρκης σε γεωργικά προϊόντα και
κρέατα. Ο φόβος είναι για τους ξένους και τους λίγους πλούσιους κατοίκους της Αιθιοπίας, που
επιζητούν είδη τροφίμων από το εξωτερικό. Όπως γάλατα, κρέμες και είδη πολυτελείας.
                                        
                                Στο χώρο της Κοινότητας ακούστηκαν πολλές ντουφεκιές

Κάποια  βράδια,  ενώ κοιμόμαστε,  ακούμε  ντουφεκιές  γύρω από το  χώρο της  Κοινότητας.  Ένα
βράδυ  μάλιστα  την  άνοιξη  του  1977  ακούστηκαν  πολλές  ντουφεκιές  γύρω από  το  χώρο  της
Κοινότητας και την άλλη μέρα ήρθαν πολλοί αξιωματικοί με στρατιώτες και έκαναν έρευνα σ’ όλους
τους χώρους της Κοινότητας. Αυτό συνέβη στα μέσα Μαρτίου και τότε είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο
γεγονός  μέσα  στο  χώρο  της  Κοινότητας,  το  οποίο  ουσιαστικά  επέτεινε  την  απόφαση για  την
αποχώρηση  της  οικογένειάς  μου  από  την  Αιθιοπία.  Δεν  ήταν  μόνο  οι  καθημερινές  τρομερές
ειδήσεις, που μάς έφερναν οι γονείς των παιδιών! Δεν ήταν τα όσα μάς εξιστορούσαν οι εξωτερικοί
μαθητές  καθημερινά!  Δεν  ήταν  μόνο  όσα  ακούγαμε  από τα  διεθνή μέσα ότι  στην  Αιθιοπία  οι
κάτοικοι  της  Ερυθραίας  σφάζονται  αλύπητα!  Αλλά είχαμε  και  την  ατυχία  να  ζήσουμε  φοβερές
σκηνές και μέσα στο χώρο της Κοινότητας!
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Το πρωινό αυτό μάς επισκέφτηκαν με τα όπλα Αιθίοπες αξιωματικοί και στρατιώτες με πολύ κακές
διαθέσεις! Ουσιαστικά έκαναν κατάληψη των χώρων της Κοινότητας και των Σχολείων μας! Και
αυτό ήταν το ποτήρι που ξεχείλισε και συνέβαλε  τα μέγιστα για να πάρουμε την απόφαση να
αναχωρήσουμε οριστικά για την Πατρίδα! Ήταν το πρωινό της Τετάρτης 16 Μαρτίου του 1977! Ένα
μουντό  και  συννεφιασμένο  πρωινό.  Κάτι  παράξενο για  τις  κλιματολογικές  συνθήκες  της  Αντίς
Αμπέμπα την εποχή αυτή! Εδώ ο ήλιος καθημερινά ανατέλλει  και απλώνει πλουσιοπάροχα τις
ζωογόνες του ακτίνες, εκτός από το «χειμώνα» τους, που είναι το δικό μας καλοκαίρι. Και τότε πάλι
για λίγο κρατάει η κατάσταση αυτή. Σπάνια παρατηρείται το φαινόμενο να είναι σκοτεινό κάποιο
πρωινό το μήνα Μάρτιο! Και αν κάποτε συμβεί, δεν κρατάει πολύ. Ούτε μισή ώρα! Αυτό λένε όλοι
οι παλιοί συνάδελφοι και οι ντόπιοι ομογενείς. Και όμως την Τετάρτη στις 16 Μαρτίου το μουντό
πρωινό κράτησε μέχρι τις δέκα το πρωί! Λες και η φύση της Αντίς Αμπέμπα εκείνη τη μέρα είχε
«συγχρωτιστεί» με τη δική μας ψυχική κατάσταση! 
Αλλά τι ακριβώς συνέβη την 16η Μαρτίου του 1977; Από το προηγούμενο βράδυ στη γειτονιά μας
ακουγόντανε  πολλοί  πυροβολισμοί!  Κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  οι  πυροβολισμοί  έγιναν
πυκνότεροι και πολλοί συνάδελφοι, αλλά και μαθητές και  μαθήτριες από το Οικοτροφείο ακούγαμε
τους πυκνούς πυροβολισμούς. Το πρωί δεν προλάβαμε να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους
και τους μαθητές μας και αντικρίσαμε μέσα στο χώρο της Κοινότητας πολλούς αξιωματικούς και
στρατιώτες. Είχαν καταλάβει όλο το χώρο της Κοινότητας με τα όπλα στα χέρια και έτοιμοι να
πυροβολήσουν οποιονδήποτε έφερνε κάποια αντίδραση! Στην κάτω αυλή και προς την έξοδο της
Κοινότητας  υπήρχαν  πολλοί  στρατιώτες  με  πλήρη  εξοπλισμό!  Στην  πάνω αυλή  περιφέρονταν
κάποιοι ανώτεροι αξιωματικοί με τα περίστροφα στα χέρια και δίπλα τους στρατιώτες  να κρατούν
τα όπλα στα χέρια και το δάκτυλο στη σκανδάλη! 
Όσοι γονείς εκείνη την ώρα έφερναν τα παιδιά τους στα Σχολεία, εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο
χώρο της Κοινότητας. Τους έλεγαν να επιστρέψουν πίσω, να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους ή να
περιμένουν,  γιατί  έπρεπε  πρώτα  να  γίνει  έλεγχος  σ’  όλους  τους  χώρους  της  Κοινότητας.  Οι
αξιωματικοί πίστευαν ότι  οι  νυκτερινοί πυροβολισμοί προέρχονταν μέσα από την Κοινότητα και
μάλιστα από το ψηλότερο διαμέρισμα του Οικοτροφείου!  Πίστευαν μάλιστα ότι θα συλλάμβαναν
όλους τους αντιφρονούντες, αφού από νωρίς είχαν περικυκλώσει όλο το συγκρότημα και είχαν
αποκλείσει όλες τις εισόδους και εξόδους του! 
Οι υπεύθυνοι της Κοινότητας, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και άλλα μέλη έλειπαν στα
σπίτια τους. Από τους εκπαιδευτικούς μόνο ο Δημήτρης Συκάς και ο Αντώνης Γκίκας γνώριζαν την
