
 1 

 
 



 2 

\ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
                                       ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ) 

 

                                         
 

                                                 Νικολάου Χατζημάρκου 

     Detroit Michigan USA 

                                                               1998 

 

                                                     
 

                        Μετάφραση και επεξεργασία κειμένου   εκ του Αγγλικού 

                                                                   Υπό 

                Αναστασίου Κολοκοτρώνη 

                                                   Μελβούρνη- Αυστραλία 

                 2012-2013  



 3 

                                   Πρόλογος  

 
Αρκετές φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια επιχείρησα να γράψω τη 

βιογραφία μου, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσα να γράψω περισσότερες από 

μερικές σελίδες διότι μου έλειπαν αρκετά ιστορικά δεδομένα της 

οικογενείας μου, έτσι σταματούσα το γράψιμο έως ότου συγκεντρώσω 

μερικά βασικά για να ξεκινήσω 

 

Όταν οι γονείς μου ζούσαν δεν έδινα πολύ σημασία στα λεγόμενά τους 

σχετικά για την ιστορία της ζωής τους αλλά ούτε ενδιαφερόμουν να κάνω 

και ερωτήσεις. Ακόμα είμαι μετανιωμένος μέχρι και σήμερα. 

Ευτυχώς όμως είχα μερικούς συγγενείς αλλά και την μεγάλη μου αδελφή 

οι οποίοι με εφοδίασαν με αρκετές πληροφορίες για να γράψω αυτό το 

βιβλίο. Φαίνεται όμως κάθε φορά που άρχιζα θυμόμουν και άλλα 

πράγματα και για να τα συμπεριλάβω σταματούσα να γράφω και άρχιζα 

ξανά από την αρχή. Καθώς όμως περνούσε ο χρόνος άρχιζα πάλι από την 

αρχή και τελικά τα παράτησα  

 

Όταν όμως τελείωσα από τη δουλειά είχα τον χρόνο να ασχοληθώ με τη 

ζωγραφική και λίγο με το γράψιμο σχετικά με τα ταξίδια στην Ελλάδα και 

τις περιπέτειες. Το 1987 θα πηγαίναμε στην Ελλάδα για δύο χρόνια γι 

αυτό είχαμε αποφασίσει να στείλουμε εκεί από την Αμερική και ένα 

αυτοκίνητο για να έχουμε το μεταφορικό μας μέσο 

Ποτέ μου δεν είχα φαντασθεί ότι μετά από έξι μήνες θα έγραφα ολόκληρο 

βιβλίο για την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που είχαμε να το 

εκτελωνίσουμε και να το δηλώσουμε για να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα 

Εν τω μεταξύ μου δόθηκε καιρός εκεί να ασχοληθώ με τη ζωγραφική και 

να κάνω έκθεση που είχε εξαιρετικοί επιτυχία στο χωριό μου. 

 

Όταν επισκέφθηκα την Αμερικανική Γεωργική σχολή μου ήρθαν πολλές 

αναμνήσεις από τα μαθητικά μου χρόνια εκεί. Εκεί είχα φοιτήσει τέσσερα 

χρόνια αλλά έξη μήνες πριν από την αποφοίτηση μου το 1949 μία ομάδα 

ανταρτών του κομμουνιστικού ΕΛΑΣ σε μία επιχείρηση ήρθαν και 

απήγαγαν όλους του μαθητές της τάξης μου και μας οδήγησαν στα βουνά 

της Χαλκιδικής με κίνδυνο να μας σκοτώσουν αν δεν υπακούαμε τις 

οδηγίες τους. Ευτυχώς μετά από αρκετές εβδομάδες αποδράσαν όλοι οι 

μαθητές και εγώ για την οποία περιπέτεια έχω γράψει ειδικό βιβλίο που 

θα είναι στις επόμενες σελίδες. 
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Η Στέμμα κι εγώ επιστρέψαμε στην Αμερική και η ζωή μπήκε ξανά στην 

ρουτίνα με μεγαλύτερη άνεση και χρόνο. Τώρα είχα όλο το καιρό για μένα 

και άρχισα να μεταφράζω όλες τις ιστορίες μου από τα ελληνικά στα 

αγγλικά όσο μπορούσα καλύτερα ώστε η γειτόνισσα μας Κάρολ Καρρ να 

μπορέσει να μου τα γράψει στην γραφομηχανή της. Και όπως είδα έκανε 

καλή δουλειά την οποία και αποκαλώ ότι είναι «Η εκδότρια» 

 

Αυτή τη φορά αισθανόμουν ότι ήμουν σε καλή φόρμα και σε μερικούς 

μήνες είχα όλες τις πληροφορίες που ήθελα για να γράψω όλη τη 

βιογραφία μου. Αλήθεια πόσα πράγματα χρειάζονται για να γράψεις μία 

βιογραφία? Αν είχα γεννηθεί στην Αμερική που είναι ένα ειρηνικό και 

ασφαλές μέρος ίσως να μη  είχα να γράψω τίποτα. Αλλά γεννημένος σε 

μία χώρα με τόσες αναταραχές και πολεμικές συρράξεις κανένας δεν 

μπορεί να βρει τον χρόνο να γράψει βιογραφίες πολλοί δεν έφτασαν ούτε 

σε εφηβεία και ένα πόλεμος δεν κάνει εξαιρέσεις σε φτωχούς πλούσιους 

νέους και γέρους  

 

 

Είναι καλό λοιπόν γι αυτούς που είχαν τη τύχη να σωθούν να γράψουν 

κάτι για τα παιδιά και εγγόνια τους ώστε να αφήσουν λίγη ιστορία του 

παρελθόντος 

Στα γεράματα λέμε ιστορίες χαρούμενες και θλιβερές και τις κακουχίες 

που περάσαμε και σωθήκαμε. Πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας 

τυχερούς και αν δεν τα γράφαμε δεν θα τα ξέραμε πολλά από αυτά . 