αιθιοπική γλώσσα και μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους αξιωματικούς για τα καθέκαστα. Όλοι
οι άλλοι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά ήμασταν ξένοι! Εκείνος που πραγματικά ανέλαβε να εξηγήσει
στους πάνοπλους αξιωματικούς και στρατιώτες του Αιθιοπικού Στρατού ήταν ο Δημήτρης Συκάς.
Και τα κατάφερε πολύ καλά και ήταν προς τιμή του! Τους εξήγησε ότι πράγματι σ’ όλη τη διάρκεια
της νύχτας ακούγονταν πυροβολισμοί, αλλά δεν προέρχονταν από το χώρο της Κοινότητας. Για να
τους δώσει να καταλάβουν την αλήθεια των λεγομένων του, τους οδήγησε ο ίδιος συνοδευόμενος
και με το Διευθυντή του Γυμνασίου σ’ όλους τους χώρους του Οικοτροφείου. 
Έδωσε εντολή να κατεβούν όλα τα παιδιά στο εστιατόριο για να πάρουν το πρωινό τους και να
παραμείνουν εκεί μέχρι να τους δοθεί η εντολή να αποχωρήσουν για τις αίθουσές τους.
Οι δυο Διευθυντές των Σχολείων οδήγησαν τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες στους ορόφους
του Οικοτροφείου για να κάνουν ενδελεχή έλεγχο στις ντουλάπες, τα κρεβάτια, τις τουαλέτες και τις
βαλίτσες των παιδιών και στους δυο ορόφους αγοριών και κοριτσιών. Μετά τους κατέβασαν στη
μεγάλη  αίθουσα  των  δεξιώσεων  με  όλα  τα  μικρότερα  δωματιάκια  της,  όπου  έγινε  και  εκεί  ο
έλεγχος.  Δεν  βρέθηκε  τίποτε  ύποπτο!  Στο  μεταξύ  οι  άλλοι  συνάδελφοι  με  τις  οικογένειες
περιμέναμε στα σπίτια μας. Οι στρατιώτες με τα όπλα στα χέρια και με το δάκτυλο στη σκανδάλη
περιφέρονταν στην αυλή. 
Κάποτε ήρθε η σειρά να γίνει έλεγχο και στο δικό μου σπίτι! Η Ευαγγελία στην κρεβατοκάμαρα
ετοίμαζε  το  Ταρζανάκι,  που  τότε  είχε  ξυπνήσει  και,  σα  μωρό,  γκρίνιαζε!  Όταν  είδε  τους  δυο
αξιωματικούς με τον κύριο Συκά μπροστά στο σπίτι μας τρόμαξε! Ο γιος μου Δημήτρης και εγώ
τους υποδεχτήκαμε στην εξώπορτα. Μιλώντας τους αγγλικά τους είπα να περάσουν μέσα και να
δουν από κοντά το μικρό μας σπιτάκι. Οι αξιωματικοί πέρασαν μέσα, έριξαν μια ματιά γύρω και
προχώρησαν  προς  την  κρεβατοκάμαρα,  όπου  η  γυναίκα  μου  κρατούσε  στην  αγκαλιά  της  το
Ταρζανάκι.  Σήκωσαν  το  στρώμα  του  κρεβατιού  και  ρίχνοντας  μια  γρήγορη  ματιά  γύρω
αποχώρησαν  χωρίς  να  μιλήσουν  καθόλου!   Βγήκαν  έξω  και  συνέχισαν  τον  έλεγχο  στο
Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. 
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Από  την  άλλη  βόρεια  πλευρά  άλλοι  αξιωματικοί  έκαναν  έλεγχο  στα  τρία  διαμερίσματα  των
εκπαιδευτικών δίπλα από το Οικοτροφείο και ακολούθησε ο έλεγχος στο Γυμνάσιο και τα Γραφεία
του.  Μετά  κατέβηκαν  στην  κάτω  αυλή  και  έκαναν  έλεγχο  στα  Γραφεία  της  Κοινότητας,  το
διαμέρισμα  του  Διευθυντή  του  Δημοτικού,  τα  εστιατόρια,  τις  αποθήκες  και  τα  δωμάτια  των
υπηρετριών μας. 
Ευτυχώς τίποτε δεν βρέθηκε! Και ούτε ήταν δυνατό να βρεθεί! Γύρω στις εννιά και μισή το πρωί,
αφού  έψαξαν  όλους  τους  χώρους  της  Κοινότητας  χωρίς  να  βρουν  τίποτε  το  επιλήψιμο,
αποχώρησαν. Μάς τρόμαξαν όλους και περισσότερο τα παιδιά και τις γυναίκες! Οι μικροί μαθητές
και ιδιαίτερα οι μαθήτριες όλων των ηλικιών φοβήθηκαν πάρα πολύ! Κάποιοι μαθητές και κάποιες
μαθήτριες   έκλαιγαν  απαρηγόρητα!   Μετά  την  αποχώρησή  των  απρόσκλητων  πρωινών
επισκεπτών μας ξεκινήσαμε  όλοι  στο  χώρο της  Κοινότητας  την  εργασία  μας.  Οι  εκπαιδευτικοί
πήγαμε στα Σχολεία μας. Οι μαθητές του Οικοτροφείου με σφιγμένη την ψυχή τράβηξαν για τις
αίθουσές τους περιμένοντας και τους εξωτερικούς Δασκάλους, Καθηγητές και συμμαθητές. Αρκετοί
από τους εξωτερικούς μαθητές με τους γονείς τους επέστρεψαν στα σπίτια  και περίμεναν κάποιο
τηλεφώνημα για να επανακάμψουν. 
Κάποιοι ξαναγύρισαν με κάποια καθυστέρηση! Οι περισσότεροι όμως  δεν επέστρεψαν! Ο Σάββας
Τσακλίδης με το Λάμπρο Ζήση και τα παιδιά τους από τη βίλα Παρή, ο Χρήστος Γιαννούλας από
τη Μόσβουλντ, οι συνάδελφοι Τατσιμπέλι και Μοφόκα περίμεναν έξω από την πόρτα του χώρου
της Κοινότητας, ώσπου να τελειώσει ο έλεγχος και μετά να εισέλθουν για να κάνουν το μάθημά
τους!  Γεγονός είναι ότι εκείνη την Τετάρτη της 16ης Μαρτίου τα μαθήματα έγιναν κουτσουρεμένα
και με τους μισούς μαθητές! Ήταν για όλους μας μια φοβερή  δοκιμασία! 