Ευχαριστώ το θεό που με αξίωσε να ζω μέχρι τώρα και που μου έδωσε 

την ευκαιρία να πω με ταπεινό τρόπο  την ιστορία της ζωής μου  

 

                                                           Νικόλαος Χατζημάρκος   

      Οκτώβριος 2002     
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                                           ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 Λένε ότι γεννήθηκα περίπου τους καλοκαιρινούς μήνες του1929, αλλά 

στα επίσημα χαρτιά της Ορθόδοξης εκκλησίας γράφουν 1928 και μέχρι 

σήμερα δεν ξέρω γιατί. 

Πριν προχωρήσω όμως παρά πάνω επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω λίγο 

για την καταγωγή μου (τις ρίζες μου). Αυτό το λεω γιατί αν ρωτήσετε 

αρκετούς θα είσαστε τυχεροί να βρείτε κάποιους που να ξέρουν για τις 

ρίζες τους ακόμα για δύο γενεές πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και τόσο 

σπουδαίο αλλά όσο περνούσε η ηλικία μου τόσο περισσότερο 

ενδιαφερόμουν να μάθω για τις ρίζες μου 

Με τον καιρό μάθαινα αλλά και ήμουν θυμωμένος με τον εαυτόν μου που 

δεν ενδιαφέρθηκα όλα αυτά τα χρόνια να μάθω περισσότερα από τους 

γονείς μου. Όταν βέβαια αυτοί μου έλεγαν σχετικά για τη δική τους ζωή 

και για άλλα ιστορικά τότε δεν έδινα προσοχή αλλά ούτε και ρωτούσα 

Τώρα ας πω λίγα για τις ρίζες μου  πηγαίνοντας λίγο στα βάθη των 

αιώνων περίπου 1100 χρόνια Π.Χ  

Στην κεντρική Ελλάδα, στην Θεσσαλία ήταν το βασίλειο των Μαγνητών . 

Αυτοί ήταν γενναίοι και αποφασιστικοί και έμπειροι θαλασσοπόροι που 

είχαν πάρει μέρος και στον Τρωικό πόλεμο με περίπου 40 πλοία με τους 

πιο τολμηρούς πολεμιστές. Αυτοί ήταν και οι αποικιστές που έφτασαν στη 

Μικρά Ασία και ίδρυσαν την πόλη Μαγνησία κοντά στις όχθες του 

ποταμού Μαιάνδρου. Οι Μαγνήτες ήταν  εργατικός και προοδευτικός 

λαός που βοήθησαν στη πρόοδο των Αθηνών, της Θεσσαλίας των Θηβών  

των Μυκηνών και της Κρήτης αλλά και των νησιών του Αιγαίου 

Πελάγους ακόμα και 3000 χρόνια νωρίτερα. Αιώνες αργότερα 

προόδευσαν και στην τεχνολογία στην φιλοσοφία, λογοτεχνία και ίδρυσαν 

βιβλιοθήκες όπως της Εφέσου. Πάντα είχαν επαφή μη την μητροπολιτική 

Ελλάδα. Σε όλα δε  αυτά τα μέρη της Μ. Ασίας βγήκανε αξιοζήλευτοι 

ποιητές, αρχιτέκτονες, φιλόσοφοι και δάσκαλοι που μετέφεραν τις 

γνώσεις τους και στην Αθήνα 

Την ίδια περίπου εποχή εμφανίστηκε και μία άλλη φυλή στην βόρεια 

Ελλάδα. Αυτοί ήταν οι Δωριείς που κατέβηκαν από τις περιοχές του 

Βόλγα και του Δούναβη. Αυτοί ήταν πολεμικοί και καλοί  ιππείς και 

τοξοβόλοι και εύκολα κατέλαβαν τις φιλήσυχες φυλές του βορά και στη 

συνέχεια κατέβηκαν στη Νότια Ελλάδα και ίδρυσαν την Σπάρτη της 

Πελοποννήσου και στη συνέχεια πήγαν και στην Μικρά Ασία και ίδρυσαν 

αποικίες. 



 6 

Ερχόμαστε πάλι στους Μαγνήτες οι οποίοι είχαν χτίσει πολλές πόλεις στον 

τότε πολιτισμένο κόσμο για αρκετούς αιώνες. 

Αργότερα όμως κατέβηκαν από ανατολάς οι Τούρκοι οι οποίοι 

κατέκτησαν πολλά από τα μέρη αυτά της Μικράς Ασία αλλά και την 

Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη και την αρχαία Μαγνησία που απέχει 

περί τα 40 χιλιόμετρα από την Σμύρνη και εν συνεχεία το 1453 όλη την 

Ελλάδα και πολλά άλλα κράτη των Βαλκανίων της Μέσης Ανατολής και 

μερικά της Βόρεια Αφρικής για να ιδρύσουν την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία τους  που επικράτησε για 500 περίπου χρόνια.  

Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τη βιογραφία μου αλλά σύμφωνα 

με τις διηγήσεις των γονιών μου και παππούδων οι πληθυσμοί που ζούσαν 

και έμειναν εκεί κοντά στην αρχαία Μαγνησία και ιδιαίτερα στο έφορο 

χωριό Μουραδιές που απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Μαγνησία λέγεται 

ότι ήσαν απόγονοι των αρχαίων Μαγνητών 

Πόσες φορές ο πατέρας μου έλεγε για τη ζωή τους και για τη πρόοδο του 

χωριού τους. Αυτός ήταν ο νεότερος από τα τρία αδέλφια. Ένας από 

αυτούς ήταν μηχανικός, αρχιτέκτονας, σχεδιαστής σιδηρουργός και 

καροποιός. Ο πατέρας μου ήταν μαθητής του και είχε μάθει πολλά από 

αυτόν και έγινε εξ ίσου καλός τεχνίτης και ήταν εύποροι σε όλη την 

περιοχή. 

Οι Έλληνες ζούσαν σ αυτήν την περιοχή για χιλιάδες χρόνια αλλά ας πω τι 

συνέβη στη συνέχεια 

Για 500 χρόνια η ηπειρωτική Ελλάδα έμεινε  κάτω υπό τουρκική 

κυριαρχία και παρ όλα ταύτα οι Έλληνες δεν έχασαν τη γλώσσα τον 

πολιτισμό και την θρησκεία τους. Μέσα τους υπήρχε η επιθυμία  μια μέρα 

να ελευθερωθούν και η μέρα αυτή ήρθε το 1821 και ιδιαίτερα η ημέρα 

ορίστηκε να είναι η 25 Μαρτίου ημέρα του Ευαγγελισμού. 

Η λευτεριά ήρθε διαδοχικά σε όλη την Ελλάδα και τελικά το 1912 με την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας οι τούρκοι έφυγαν 

στα μέρη τους και ακόμα είναι εκεί αλλά πολλά μέρη ακόμα στη Τουρκία 

τα οποία είναι ελληνικά παραμένουν στην κατοχή τους. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά το 1919 η Ελλάδα μαζί 

με τους συμμάχους τους αποπειράθηκαν να τα ελευθερώσουν και είχαν 

πετύχει για τέσσερα χρόνια σχεδόν η μισή Τουρκία να γίνει ξανά ελληνική 

αλλά δυστυχώς τον Σεπτέμβριο του 1922 τα πράγματα άλλαξαν, οι 

σύμμαχοι και ο ελληνικός στρατός υποχώρησε και τελικά επήλθε η 

γνωστή Μικρασιατική καταστροφή του ελληνικού πληθυσμού για να 

καταλήξουν σχεδόν ένα εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες σε όλα τα μέρη 

της Ελλάδας και σε άλλα κράτη, έτσι με την ευκαιρία αυτή έγιναν οι 
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ανταλλαγές των πληθυσμών και οι Τούρκοι που έμειναν στην Ελλάδα για 

αρκετούς αιώνες έφυγαν στην Τουρκία και αυτοί σαν πρόσφυγες. 
 

          
 

Χάρτης που δείχνει την μετακίνηση των προσφύγων από την Μαγνησία της Σμύρνης 

στην Νέα Μαγνησία της Θεσσαλονίκης το 1922.  

 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων δεν ήταν απλή υπόθεση. Οι Τούρκοι 

συστηματικά εξολοθρέψανε τους νέους από 18 χρόνων μέχρι και γέροντες  

με εκτελέσεις και τις νέες κοπέλες με βιασμούς και κακοποιήσεις. Έτσι ο 

πατέρας μου έχασε και τα δύο του αδέλφια. 

Η μητέρα μου έλεγε ότι τα νέα κορίτσια τα έπαιρναν από τις οικογένειές 

τους και ήταν θαύμα το πως γλίτωσε. Η μητέρα της προσπάθησε να τη 

ντύσει να φαίνεται μεγάλη για να μη την πάρουν. Στην προκυμαία οι 

στρατιώτες έψαχναν και έπαιρνα όλα τα τιμαλφή, χρυσαφικά και ρούχα 

που τους άρεσαν ακόμα και τα δαχτυλίδια από τα δάκτυλα των γυναικών 

έπαιρναν και αν τύχαινε να μη βγαίνουν μπορούσαν να κόψουν και τα 

δάκτυλα για το βγάλουν. Όλες αυτές οι ακρότητες γινόντουσαν μπροστά 
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στα μάτια των εξαθλιωμένων προσφύγων και όποιος γλίτωνε ήταν 

τυχερός να είναι ζωντανός και να έχει αυτά που φορούσε και να μπορέσει 

να περάσει ελεύθερος σε κάποιο μέρος της Ελλάδας έστω και  με μία 

κουβέρτα. 

 

 
 
1982. Τα αδέλφια μου Γιάννης και Βαγγέλης με τις συζύγους Άννα και Στέλλα και τον 

νεαρό Τούρκο τώρα ιδιοκτήτη που με χαρά μας επέτρεψε να δούμε το πατρικό σπίτι 

του πατέρα μας Στο Χαμηντιέ-Μουραντιέ της Μικράς Ασία. 

 

Ακόμα και όταν είχαν περάσει στην Ελλάδα ήταν δύσκολα να αρχίσει 

κάποιος από την αρχή, να σκεφτεί δε κάποιος ότι όλοι αυτοί άφησαν πίσω 

τους σπίτια και νοικοκυριά με όλες τις ανέσεις. 

Η γιαγιά μου όπως έλεγε, παρ όλη τη δυσκολία  μπόρεσε να κρύψει 

μερικές χρυσές λίρες και χρυσαφικά  μέσα στο στήθος της. 

Πάντως η έξοδος από το λιμάνι της Σμύρνης που καιγόταν έμεινε στη 

μνήμη τους για καλά. Στριμωγμένοι όλοι  στους στενούς διαδρόμους και 

το κατάστρωμα του Αγγλικού πλοίου που δεν προσπαθούσαν τα μέλη του 

πληρώματος να βοηθήσουν και πολλούς που δεν συμπαθούσα τους 
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σπρώχνανε να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν. Αυτά μου έλεγε η μητέρα 

μου και δάκρυζε . 

Πολλοί νέοι, πριν ακόμα εμφανισθεί ο κίνδυνος του πολέμου, έφευγαν 

στην Αμερική και σε άλλα μέρη και αυτοί ήσαν οι τυχεροί. 

 

 
 
1982. Αυτό το Τουρκικό καφενείο ήταν πριν τη προσφυγιά το σιδηρουργείο και 

μηχανουργείο του  θείου Μάρκου και του πατέρα μου Θανάση Χατζημάρκου.  

 

 Όταν ο πατέρας μου ανακάλυψε τους συγγενείς του ήταν οι περισσότεροι 

στην Αθήνα αλλά η γιαγιά μου που είχε και τα χρήματα επέμενε να πάνε 

στην Θεσσαλονίκη για να βρουν και του υπόλοιπους που είχαν πάει εκεί 

νωρίτερα. Όταν βρέθηκαν εκεί παρ όλο που ήταν στην Ελλάδα, μιλούσαν 

τα ελληνικά, είχαν την ίδια θρησκεία ήταν Έλληνες, οι ντόπιοι δεν τους 

καλοδέχθηκαν και πολλές φορές τους αντιμετώπιζαν εχθρικά 

αποκαλώντας τους «Τουρκόσπορους»και άλλε ονόματα. Παρ όλα αυτά 

έμειναν συσπειρωμένοι και σιγά σιγά όλοι σχεδόν οι χωριανοί 

συγκεντρώθηκα 9 χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη στη περιοχή 

Ντουντουλάρ και Αραπλή όπου έμειναν για λίγα χρόνια σε αντίσκηνα. Η 
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περιοχή αυτή ήταν γόνιμη και εύφορη γιατί ήταν κοντά στις όχθες του 

Γαλλικού Ποταμού. 

 

 
1982. Ένα δρομάκι του Μουραντιέ  αριστερά το σπίτι της γιαγιάς μου Σοφίας  

Παπάζογλου και δεξιά, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παναγιώτη Καγιαλή άνηκε στον 

Πρόδρομο Κολοκοτρώνη. 

 

Κατά το 1925 ο κρατικός οργανισμός εποικισμού για να τους 

αποκαταστήσει τους έχτισε σε οικογένειες και σε νιόπαντρα ζευγάρια με 

κλήρο μικρά σπίτια σε αρκετά μεγάλα οικόπεδα και μετά τους 

παραχωρούσε και αγροτεμάχια επίσης με κλήρο και μία σχετικά μικρή 

χρηματική αποζημίωση για αγοράσουν ζώα και τα απαραίτητα εργαλεία 

και να αρχίσουν την νέα τους ζωή.  

Βέβαια όταν μαθεύτηκε αυτό μερικές οικογένειες που είχαν πάει σε ένα 

απομακρυσμένο χωριό της Φλώρινας αποφάσισαν και ήρθαν στο Αραπλή. 

Μεταξύ αυτών ήταν και ο πατέρας μου και η μητέρα μου οι οποίο τότε 

αποφάσισαν να παντρευτούν για να πάρουν σπίτι και χωράφι. Τον παπά 

που βρήκαν δεν ήταν μόνο παπάς αλλά και γεωργός ο οποίος εκείνη την 

ημέρα θέριζε το σιτάρι του και ήρθε με το αλογόκαρό του γεμάτος άχυρα. 

Αργότερα το χωριό Αραπλή που ήταν όνομα τουρκικό από το όνομα του 

Αραπλή Πασά και το Ντουντουλάρ από το όνομα της αδελφής του 
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κοκόνας Ντουντού μετονομάστηκαν το Αραπλή σε Νέα Μαγνησία και το 

Ντουντουλάρ σε Διαβατά. 