                                                Ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς
 
Το πρωί της Δευτέρας, 2 Μαΐου 1977, ήρθαν τα παιδιά στα Σχολεία και τα μαθήματα γίνονται
κανονικά. Στα διαλείμματα όμως τα μεγάλα παιδιά κατά παρέες μαζεύονται και συζητούν έντονα
και κάπως φοβισμένα. Οι συνάδελφοι το βλέπουμε και αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι πολύ
μεγάλο συνέβη κατά τη χτεσινή Κυριακή! Οι δυο αφρικανοί συνάδελφοι κάτι γνωρίζουν, αλλά δε
μιλούν καθόλου. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι Δευτέρα και συνήθως κάθε Δευτέρα όλοι οι υπάλληλοι
πηγαίνουμε στις δουλειές μας κάπως βαρύθυμοι! Έτσι πιστεύουμε ότι συμβαίνει και δεν συζητούμε
μαζί  τους  για  τα  χτεσινά  γεγονότα,  για  τα  οποία  έχουμε  παντελή  άγνοια.  Ο Τατσιμπέλι  και  ο
Μοφόκα  νομίζουν  ότι  εμείς  γνωρίζουμε  τα  χθεσινά  φοβερά  γεγονότα,  αλλά  δε  θέλουμε  να
ανοίξουμε διάλογο! Τι είχε γίνει πραγματικά μέσα στην Αντίς Αμπέμπα την Πρωτομαγιά του 1977; 
Την  Παγκόσμια  Ημέρα  της  Εργατικής  Πρωτομαγιάς  επέλεξαν  οι  τύραννοι  του  στρατιωτικού
καθεστώτος της Αιθιοπίας να συλλάβουν και να εκτελέσουν συνολικά τρεις χιλιάδες φοιτητές και
πολλούς  άλλους  αντιφρονούντες!   Ήταν  το  αποκορύφωμα  των  φοβερών  πράξεών  τους!   Τα
μεγάλα εξωτερικά παιδιά του Γυμνασίου πληροφορήθηκαν τις σφαγές από τους γονείς τους και σε
κάθε  διάλειμμα  συζητούσαν  το  μεγάλο  συνταρακτικό  γεγονός  και  το  μεταδίδανε  και  στα  άλλα
παιδιά του Οικοτροφείου.  Μέχρι  το τέλος των μαθημάτων σχεδόν δεν μάθαμε τίποτε! Σε πολύ
γενικές γραμμές πληροφορηθήκαμε ότι κατά τη χθεσινή Κυριακή έγιναν φοβερά γεγονότα μέσα
στην πόλη μας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ήρθε στην Κοινότητα ο Διονύσης Χρυσικός και μάς
έφερε με πολλές λεπτομέρειες τη φοβερότερη είδηση, που είχαμε ακούσει ίσαμε τότε! Ότι από όλα
τα  σημεία  της  Αντίς  Αμπέμπα  ολόκληρο  το  Σαββατοκύριακο  οι  στρατιωτικοί  με  κάθε  μέσο
συγκέντρωναν  αντιφρονούντες  και  φοιτητές  και  οδηγώντας  τους  έξω  από  την  πόλη  τους
εκτελούσαν όλους! Η είδηση, μετά τη δραπέτευση του Τζίμη Καλογερόπουλου, έπεσε σα δεύτερος
κεραυνός σ’ όλους μας! Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε  αυτά που μάς έλεγε ο Διονύσης! Δεν
μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι τόσο άγριος και μάλιστα πολύ χειρότερος από
τα ζώα της ζούγκλας! 
Η εντολή από τον επικεφαλής Χαϊλέ Μαριάμ Μεγκίστου ήταν να εκτελούνται αμέσως χωρίς καμιά
διατύπωση όλοι, όσοι συλλαμβάνονταν! Τα ακούγαμε και δεν μπορούσαμε να τα πιστέψουμε! Η
γυναίκα μου Ευαγγελία δε μιλάει  καθόλου! Σκέφτεται και πάνω από όλους μας αναλογίζεται το
Ταρζανάκι.  Το μήνα  αυτό  πρέπει  να  αποφασίσουμε  οριστικά,  αν  θα  αναχωρήσουμε  από την
Αιθιοπία  ή  αν  θα  παραμείνουμε  για  ακόμη ένα  σχολικό  έτος.  Η απόφαση όμως  ήταν σχεδόν
οριστική από τον περασμένο Μάρτιο μετά το επεισόδιο της εισόδου των στρατιωτικών στο χώρο
της Κοινότητας! 
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Τώρα με τη διαφυγή του Τζίμη Καλογερόπουλου και την τρομακτική είδηση της σφαγής των τριών
χιλιάδων φοιτητών και αντιφρονούντων την Ημέρα της  Εργατικής Πρωτομαγιάς μέσα στην Αντίς
Αμπέμπα εξαναγκαζόμαστε να οριστικοποιήσουμε την απόφασή μας! 
Πρέπει οπωσδήποτε να αναχωρήσουμε από την Αιθιοπία! Η γυναίκα μου δεν το αντέχει άλλο αυτό
το μαρτύριο! Δεν μπορεί καθημερινά να ακούει για συλλήψεις, προσαγωγές υπόπτων, ανακρίσεις,
δραπετεύσεις και φοβερές εκτελέσεις!  Ο Σάββας με τη Μαρίκα και τα παιδιά τους επιμένουν να
παραμείνουμε για ένα έτος ακόμη. Θέλουν την παρέα μας και τη συντροφιά μας. Τα ίδια λέει και ο
φίλος μας Διονύσης με τη γυναίκα του Αγγελική. Οι άλλοι συνάδελφοι, ο Λάμπρος με τη γυναίκα
του Βάγια, ο Κοντοπάνος και η Μαρία επίσης μάς παρακαλούν να παραμείνουμε, αφού εμείς εδώ
μέσα στους χώρους της Κοινότητας δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. 
Το  ίδιο  λένε  και  οι  Κοινοτικοί  Άρχοντες,  καθώς  ακούνε  ότι  πήραμε  οριστική  απόφαση  να
αναχωρήσουμε  για την Ελλάδα. Μάς λένε ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε, ότι κανένας δεν πρόκειται να
μάς πειράξει, ότι δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, ότι όλα είναι εξασφαλισμένα για τα παιδιά και
τους Δασκάλους και τους Καθηγητές. Το Οικοτροφείο έχει εξασφαλισμένα όλα τα απαραίτητα για
τη λειτουργία του! 
                                                       Το κτίριο της Πρεσβείας
 
Το  κτίριο  της  Πρεσβείας  για  πρώτη  φορά  το  επισκεπτόμουνα  και  έμεινα  έκπληκτος  με  όσα
αντίκρισα.  Έπρεπε να πάω να δηλώσω τη γέννηση του νέου παιδιού,  που γεννήθηκε στις 27
Φεβρουαρίου  1976  στο  GANDHI MEMORIAL HOSPITAL.  Του  παιδιού  μου,  που  ο  μεγάλος
αδερφός του το είχε ονοματίσει Ταρζανάκι. 
Με το αυτοκινητάκι του ομογενή Μήτσου Μποσνάκη ξεκινήσαμε ένα πρωινό στις 2 Μαρτίου ημέρα
Τρίτη  για  την  Πρεσβεία  μας.  Γρήγορα  φτάσαμε  στην  Πρεσβεία.  Μπήκαμε  μέσα  και  έμεινα
κατάπληκτος!   Όλοι  οι  χώροι  ήταν στολισμένοι  με  τέτοια αισθητική αντίληψη,  που έμοιαζαν με
προθήκη  του  ελληνικού  πολιτισμού.  Υπήρχαν  διάφορα  εκμαγεία  κλασικών  αγαλμάτων  και
αναγλύφων, βυζαντινές εικόνες και νεότερα έργα νεοελλήνων καλλιτεχνών. Όλες οι  εποχές του
πολιτισμού μας σε αρμονική σύζευξη για να μπαίνει ο ξένος και να νιώθει μονομιάς το πνεύμα της
πατρίδας  μας,  το  φως  και  τον  πολιτισμό  της!  Ο  Πρόξενος  Παναγιώτης  Κατσιμπάρδος  και  η
Αργυρούλα Μπρόφα, η σύζυγος του Δημήτρη Συκά, μάς εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Μάς  ξενάγησαν στο  ωραίο  νεοκλασικό κτίριο  και  θαυμάσαμε την  καλαισθητική  ευαισθησία  και
αγωγή των ανθρώπων της Πρεσβείας μας. Συμπλήρωσα κάποια χαρτιά, ακριβώς τα ίδια με εκείνα
της πατρίδας, τα υπέγραψα και με το Μήτσο επιστρέψαμε στη βάση μας. Το Προξενείο, όπως μέ
διαβεβαίωσε η κυρία Αργυρούλα, θα έστελνε τα χαρτιά με το διπλωματικό σάκο στο Υπουργείο
Εξωτερικών στην Ελλάδα και από εκεί θα μεταβιβάζονταν στην Κοινότητά μας στην Κοζάνη.

                                                Η Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου

Τα μαθήματα γίνονται κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μια μικρή διακοπή έχουμε
μόνο  κατά  την  επέτειο  της  Εθνικής  Εορτής  της  25ης  Μαρτίου,  που  είναι  η  επέτειος  της
απελευθέρωσης της πατρίδας μας από τον τουρκικό ζυγό.  
Τη μέρα αυτή, που είναι Πέμπτη,  25 Μαρτίου 1975, έχουμε επίσημη αργία και τη γιορτάζουμε
πανηγυρικά με εκκλησιασμό όλων των Σχολείων στην εκκλησία της Κοινότητας. Ο Σεβασμιότατος
συνεπικουρούμενος από τον αρχιμανδρίτη Προτέριο λαμπρύνει με τα επίσημα και φανταχτερά του
άμφια  τη  Θεία  Λειτουργία.  Την  εκδήλωση  πλαισιώνουν  με  την  παρουσία  τους  ο  Πρέσβης,  ο
Πρόξενος  και  άλλοι  ανώτεροι  υπάλληλοι  της  Πρεσβείας  μας,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της
Κοινότητας, το Συμβούλιο του «Ολυμπιακού» και πολλοί ομογενείς. Οι εκπαιδευτικοί με τα καλά
τους στέκονται μπροστά από τους μαθητές τους, που αρκετοί είναι  ντυμένοι  με εθνικές στολές
(τσολιάδες),  ενώ  οι  μαθήτριες  είναι  ντυμένες  «αμαλίες».  Οι  σημαιοφόροι  των  δυο  Σχολείων
κρατούν  περήφανα την  Ελληνική Σημαία.  Τον πανηγυρικό της  ημέρας εκφωνεί  ο  Μορφωτικός
Ακόλουθος και τονίζει τη σημασία και το βαθύτερο νόημα της 25ης Μαρτίου 1821. Το απόγευμα
στη μεγάλη αίθουσα διαλέξεων του Οικοτροφείου γίνεται παλλαϊκή γιορτή με όλους τους επισήμους
της Πρεσβείας μας και της Κοινότητας. 
Γίνεται  και  πάλι  ομιλία  σχετική  με  τη  γιορτή  και  απαγγέλλονται  από  τις  «αμαλίες»  και  τους
τσολιάδες πολλά ποιήματα για τον ξεσηκωμό των προγόνων μας. Ενδιάμεσα παίζονται κάποια
πατριωτικά θεατρικά  δρώμενα και  ο  κόσμος που έχει  κατακλύσει  την  αίθουσα χειροκροτεί  και
ζητωκραυγάζει.
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                              Οι εντυπώσεις από την Αιθιοπία το πρώτο σχολικό έτος 