 

 
 

1982. Εκδρομείς της οικογενείας μου από τη Νέα Μαγνησία στο Μουραντιέ 

φιλοξενούμενοι του Τούρκου Δημάρχου στο δημαρχιακό κτήριο που ήταν το Δημοτικό 

σχολείο. Κατά σύμπτωση ο Δήμαρχος και ο Θείος Παναγιώτης Καγιαλής υπήρξαν 

συμμαθητές στο ίδιο σχολείο.  

 

Η πλειοψηφία των κατοίκων των δύο συνοικισμών ήταν από το ίδιο 

χωρίο της Μικράς Ασίας, τον Μουραδιές ή Χαμηντιέ. Στην Νέα 

Μαγνησία ήταν και αρκετές οικογένειες από την Προύσα και στο Διαβατά 

από τον Καύκασο. Επίσης και στους δύο συνοικισμούς επί τουρκοκρατίας 

ζούσαν και δούλευαν στα τσιφλίκια του πασά κολίγοι που ήσαν 

σλαβόφωνοι τσιγγάνοι που οι πρόσφυγες τους έλεγαν γύφτους. Επίσης 

υπήρχε και ένας άλλος οικισμός με πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη 

και αυτοί είχαν εγκατασταθεί στο Γαλλικό ή Λαχανόκηποι . 

Αυτοί οι τρεις συνοικισμοί αποτελούσαν μία κοινότητα που το πρώτο 

γραφείο με γραμματέα τον Γιάννη Αλεξιάδη και βοηθό του τον τότε νεαρό 

Δημήτριο Παπασωτηρίου στεγάστηκε σε ένα δωμάτιο του προσφυγικού 

σπιτιού του Νίκου Γιομπάζογλου.  
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Ο πρώτος αιρετός πρόεδρος ήταν ο πατέρας μου Αθανάσιος 

Χατζημάρκος που υπηρέτησε αφιλοκερδώς για πολλά χρόνια. 

Ο πατέρας μου ήταν πολυτάλαντος, εκτός από την ηγετική δουλειά  στην 

κοινότητα, γεωργικούς συνεταιρισμούς είχε τη γεωργική και κηπουρική 

ασχολία  άνοιξε δε στο ένα δωμάτιο του σπιτιού προς το δρόμο 

σιδηρουργείο και ήταν ο μόνος που εκτός από επισκευές γεωργικών 

εργαλείων κατασκεύαζε και αλογόκαρα που τότε όλοι οι κάτοικοι είχαν 

ανάγκη. Εκτός δε από αυτές τις δουλειές έκανε ανεπίσημα και τη δουλειά 

του ειρηνοδίκη όταν υπήρχαν διαφορές και έριδες μεταξύ των χωρικών 

που τους συμφιλίωνε . Εκτός αυτού παρ όλο που δεν ήταν και πολύ 

θρησκευόμενος ήταν και στην εκκλησιαστική επιτροπή. 

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ 

Όλα αυτά τα έμαθα για τον πατέρα μου μετά από πολλά χρόνια από 

γνωστούς και συγγενείς πόσο σκληρά δούλευε για την οικογένειά του αλλά 

και για τα κοινά. 

 

                             
 
1922. Ο πατέρας μου Θανάσης Χατζημάρκος και η μητέρα μου Ανθή Ζαμπούνογλου 

νεόνυμφοι που παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Αραπλή (Νέα 

Μαγνησία). Απέκτησαν τρεις γιους και δύο κόρες. 
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Το 1926 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί που ήταν κοριτσάκι και το 

ονόμασαν Σοφία. Εγώ ήμουν  το δεύτερο παιδί τους και παράξενα η 

ημερομηνία γεννήσεώς μου είναι ακόμα άγνωστη γιατί δεν κρατούσαν 

ημερομηνίες τότε και δεν είχαμε το έθιμο να γιορτάζουμε γενέθλια και τη 

δήλωση των γεννήσεων την έκαναν όποτε ήθελαν, έτσι  όπως είπα και 

στην αρχή, άλλοι λένε ότι γεννήθηκα το καλοκαίρι του 1929 και άλλοι το 

καλοκαίρι του 1928 που είναι το πιο έγκυρο και σύμφωνα με το 

βαπτιστικό της εκκλησίας. (Πάντως γεννήθηκα). Και το έμαθα όταν 

έφτασα στην Αμερική το 1955 που στη συνέχεια θα επανέλθω αργότερα 

σχετικά γι αυτό. 

  

               
 
1932.  Εδώ στο μπαξέ μας, εγώ αριστερά περίπου 4 ετών με τον δίχρονο αδελφό μου 

Γιάννη και τον πατέρα μου στο μάζεμα της φράουλας με άλλους εργάτες. 

 

 

Μετά από εμένα και στα επόμενα 4-5 χρόνια γεννήθηκε ο τρίτος αδελφός 

μας ο Γιάννης και η αδελφή μου Αμαλία. έτσι μέχρι εδώ τώρα ήμασταν 

δύο αγόρια και δύο κορίτσια. 

Αλήθεια πόσο πολύ μπορεί κανείς να πάει στο παρελθόν για να ξέρει για 

τον εαυτόν του? Όλα είναι σαν ένα όνειρο και στα χρόνια που ακολουθούν 
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άλλοι λένε για σένα τι χαρακτήρας ήσουν και στη δική μου περίπτωση η 

περιγραφή που έκανα για μένα δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντική για την 

υπόληψή μου. Οι δικοί μου έλεγαν ότι ήμουν άτακτος φασαρίας και δεν 

ανεχόμουν να με διατάζουν αλλά από την άλλη ήμουν εργατικός, 

φιλότιμος και χουβαρδάς.  