Από τις 6 Οκτωβρίου 1975, που φτάσαμε στην Αντίς Αμπέμπα ίσαμε το τέλος Ιουνίου του 1976,
σχεδόν  εννιά  μήνες,  είχαμε  ένα  χρονικό  διάστημα  πλούσιο  σε  σημαντικά  και  συνταρακτικά
γεγονότα και είχαμε αποκτήσει πολλές και πλούσιες εμπειρίες από μια εξωτική χώρα της Αφρικής!
Και πρώτα να αρχίσω από την οικογένειά μου. Στην Αιθιοπία πήγαμε τρεις άνθρωποι και γυρίσαμε
στην  Ελλάδα  τέσσερες.  Ένα  νέο  παιδάκι  γεμάτο  ζωντάνεια  προστέθηκε  στην  οικογένειά  μας.
Φοβόμασταν η Ευαγγελία και εγώ ότι δεν θα βρίσκαμε τα απαραίτητα για να το μεγαλώσουμε,
αλλά  θα  έλεγα  ότι  βρήκαμε  και  του  «πουλιού  το  γάλα».  Το Ταρζανάκι  μας  έζησε  στην  Αντίς
Αμπέμπα πέντε  μήνες  στην  κοιλιά  της  μάνας του  και  δεκαέξι  στο  φως της  ημέρας.  Ποτέ  δεν
αρρώστησε! Ούτε μια φορά! Έκανε όλα τα απαραίτητα εμβόλια! Παιδικός πυρετός, μαγουλάδες,
ιλαρά,  ανεμοβλογιά δεν παρουσιάστηκαν στο μωρό μας! Οι τροφές του απλές και  λιτές,,  αλλά
πλούσιες σε όλες τις απαραίτητες βιταμίνες. Τα τροπικά προϊόντα μπανάνες, παπάγια, καρύδες και
άλλα το κράτησαν ακμαίο και δυνατό. Το κλίμα στην κατάψηλη Αντίς Αμπέμπα του άνοιξε τους
πνεύμονες  για  να  μπορεί  να  αναπνέει  ανετότερα.  Ο  καθημερινός  ολόλαμπρος  ήλιος  το
αναζωογόνησε για να μπορεί να αναπτύσσεται κανονικά και να μεγαλώνει φανταστικά! Γι΄ αυτό
στην  Αιθιοπία  λένε  ότι  τα  παιδιά  μεγαλώνουν  μόνα  τους!  Η  φύση  τα  τρέφει,  το  κλίμα  τα
αναζωογονεί, η ξυπολυσιά τα ανδρώνει! Το  δικό μας παιδάκι το ανάθρεψαν η περιποίηση της
μάνας του και η φροντίδα και γλυκειά τιγρίνικη θωπεία της Κουντουσάν!
Η Ευαγγελία  έκανε  πολλές  νέες  γνωριμίες.  Είδε  από κοντά  τους  μελαψούς  Αιθίοπες  και  τους
αγάπησε.  Συγχρωτίστηκε  με  τις  γυναίκες  των  ομογενών,  που  άλλες  ήταν  ιταλίδες  και  άλλες
αιθιοπίδες  ή  από  μικτούς  γάμους.  Συμπάθησε  τα  ωραία  και  γελαστά  παιδιά  τους  και  όταν
επιστρέψαμε στην Ελλάδα τακτικά έλεγε ότι, αν κάποτε τα παιδιά φέρουν στο σπίτι μας για γυναίκα
τους μια αφρικανή μαύρη ή μελαψή, θα το χαρεί πάρα πολύ και θα την αγκαλιάσει σαν παιδί της!
Όσο για το μεγάλο μας παιδί, το Δημήτρη, τα όσα είδε και όσα έζησε παρά το μικρό της ηλικίας του
δεν μπορεί ακόμη και σήμερα μετά από σαράντα πέντε χρόνια να τα ξεχάσει!
Και  τώρα  η  σειρά  μου.  Στο  διάστημα  των  εννιά  μηνών  είχαμε  συνταρακτικά  γεγονότα,  που
αφορούσαν όχι μόνο τη γυναίκα μου και το παιδί μας, αλλά πολύ περισσότερο εμένα. Είχα ακούσει
πολλά για την Αιθιοπία από κάποιον Κύπριο καθηγητή μου στο Γυμνάσιο Κοζάνης το 1956-77.
Όταν βρέθηκα στην Αιθιοπία ολόκληρη η μαύρη ήπειρος αναφλογιζόταν από ένα φοβερό πυρετό.
Και συνέχιζε να τη δέρνει υψηλός πυρετός, αφού οι λαοί της ακόμη αφυπνίζονταν και ζητούσαν τη
λευτεριά τους! Την πολιτική, την οικονομική και την κοινωνική λευτεριά τους. Χιλιάδες χρόνια η
Αφρική έζησε στο περιθώριο της ανθρώπινης ιστορίας. Η Αιθιοπία αυτό τον καιρό έψαχνε να βρει
το  βηματισμό  της.  Από  το  καλοκαίρι  του  1974  είχε  επικρατήσει  το  σοσιαλιστικό  κίνημα  των
στρατιωτικών γκρεμίζοντας τον αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ. 
Είχαμε  στο  Γυμνάσιο  το  συνάδελφο  των  Αγγλικών  Μοφόκα  από  τη  Νότια  Αφρική,  πολιτικό
πρόσφυγα στην Αιθιοπία,  ο οποίος με  την  προστασία του Οργανισμού Αφρικανικής  Ενότητας
βρήκε εργασία στα Σχολεία μας. Συχνά έκανε λόγο για όλα τα κινήματα και τις εξεγέρσεις των λαών
της Αφρικής. Για μένα όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα. Προσπαθούσα να εκμαιεύσω από τους δυο
Αφρικανούς  συναδέλφους,  που  είχαμε  στο  Γυμνάσιο,  προς  τα  πού  πάει  η  κινητικότητα  των
κινημάτων και  εξεγέρσεων σ’  ολόκληρη την Αφρική.  Αν υπήρχε ρατσισμός από τους  πολλούς
ξένους, που ζούσαν στην Αφρική. Αν στα Σχολεία των Ευρωπαίων, όπου φοιτούσαν και πολλά
αφρικανόπουλα δημιουργούνταν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Μια μέρα στην Δ΄ τάξη του
Σχολείου μας, όπου δίδασκα, ο γιος του συναδέλφου Τατσιμπέλι με παρότρυνε να κοιτάξω με
προσοχή το τζάμι της αίθουσας και να διαβάσω τι γράφει. Με περιέργεια έριξα μια ματιά στο τζάμι,
που ήταν βαμμένο με λευκή λαδομπογιά για να μπαίνει  το φως του ήλιου απέξω, αλλά να μη
φαίνονται οι διερχόμενοι. Με ξάφνιασε αυτό που αντίκρισα! Είδα  γραμμένο στα αγγλικά με ξυμένο
μυτερό  εργαλείο  το  εξής  παράδοξο:  «The  black  is  proud»  (ο  μαύρος  είναι  περήφανος)!
Αναλογίστηκα πολλή ώρα, ώσπου να πάρω την απόφαση να ρωτήσω τους άλλους συναδέλφους,
αν υπάρχει ρατσισμός στα Σχολεία μας. Όχι μόνο στο Γυμνάσιο, αλλά και στο Δημοτικό και το
Νηπιαγωγείο. Κάποιοι συνάδελφοι με τη γνωστή ιδεολογική τους τοποθέτηση αμέσως εσιώπησαν.
Κάποιοι άλλοι συνταράχτηκαν και ζήτησαν το λόγο, γιατί έφερα για συζήτηση ένα τέτοιο σοβαρό
θέμα. Στους δεύτερους έδειξα το τζάμι και αμέσως άρχισαν να αναρωτιούνται και αυτοί ότι για να
γράφονται τέτοια πράγματα σίγουρα κάτι υπάρχει στα Σχολεία μας. 
Ο Διευθυντής μάλιστα έδωσε εντολή να σβηστεί γρήγορα, πιστεύοντας ότι έτσι εξαφάνιζε το σαράκι
του ρατσισμού από το Σχολείο μας. 
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Οι συνάδελφοι, Τατσιμπέλι και Μοφόκα, όταν το είδαν, κούνησαν το κεφάλι τους και δεν είπαν
τίποτε. Αργότερα κάποια μέρα πίνοντας καφέ στο σπίτι μου με το Μοφόκα μού εκμυστηρεύτηκε
πολλά  για  τα  φαινόμενα  ρατσισμού  και  ξενοφοβίας  που  υπήρχαν  σ’  όλα  τα  Σχολεία  των
Ευρωπαίων και των Αμερικανών μέσα στην Αντίς Αμπέμπα! 
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες μου τον πρώτο χρόνο στην Αντίς Αμπέμπα δεν ήταν λίγες. Και δεν ήταν
μόνο  πολιτικές  και  κοινωνικές.  Δεν  ήταν  μόνο  το  ότι  γνώριζα  από  πρώτο  χέρι  τι  καθεστώτα
υπήρχαν σ’ ολόκληρη την Αφρική και πώς ζούσαν οι λαοί της. Αλλά έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια
ότι οι ντόπιοι κάτοικοι της Αιθιοπίας ζούσαν μέσα  σε παραγκουπόλεις, σε τρώγλες σπαρμένες
μέσα στις λάσπες, όπου βασίλευε η φτώχεια, η αθλιότητα, η κακομοιριά και η ανασφάλεια! Και
όμως άκουγα ότι η χώρα είναι πλούσια σε πολλά προϊόντα! Ότι έχει απέραντους κάμπους πάνω
στα βουνά, που καρπίζουν όλα τα γεωργικά φυτά! Ότι έχουν απέραντες εκτάσεις με καφετείες, που
παράγουν τον καλύτερο καφέ του κόσμου! Ότι έχουν χιλιάδες κοπάδια από μικρά και μεγάλα ζώα.
Και  όλα  αυτά  μπορούν  να  διαθρέψουν  πολλαπλάσιο  πληθυσμό  και  να  κάνουν  και  πολλές
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και κρεάτων!    
                     