Αυτός ήταν λοιπόν ο χαρακτήρας μου και ίσως να ήθελα την προσοχή 

των άλλων και αυτό δεν υπήρχε διότι τόσο ο πατέρας μου όσο και η 

μητέρα μου ήταν πολύ ασχολημένοι με τις δουλειές και δεν είχαν το χρόνο 

για θαλπωρή  προς στα παιδιά τους. 

 

                             
1918 Μουραδιές. Ο παππούς μου Γιανακός Ζαμπούνογλου με τη γιαγιά μου Αμαλία 

και τις κόρες τους αριστ. Ανθή (μητέρα μου) και την κόρη τους Μαρία ανάμεσα τους.    

 

Για το πρόβλημα αυτό συμπαραστάθηκαν οι παππούδες μου που άγγιξαν 

την καρδιά μου με την απεριόριστη αγάπη και στοργή που έδειξαν για 

μένα. Αυτό βέβαια έγινε μάθημα ώστε να δείξω την ίδια στοργή και 

αγάπη προς τα δικά μου παιδιά και εγγόνια. 
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Απορώ γιατί πολλές φορές θυμόμαστε πράγματα όταν ήμασταν σε μικρή 

ηλικία και δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι έχουμε φαει χθες? Θυμάμαι 

όταν ήμουν στην πρώτη τάξη του σχολείου την δασκάλα μου κυρία 

Αρίστη σα να είναι μπροστά μου. Καθόμουν στο μπροστινό θρανίο όταν 

ήρθε και έβαλε την παλάμη της στο κουρεμένο κεφάλι μου και το ζέστανε. 

Τότε για να μη ψειριάζουμε κόβαμε τα μαλλιά μας δύο και τρεις φορές 

(κολοκύθι) ήταν και οικονομικότερο. 

Θυμάμαι ο παππούς μου είχε ένα χωράφι κοντά στο χωριό που το έσπερνε 

με καρπούζια και πεπόνια και τα καλοκαίρια έμενε εκεί για να μη τα 

κλέβουν. Μία φορά τον παρακάλεσα να με πάρει κι εμένα να μείνω μαζί 

του. Συμφώνησε αλλά μου είπε να μη φοβηθώ την νύχτα γιατί εκεί κοντά 

ήταν το νεκροταφείο και εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε ραδιόφωνα και 

τηλεοράσεις να περνάμε την ώρα μας και οι μεγάλοι μας λέγανε  ιστορίες 

για φαντάσματα και βρικόλακες που πολλοί τα πιστεύανε. Εγώ ήμουν λίγο 

πιο γενναίος και παλικαράς και δεν τα πίστευα αλλά ο παππούς ήθελα να 

με δοκιμάσει. 

 

                               
1923. Η γιαγιά μου Σοφία Χατζημάρκου το γένος Παπάζογλου (μητέρα του μπαμπά 

μου) με την ανιψιά της Μαρίτσα. 
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Βρήκε μία χελώνα, την έκρυψε και το βράδυ πήγε σε κάποια απόσταση, 

έβαλε ένα κερί αναμμένο επάνω στη χελώνα και την άφησε να περπατάει, 

με φώναξε και είπε ότι ένα φάντασμα ερχόταν προς τα πάνω μας. όταν 

είδα το αναμμένο κερί να έρχεται προς το μέρος μας πραγματικά σαν 

μικρό παιδί που ήμουν τρόμαξα και πίστεψα ότι ήταν φάντασμα. Όταν 

είδε ο παππούς ότι πράγματι πίστεψα με αγκάλιασε , με πήρε να δούμε τι 

ήταν αυτό το φαινόμενο. Μου έδειξε ότι ήταν η χελώνα και το κερί που 

είχε βάλει ο ίδιος και μου εξήγησε ότι αυτά που βλέπουμε και ακούμε δεν 

είναι πάντα αληθινά, πάντως με πήρε στην αγκαλιά του όπου ένιωσα ότι 

ήμουν ασφαλής αλλά ένιωσα και την αγάπη του για μένα.  

 

Αυτό το αστείο δεν το ξέχασα ποτέ. Την άλλη μέρα φορτώσαμε το κάρο 

με καρπούζια και πεπόνια και τα φέραμε στο χωριό. 

Πάντως όποτε  ήθελα κάτι που δεν μπορούσα να το έχω από τους γονείς 

μου πήγαινα στον παππού και γιαγιά που μου το έδιναν με ευχαρίστηση. 

Ο παππούς μου ήταν θρήσκος και πήγαινε σχεδόν στην εκκλησία κάθε 

Κυριακή και όταν γύριζε σπίτι πάντα μου έφερνε κόλλυβα που μου άρεσαν 

γιατί ήταν γλυκά και εκείνα τα χρόνια τα γλυκά ήταν περιορισμένα 

ιδιαίτερα για τα παιδιά ήταν σαν να ήταν καραμέλες. Ακόμα θυμάμαι πως 

περίμενα τον παππού μου στη γωνία του σπιτιού που μου έφερνε τις 

Κυριακές τα κόλλυβα. 

Ένα βράδυ πήγα να μείνω στου παππού και γιαγιά και το πρωί με 

βρήκανε να κοιμάμαι μαζί του αλλά αυτός είχε πεθάνει στον ύπνο του και 

δεν το ήξεραν. Θυμάμαι έκλαψα πολύ γι αυτόν αλλά δεν ήρθε πίσω. Την 

άλλη μέρα έγινε η κηδεία του που τον συνόδεψαν στο νεκροταφείο φίλοι 

γνωστοί και συγγενείς και εγώ με άλλα παιδιά κρατούσαμε τα ξεφτέρια 

πίσω από τον παπά του χωριού μέχρι το νεκροταφείο όπου ακόμα είναι 

εκεί. Αυτός ήταν ο τελευταίος παππούς. Είχα όμως και δύο γιαγιάδες που 

η κάθε μία με αγαπούσε με δικό της τρόπο και διαφορετικά. 

Ιδιαίτερα η μητέρα μου δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με την πεθερά της 

(την για μου). Αυτή ήταν η κεφαλή όλων και αυτή όριζε τα πάντα. 

Όταν ήταν στο σπίτι κανένας δεν μπορούσε να πει το αντίθετο και ήταν 

δύσκολα για την μητέρα μου να κάνει κάτι μέσα στο δικό της σπίτι. 

Μία μέρα η γιαγιά τηγάνιζε πατάτες κάτω από το υπόστεγο (σάγια) που 

ήταν το τζάκι με  δύο τούβλα όπου και  μαγειρεύαμε όλα τα φαγητά μας. 

Καθόταν σε ένα μικρό χαμηλό σανιδένιο σκαμνάκι και έβαζε τις 

τηγανισμένες πατάτες σε ένα πιάτο που ήταν κάτω στο χωμάτινο έδαφος. 

Εγώ έφερνα βόλτα και όταν δεν έβλεπε άρπαζα κρυφά τις πατάτες και 

έφευγα, η μητέρα μου που έβλεπε μέσα από το δωμάτιο ευχαριστιόταν 

που έβλεπε τη γιαγιά να μη ξέρει τι γινόταν οι πατάτες της και 
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εξαφανιζόντουσαν. Αυτά τότε ήταν συνηθισμένα μία που δεν είχαμε με τι 

να ασχοληθούμε. 

 

Το σπίτι μας ήταν μικρό να χωρέσει τα τέσσερα παιδιά και τους γονείς 

και το χειμώνα που έκανε τσουχτερό κρύο αναγκαζόμασταν να 

κοιμόμαστε όλοι σε ένα δωμάτιο που ήταν και η σόμπα για να έχουμε 

ζεστασιά. Το σπίτι, και κανένα άλλο σπίτι δεν είχε βρύση με τρεχάμενο 

νερό αλλά όσο γι αυτό ο πατέρας μου ήταν ικανός και είχε φροντίσει και 

έβαλε μπροστά στο σπίτι τουλούμπα που αντλούσε αρτεσιανό νερό όχι 

μόνο για εμάς αλλά και για όλη τη γειτονιά. 

 

                  
 
Το πατρικό μας σπίτι λίγο πριν κατεδαφιστεί για πολυκατοικία. Φαίνεται ο στάβλος το 

υπόστεγο και το σπίτι των δύο δωματίων σάλας και κουζίνα Εδώ γεννήθηκα το 1928 

εδώ μεγάλωσα και από εδώ έφυγα το 1955 για την Αμερική να κάνω εκεί οικογένεια. 

 

 

Το αποχωρητήριο ήταν μακριά από το σπίτι, για υγιεινούς λόγους, διότι 

δεν υπήρχε αποχέτευση αλλά βόθρο και το χειμώνα έπρεπε να το σκεφτεί 

κάποιος καλά να πάει το βράδυ στο μέρος μια και δύο φορές. 

Δίπλα από το υπόστεγο (σάγια) ο πατέρας μου έκτισε ένα στάβλο με από 

πλιθιά  για τα δύο άλογα και 5-6 αγελάδες και στη συνέχεια έχτισε και μία 

αποθήκη που ήταν απαραίτητη για εργαλεία και υλικά. 

Επίσης ένα μέρος του σπιτιού το έκανε εργαστήριο με σιδηρουργείο που 

κατασκεύαζε  και διόρθωνε κάρα και γεωργικά εργαλεία. Τις δουλειές που 

έκανε ήταν συνήθως με πίστωση αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν έπαιρνε 
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λεφτά γιατί ήταν συγγενείς αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν είχε ρευστό 

χρήμα και το ανταπέδιδε με άλλο τρόπο. 

 

                        
Μπροστά στην αυλή του σπιτιού με τον στάβλο και υπόστεγο πίσω έτοιμοι όλοι για τη 

δουλειά με την ανατολή του ηλίου και μέχρι το βασίλεμα.  