                                                Ο Πρόξενος της Πρεσβείας μας

Την 1η Οκτωβρίου του 1976 αρχίζει  πανηγυρικά  το  νέο σχολικό έτος  για  τα τρία  Σχολεία  της
Κοινότητας.  Οι προϋποθέσεις για μια καλή σχολική χρονιά είναι  ευοίωνες. Ιδιαίτερα φέτος που
υπάρχει και Γυμναστής, τα παιδιά στο Γυμνάσιο θα έχουν την καλή τύχη να μη χάσουν τίποτε από
όσα  προβλέπει  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Έτσι  όλοι  είμαστε  έτοιμοι  για  τον  αγιασμό  της
καινούργιας  χρονιάς.  Ο  Διευθυντής  μας  Γεώργιος  Βενιζέλος  από  την  προηγούμενη  μέρα  μάς
ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα ότι φέτος θα έχουμε όλες τις ειδικότητες και μαζί μας θα είναι και ο
Σεβασμιότατος  Μεθόδιος,  ό  οποίος  με  εντολή  του  Υπουργείου  θα  διδάσκει  το  μάθημα  των
Θρησκευτικών. Μόλις ακούσαμε ότι ο Δεσπότης θα διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών κάπως
ξαφνιαστήκαμε! Δεν μπορώ να πω ότι χαρήκαμε ή ότι δυσαρεστηθήκαμε. Δεν είχαμε πολλά πάρε-
δώσε  με  το  Δεσπότη.  Για  τους  περισσότερους  συναδέλφους  ήταν  μια  απλή  γνωριμία.  Τον
συναντούσαμε τις Κυριακές στην εκκλησία, όταν δεν απουσίαζε στο εξωτερικό. Γιατί πολύ τακτικά
απουσίαζε στο εξωτερικό! Κάποιες φορές τον βλέπαμε στα Γραφεία της Κοινότητας ή στο σπίτι του
Διευθυντή του Δημοτικού.  Κάτι  άλλο βασικό που μάς ανακοινώνει  ο  Διευθυντής  είναι  ότι  στον
αυριανό αγιασμό θα είχαμε  την  τιμή  να  πλαισιώνουν την  τελετή  επίσημες  παρουσίες  υψηλών
προσώπων τόσο από την εκκλησιαστική ηγεσία όσο και από την πολιτική ηγεσία με τον Πρόξενο
της Πρεσβείας μας.
Πράγματι την Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου του 1976, με έναν καλοκαιριάτικο ήλιο, γύρω στις εννιά
και τριάντα το πρωί, όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, οι Κοινοτικοί Άρχοντες με επικεφαλής τον
Αλέξανδρο Γανωτάκη και  αρκετοί  γονείς  των παιδιών είμαστε  μαζεμένοι  μπροστά στη  μεγάλη
βεράντα του Γυμνασίου με την φαρδιά κλίμακα. Στη μέση υπάρχει ένα τραπέζι με τα σύνεργα του
αγιασμού. Μια μεγάλη πιατέλα με ένα μεταλλικό σταυρό μέσα στο νερό και ένα πλούσιο ματσάκι
βασιλικού. Ακριβώς πίσω από το τραπέζι βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μεθόδιος, ο Αρχιμανδρίτης
Προτέριος και ο άρχων πρωτοψάλτης της Μητρόπολης Αξώμης Αναστάσιος Τσιλίδης. Δίπλα από
τους Καθηγητές και κοντά στο Διευθυντή του Γυμνασίου στέκεται ο Πρόξενος της  Πρεσβείας μας
Παναγιώτης Κατσιμπάρδος. 
Κάτω στην καταπράσινη αυλή είναι παρατεταγμένα όλα τα παιδιά με τη σειρά. Και είναι αρκετά!
Κοντεύουν τα τριακόσια! Αριστερά βρίσκονται τα παιδιά του Γυμνασίου, στη μέση τα παιδιά του
Δημοτικού  και  στη  δεξιά  πλευρά τα  μικρά του Νηπιαγωγείου.  Πίσω από τα  παιδιά  υπάρχουν
αρκετοί γονείς, άνδρες και γυναίκες, που στέκονται κοντά στα παιδιά τους. Μερικοί είναι από τα
όμορα κράτη και ήρθαν να παρακολουθήσουν τον αγιασμό και να συντρέξουν κυρίως τα παιδάκια
τους στην Πρώτη τάξη, που για πρώτη φορά έρχονται στο Γυμνάσιο της Αντίς Αμπέμπα. 
Η  τελετή  του  αγιασμού  αρχίζει  κανονικά.  Με  το  «ευλόγησον  Δέσποτα»  του  αρχιμανδρίτη
Προτέριου, ο Μητροπολίτης Μεθόδιος αρχίζει με το: «Ευλογητός ο Θεός ημών ...» και όλα κυλούν
ήρεμα μέχρι το τέλος της τελετής του αγιασμού. Στο τέλος της τελετής ο Μητροπολίτης ψάλλει το
απολυτίκιο: «Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου ...» και ραίνει τρείς
φορές όλη την ομήγυρη με το βασιλικό, που τον εμβαπτίζει τρεις φορές στο νερό της πιατέλας.
Αμέσως μετά σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρέπει κατά ιεραρχική σειρά να αγιάσει τα επίσημα
πρόσωπα. Να πλησιάσει τον Πρόξενο, να του δώσει να φιλήσει το σταυρό και να τον ραντίσει το
κεφάλι με το βασιλικό. 
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Αντί αυτού κατευθύνεται στους Διευθυντές των Σχολείων, τους οποίους αγιάζει και μετά γυρίζει
προς την πλευρά των Κοινοτικών και των εκπαιδευτικών και με τη σειρά αγιάζει όλους! 
Τον  Πρόξενο  Παναγιώτη  Κατσιμπάρδο,  ενώ  περνάει  δυο  φορές  από  μπροστά  του  τον
παρακάμπτει!  Δεν  του  δίνει  σημασία,  ούτε  τον  υπολογίζει!  Όλοι  οι  παρευρισκόμενοι
παρακολουθούμε τον Δεσπότη και αντιλαμβανόμαστε ότι οι κινήσεις του είναι προμελετημένες! Δεν
επιθυμεί να τον αγιάσει και τον θεωρεί παρείσακτο στην τελετή του αγιασμού! Οι ματιές όλων των
συναδέλφων  διασταυρώνονται  αμήχανα,  ενώ  οι  γονείς  από  κάτω  στην  αυλή  αρχίζουν  να
σιγοψιθυρίζουν βλέποντας την απαράδεκτη σκηνή! Και ενώ ο Δεσπότης συνεχίζει να αγιάζει τους
συναδέλφους και τους γονείς, που στέκονται πάνω στη βεράντα, ο Πρόξενος επιδεικτικά και χωρίς
να χαιρετήσει κανέναν αποχωρεί από την τελετή! Κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια της κλίμακας,
διασχίζει την καταπράσινη αυλή και κατευθύνεται στην κάτω αυλή, όπου υπάρχει ο οδηγός με το
αυτοκίνητο της Πρεσβείας!
Εκείνο που κάνει εντύπωση σε όλους είναι η  στάση του απέναντι στον Πρόξενο της Πρεσβείας
μας. Γιατί αμέσως μετά την αχαρακτήριστη πράξη του μάς τόνισε ότι πρέπει να έχουμε ομόνοια
μεταξύ μας και να μάς διακρίνει αλληλοκατανόηση! 

                                    Προσφέρουμε εθνική υπηρεσία στα ελληνόπουλα 
 
Όλοι  οι  συνάδελφοι  στο  Γυμνάσιο  εργαζόμαστε  με  ζήλο  και  μεγάλη  προθυμία.  Προσφέρουμε
εθνική  υπηρεσία  στα  ελληνόπουλα  της  ανατολικής  Αφρικής.  Τους  διδάσκουμε  την  ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό δια μέσου των αιώνων. Τους ενισχύουμε
το  θρησκευτικό  και  το  εθνικό  συναίσθημα  με  την  καλή  έννοια  και  προσπαθούμε  να
σφυρηλατήσουμε  το  χαρακτήρα τους  πάνω στα ιδεώδη της Δημοκρατίας,  της  Ελευθερίας,  της
Ειρήνης  και  της  Αλληλεγγύης  μεταξύ  των λαών.  Σκοπός μας  είναι  τα  δίγλωσσα παιδιά  να  τα
μάθουμε ελληνικά, ενώ τα αιθιόπουλα σκοπός μας δεν είναι να τα κάνουμε Έλληνες, αλλά να τους
δώσουμε να καταλάβουν την ανωτερότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και να γίνουν μελλοντικά
φορείς του Ελληνικού Πνεύματος, όπου βρεθούν και όπου σταθούν! 
Ακόμη τα απογεύματα στα παιδιά του Οικοτροφείου, που είναι αρκετά και μεταξύ αυτών και λίγα
αιθιόπουλα από μακρινές περιοχές και την Ασμάρα, προσφέρουμε σημαντική υπηρεσία. Δεν τα
επιβλέπουμε μόνο μέσα στις αίθουσές τους να διαβάζουν, να κάθονται φρόνιμα να μην ενοχλεί το
ένα το άλλο. Τα βοηθούμε στα μαθήματα του κλάδου μας και πολλές φορές τα συγκεντρώνουμε
κατά  τάξεις  και  τους  λύνουμε  διάφορες  απορίες.  Στα  απογευματινά  διαλείμματα  συζητούμε  τα
προβλήματά τους και βλέπουμε ότι έχουν καλή και ολοκληρωμένη αντίληψη για την παγκόσμια
κατάσταση.  Γνωρίζουν αρκετά πράγματα από την πολιτική,  κοινωνική και  οικονομική ζωή των
λαών της γης. Γνωρίζουν το Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, τα κινήματα των λαών στη Λατινική
Αμερική  και  σε  άλλα  σημεία  του  πλανήτη  μας.  Κάποιες  φορές  μας  εκπλήσσουν  με  τις
εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις. Μιλούν για την επικράτηση των στρατιωτικών στην Αιθιοπία και
συγκρίνουν την κατάσταση με την επικράτηση των στρατιωτικών στην Ελλάδα το 1967! 
Από τα παιδιά μαθαίνουμε πολλά νέα. Τους ρωτούμε για το τι γίνεται έξω, ζητούμε πληροφορίες
για  τις  περιουσίες  των  ομογενών  μας,  τις  περιουσίες  των  άλλων  ξένων  και  γενικά  για  την
κατάσταση που επικρατεί σ’ όλη την Αιθιοπία. Πολλά παιδιά  εξιστορούν τις δυσκολίες των γονιών
τους,  των συγγενών και των πολλών άλλων ομογενών και ξένων με τις εργασίες, τα καταστήματα
και τις επιχειρήσεις τους. 

                                                     Τα παιδιά των σχολείων 

Τα παιδιά έρχονται από τις γύρω περιοχές της πόλης το πρωί με τα αυτοκίνητα των γονιών τους
και συναντούν τα υπόλοιπα του Οικοτροφείου. Η εικόνα με τον ερχομό των παιδιών λίγο πριν από
τις οκτώ το πρωί είναι φανταστική! Οι πύλες του χώρου της Κοινότητας ανοίγουν διάπλατα και οι
δυο  ζαμπάνηδες  (φύλακες),  που   γνωρίζουν  τους  γονείς  των  παιδιών,  τους  επιτρέπουν  να
περάσουν.  Κάποιες φορές,  που τα παιδιά έρχονται  με ντόπιους οδηγούς,  κυρίως εργάτες στις
επιχειρήσεις  των  γονιών  τους,  δημιουργούνται  προβλήματα.  Λύνονται  όμως  αμέσως  με  την
παρέμβαση των ίδιων των παιδιών, που τα γνωρίζουν οι φύλακες. Τα αυτοκίνητα σταματούν στην
κάτω  αυλή  και  τα  παιδιά  ανεβαίνοντας  την  πέτρινη  σκάλα  κατευθύνονται  μέσα  από  την
καταπράσινη αυλή το καθένα στο Σχολείο του. 
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Μερικοί  γονείς  τα  ακολουθούν  μέχρι  την  είσοδο  του  Σχολείου  τους  και  περιμένουν  τους
εκπαιδευτικούς των παιδιών να τους χαιρετήσουν και να μάθουν κάτι  για τα παιδιά τους. Είναι
πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα!

Εικόνα 5: Ο καθηγητής Γ.Δ. Μυλωνάς με παιδιά της ΣΤ' Τάξης, 1976-1977.

Πολλά πρωινά πριν αναχωρήσω για το Σχολείο μου, στέκομαι στην εξωτερική πόρτα του σπιτικού
μου και απολαμβάνοντας τον καθαρό πρωινό αέρα παρακολουθώ τις κινήσεις των παιδιών, καθώς
κινούνται  γελαστά,  χαρούμενα  και  ζωηρά  μέσα  στην  καταπράσινη  αυλή  κατευθυνόμενα  στις
αίθουσές  τους.  Κάποια  από  τα  μεγάλα  κοριτσάκια  του  Δημοτικού  μόλις  αντικρίζουν  να  τα
παρακολουθώ,  αλλάζουν  βηματισμό!  Περπατούν  καμαρωτά  σα  μεγάλες  κοπέλες!  Θέλουν  να
επιδείξουν την πρώιμη νεανική τους ταυτότητα και φρεσκάδα και κάπως λικνιστά διασχίζουν το
γρασίδι της αυλής! Επιθυμούν να επιδείξουν ότι μεγάλωσαν και περπατώντας πάνω στο πράσινο
κάνουν κάποιες κινήσεις, που θυμίζουν μοντελάκια! Το ίδιο φαινόμενο παρατηρώ και με κάποιες
μαθήτριες των μικρών τάξεων του Γυμνασίου! Είναι χάρμα να τα βλέπεις αυτά τα μελαψά παιδάκια
να  περπατούν  πάνω  στο  πράσινο!  Η  σκηνή  μου  θυμίζει  τη  Θεά  των  αρχαίων  χρόνων,  την
Παλλάδα  Αθηνά,  που  περπατούσε  ανάλαφρα  κατεβαίνοντας  από  τον  Όλυμπο,  όπως  την
περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια και την Ιλιάδα!   

                                               Τα ποδοσφαιρικά της πατρίδας μας

Τα μεγάλα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι σοβαρά και κυρίως τα κορίτσια λιγομίλητα. Βαδίζουν
σταθερά προς τις αίθουσές τους συζητώντας μεταξύ τους τα  μαθήματα ή τα προβλήματα της
ηλικίας τους. Τα αγόρια δυο-δυο ή τρία μαζί συζητούν πολλά και διάφορα. Παρακολουθούν και τα
ποδοσφαιρικά της πατρίδας μας και, όπως συμβαίνει με τα αγόρια, υποστηρίζουν κάποια ομάδα.
Άλλα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, άλλα τον Παναθηναϊκό και άλλα την ΑΕΚ, που τελευταία κάνει
μεγάλη εντύπωση με τα αποτελέσματα, που φέρει με τις ξένες ομάδες.
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Έχει έναν καλό παίκτη, το Σέρβο Ντούσαν Μπάγεβιτς, που βάζει γκολ σε κάθε αγώνα και έχει γίνει
το ίνδαλμα των παιδιών. Αργότερα ο παίκτης αυτός έγινε προπονητής της ΑΕΚ και κατέκτησε
πολλά πρωταθλήματα. 
Πολλά από τα παιδιά βλέπουν τα βράδια τους αγώνες της ΑΕΚ με τις δορυφορικές τηλεοράσεις
τους και την άλλη μέρα όλα συζητούν πολύ έντονα τις επιτυχίες της ομάδας.

                                                       Η μέρα του Πολυτεχνείου

Ενώ πλησιάζει  η  μέρα του Πολυτεχνείου,  κανένας  δεν  συζητάει  τι  θα  κάνουμε!  Ούτε  κάποιος
αναλαμβάνει να κάνει νύξη για να τιμήσουμε τα ηρωικά παιδιά του Πολυτεχνείου. Τη Δευτέρα, 15
Νοεμβρίου του 1976,  κάποια από τα μεγάλα παιδιά της Στ΄ τάξης ρωτούν κάποιους από τους
συναδέλφους τι πρόκειται να κάνουμε την Ημέρα του Πολυτεχνείου. Όλοι οι συνάδελφοι μένουμε
ενεοί,  σιωπηλοί,  άφωνοι.  Ούτε  μεταξύ  μας  συζητούμε  για  τον  εορτασμό  της  εξέγερσης  των
παιδιών! Ούτε ο Διευθυντής του Γυμνασίου αναφέρει κάτι σχετικό! Τις μέρες εκείνες μόνο με το
Σάββα  έκανα  συζήτηση  για  την  εξέγερση  των  παιδιών  στο  Πολυτεχνείο.  Και  εκείνος  με
συμβούλευσε  να  μην ανακινήσω το  θέμα,  γιατί  το  κλίμα  στα  Σχολεία  δεν  ήταν  κατάλληλο.  Οι
περισσότεροι συνάδελφοι  από όλα τα Σχολεία ήταν κατά της Γιορτής του Πολυτεχνείου,  οπότε
έπρεπε δυστυχώς και εμείς να σιωπήσουμε! Εκείνο που μού έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι
και οι νέοι συνάδελφοι, που ήρθαν από την Ελλάδα, δε μίλησαν καθόλου για τον ξεσηκωμό των
παιδιών στο Πολυτεχνείο. Και αυτό σήμαινε ότι και εκείνοι ήταν κατά της Γιορτής! Έτσι η Γιορτή του
Πολυτεχνείου   στις  17  Νοεμβρίου  του  1976  στα  Σχολεία  της  Αντίς  Αμπέμπα  δε  γιορτάστηκε
καθόλου,  όπως  και  την  προηγούμενη  χρονιά,  που  είχαμε  κάποια  δυσάρεστα  γεγονότα  με  το
συνάδελφο Παναγιώτη Φούγια! 
                                  
                                                               Ο Δεσπότης 

Από  τη  Δευτέρα,  4  Οκτωβρίου  1976,  τα  μαθήματα  αρχίσανε  κανονικά.  Στο  Νηπιαγωγείο
ξανακούγονται  οι  φωνούλες  και  οι  τσιρίδες  των μικρών παιδιών και  το  Ταρζανάκι,  ώσπου να
προσαρμοστεί στην καινούργια κατάσταση, ταράζεται και μερικές φορές τρομάζει. Στο Δημοτικό τα
παιδάκια μπαινοβγαίνουν στις αίθουσες με φωνές και πολύ θόρυβο, όπως πριν, αλλά όλα κυλούν
ομαλά.
Στο  Γυμνάσιο  τα  πράγματα  είναι  περισσότερα  σοβαρά.  Ιδιαίτερα  όταν  μάς  επισκέπτεται  ο
Σεβασμιότατος για να κάνει το μάθημα των Θρησκευτικών. Τότε επικρατεί απόλυτη ηρεμία και τάξη
όχι  μόνο στις  αίθουσες διδασκαλίας αλλά και  στο Γραφείο των Καθηγητών.  Ο Δεσπότης  είναι
σοβαρός, πολυμαθής, πολύγλωσσος με διδακτορικά από το Μόναχο της Γερμανίας και την Αγγλία.
Είναι  ευγενικός,  έξυπνος, κοσμοπολίτης και εμπνέει  εμπιστοσύνη.  Είναι  γύρω στα πενήντα και
άρχισαν να γκριζάρουν τα γένια και τα μαλλιά του γύρω από τους κροτάφους. Στα διαλείμματα
κάθεται μαζί μας. Είναι ομιλητικός και καλός συζητητής. Συζητούμε διάφορα θέματα πίνοντας τον
καφέ μας και πολλές φορές αναφέρεται σε θέματα πολιτικά, επιστημονικά και εκκλησιαστικά. Μια
μέρα μας είπε ότι έκανε αίτηση για να καταλάβει μια κενή θέση στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά μετά
τον αποκλεισμό του, κάποιοι «φίλοι του», του είπαν πως πρέπει να γκριζάρουν πιο πολύ τα γένια
και τα μαλλιά του! 
Κάποιες φορές παραμένει στο Γραφείο του Διευθυντή και μιλάει στο τηλέφωνο με τις ώρες! Στα
τέλη του μηνός Ιανουαρίου του 1977 είχαμε μια σοβαρή συζήτηση στο Γραφείο των Καθηγητών.
Πλησίαζε η 30η Ιανουαρίου,  που είναι  η Ημέρα των Γραμμάτων. Συγκεκριμένα ήταν Τρίτη,  27
Ιανουαρίου. Στο μεγάλο διάλειμμα γύρω στις 10 η ώρα πίνοντας τον καφέ μας ο Διευθυντής έφερε
στη  συζήτηση  την  Εορτή  των  Τριών  Ιεραρχών.  Ποιος  θα  μιλούσε  στα  παιδιά  και  τι  άλλες
εκδηλώσεις θα μπορούσαν να γίνουν. Τον πρώτο λόγο για την γιορτή είχε ο  Σεβασμιότατος. Στη
συζήτηση υπήρξε κάποια αντιγνωμία μεταξύ του Δεσπότη και εμού σχετικά με την καθιέρωση της
γιορτής. Ο Δεσπότης χολώθηκε κάπως για τις θέσεις μου, αλλά στη συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς!
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                                                              Η αποχώρηση

Με  το  τέλος  του  σχολικού  έτους  και  με  την  οριστική  απόφαση  της  οικογένειάς  μου  για  την
αποχώρηση από την Αντίς Αμπέμπα ετοιμάσαμε τα πράγματά μας, που δεν ήταν λίγα. Έπρεπε να
κάνουμε ένα καλό ξεκαθάρισμα τι θα πάρουμε και τι θα αφήναμε. Μέσα στη γενική σύγχυση του
ξεκαθαρίσματος ξέφυγε από την προσοχή μου και αφήσαμε δυο πολύ χρήσιμα χαρτιά. 
Το πρώτο ήταν ένα αντίγραφο του πτυχίου μου και το δεύτερο, πολύ σπουδαιότερο, οι κατάλογοι
των μαθητών και μαθητριών των τάξεων που δίδαξα στα δυο σχολικά έτη, 1975-76 και 1976-77
στο Γυμνάσιο-Λύκειο της Αντίς Αμπέμπα.

Ιδιαίτερα τους μαθητικούς καταλόγους τους αναζήτησα πολλές φορές στα κατοπινά χρόνια και
πάντα  προσπαθούσα  επίμονα  να  θυμηθώ  τα  ωραία  ελληνόπουλα  της  Αντίς  Αμπέμπα  και
προπαντός τα πανέμορφα παιδάκια από τους μικτούς γάμους! 
Οι ετοιμασίες ήταν στο φόρτε. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, στις 30 Μαΐου, της γιορτής του
Αγίου Πνεύματος, ήρθε στο σπίτι ο φίλος μας Διονύσης για να πηγαίνουμε μαζί στο πρακτορείο
ταξιδίων να βγάλουμε τα εισιτήρια για την Ελλάδα. Πήρα τα οικογενειακά διαβατήρια μαζί μου και
συντροφιά  με  το  Σάββα  και  το  Διονύση  τραβήξαμε  στο  κέντρο  της  πόλης,  όπου  υπήρχε  το
πρακτορείο  ADULIS  TRAVELS,  που  ανήκει  στον  δραπετεύσαντα  Τζίμη  Καλογερόπουλο  και
βγάλαμε τα εισιτήρια. Εγώ έβγαλα το οικογενειακό εισιτήριο πληρώνοντας χίλια τετρακόσια είκοσι
τέσσερα αιθιοπικά δολάρια και δεκαπέντε εκατοστά του αιθιοπικού δολαρίου, ενώ ο Διονύσης τα
εισιτήρια της γυναίκας του Αγγελικής και της κόρης του Γεωργίας, που ταξίδευαν για διακοπές στην
Ελλάδα. Την απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων καθώς και πολλά άλλα χαρτιά, όπως τα βιβλιάρια
υγείας και τα διαβατήρια τα κρατώ μέχρι σήμερα για να θυμόμαστε η γυναίκα μου, εγώ και τα
παιδιά μας τις καλές αλλά και τις άσχημες εμπειρίες από την Αιθιοπία! 
Τις επόμενες μέρες μέχρι στις 12 του μήνα, που αναχωρήσαμε για την Ελλάδα, ασχολούμαστε
από τη μια μεριά στο Γυμνάσιο με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου και από
την άλλη με τις τελευταίες απαραίτητες  εργασίες με τις υπηρεσίες και τις τράπεζες. Έτσι το πρωινό
της Πέμπτης,  2 Ιουνίου 1977,  με τα διαβατήρια και  τα εισιτήρια στο χέρι πηγαίνω μόνος στην
Εθνική Τράπεζα της Αιθιοπίας για να αγοράσω το συνάλλαγμα, που δικαιούμαστε η γυναίκα μου
και εγώ. Κάνω τη σχετική αίτηση και γρήγορα μου δίνεται το δικαιούμενο ποσό. Σήμερα παρατηρώ
στο εσωτερικό των οπισθόφυλλων των διαβατηρίων μας να είναι καταγεγραμμένο το ποσό των
χιλίων διακοσίων δολαρίων στον καθένα με ημερομηνία 2 Ιουνίου 1977.  
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο τελείωσαν την Τετάρτη στις 8 Ιουνίου. Τις
τρεις  επόμενες  μέρες  έγιναν  όλες  οι  εργασίες  του  Σχολείου.  Βγάλαμε  τα  αποτελέσματα  των
εξετάσεων,  ετοιμάσαμε  τα  απολυτήρια  και  τα  ενδεικτικά  των  παιδιών,  συμπληρώσαμε  όλα  τα
στοιχεία τους στα βιβλία του Γυμνασίου και το Σάββατο στις 11 του μηνός δώσαμε σ’ όσα παιδιά
ήρθαν στο Σχολείο τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια. Το απόγευμα του ίδιου Σαββάτου είχαμε τα
αποχαιρετιστήρια με όλους όσους γνωρίσαμε στην Αντίς Αμπέμπα. Έπρεπε να αποχαιρετήσουμε
τους Κοινοτικούς Άρχοντες και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Γανωτάκη καθώς και το Διευθυντή του
Δημοτικού,  που τόσο μάς βοήθησαν στην εξεύρεση του σπιτιού,  την τακτοποίησή του και  την
εξοικονόμηση κάποιων απαραίτητων ειδών οικοσκευής (έπιπλα, χαλιά και άλλα).

                                                                                                                               Γεώργιος Δ. Μυλωνάς
                                                                                                                       Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
______________________________________
Τα αποσπάσματα προέρχονται από το ηλεκτρονικό βιβλίο «Το Ταρζανάκι» που υπάρχει στο ιστολόγιο του
Γ.Δ. Μυλωνά: https://gdmylonas.wordpress.com/συγγραφικό-έργο/το-ταρζανάκι/
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