 

Στις δουλειές αυτέ ο πατέρας μου με έβαλε σχεδόν όταν ήμουν ακόμα 4 

ετών να τον βοηθάω στο καμίνι με το φυσερό και τις δουλείες αυτές τις 

έκανε συνήθως το χειμώνα ή όταν είχε κακοκαιρία. Τον υπόλοιπο καιρό 

πηγαίναμε όλοι στα χωράφια που ήταν περί τα τρία χιλιόμετρα από νωρίς 

το πρωί μέχρι που νύχτωνε και πηγαίναμε σπίτι. Επειδή σπαταλούσαμε 

πολύ χρόνο να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε, ο πατέρας μου έχτισε μέσα 

στο κτήμα αρκετά μεγάλο σπίτι με υπόστεγο, όπου και μαγειρεύαμε, 

φούρνο να ψήνουμε τα ψωμιά μας και στάβλο για τα ζώα, έτσι από την 

άνοιξη μέχρι σχεδόν το φθινόπωρο μέναμε μόνιμά μέσα στο κτήμα 

Αργότερα πολλοί αγρότες ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα μου 

για να αποφεύγουν την ταλαιπωρία και την απώλεια χρόνου. 

 

                             
1947. Μπροστά στο σπίτι μας με την Σοφία η μητέρα του Τάσου Αγγελική, η μητέρα 

μου η Βαγγελία Δελσίζη η Βασούλα αδελφή του Τάσου και η αδελφή μου  και η 

Αμαλία.   
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1947. Εδώ μπροστά στο αγροτόσπιτο το οποίο είχε μεγάλο δωμάτιο, υπόστεγο με 

τζάκι για μαγείρεμα, στάβλο και αποχωρητήριο,  μέναμε δε  τα καλοκαίρια για δουλειά 

Στη φωτογραφία η αδελφή μου Σοφία, εγώ ο Αμερικανός γεωλόγος Bridgewater από 

την ΑΓΣ η αδελφή μου Αμαλία και ο φίλος μου Τάσος Κολοκοτρώνης.  

 

Από την αρχή ο πατέρας μου που πήρε το κτήμα είχε καλές γνωριμίες και 

ήθελε οπωσδήποτε να εφαρμόσει Ευρωπαϊκές μεθόδους καλλιέργειας  και 

οραματίσθηκε να κάνει οπωρώνα με διάφορα δένδρα  σε περίπου 20 

στρέμματα και φύτεψε ροδακινιές, καϊσιές, αχλαδιές, συκιές ακόμα και 

μουριές, δεν παρέλειψε δε να βάλει λίγα στρέμματα με  κλήματα για 

επιτραπέζια σταφύλια. 

Παράλληλα όμως είχε και το μαγαζί το οποίο δεν απέδιδε και σε λίγα 

χρόνια το παράτησε για να αφοσιωθεί παντελώς στην κηπουρική και στη 

γεωργία. 

 

                              
 1948 καλοκαίρι. Μία ομάδα εργατών στο κτήμα μας για διάφορες δουλειές. Από 

αριστ. Διακρίνεται ο Τάσος, η Αμαλία και άλλα κορίτσια και αγόρια του χωριού.   
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Στη συνέχεια θα σας διηγηθώ μία ιστορία που μου την είπε ο πατέρας μου 

πολλές φορές. 

Αφορά τον φίλο του και χωριανό Γεώργο Παπάζογλου που είχε έρθει από 

την Αμερική για να δει τους χωριανούς, φίλους και συγγενείς αλλά και να 

παντρευτεί την χωριανή προσφυγοπούλα Σοφία Ταξιντάρη που ήταν η  

αγαπητικιά του και να την πάρει στην Αμερική. Αλλά όταν είδε όλους 

τους φίλους και χωριανούς να ζουν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος και να περνάν 

καλά του άρεσε και θέλησε να μείνει για λίγο και να τους δει όλους που 

δεν τους είχε δει από τότε που έφυγε στην Αμερική πριν την καταστροφή. 

Στην Αμερική ασχολήθηκε με φαγάδικα και αποφάσισε να αγοράσει ένα 

οικόπεδο γωνιακό ακριβώς πίσω από το σπίτι μα για κάνει καφενείο που 

όταν το τελείωσε ήταν ένα από τα καλύτερα στο χωριό και το ονόμασε 

«ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ». 

 
 

 
 

Καφενείο Αναστασίου Ταξηντάρη. 1945. Μία παρέα Χαμιντιελίδων νέων και ηλικιωμένων. 

Όρθιος είναι ο Αναστάσης Ταξηντάρης πίσω από την παρέα. 

Από αριστερά. 1) Μπατζελής Δημ  2) Κουρτίδης Γεώργιος. 3) Χατζημάρκος Αθανάσιος 

4)με την τραγιάσκα  ?............... 5) Γεώργος Αϊβάζογλου 6) Τσακίρης  Ηρακλής   7) με 

την τραγιάσκα?...............8) Ζαμπούνογλου Παναγιώτης (Οντουντζής και   9) Νίκος 

Κουλακτσής . 
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 Είχε πανοραμική θέα, ήταν κοντά σε συγκοινωνία και βόλευε σε όλα 

ιδίως που συναντιόντουσαν οι χωριανοί κάθε βράδυ με ένα ποτό και 

κουβέντα. Ο πατέρας μου δε του παραστάθηκε σε όλες του υποθέσεις με 

συμβουλές κλπ. 

Σχεδόν όλοι οι χωριανοί ήταν αγράμματοι αλλά ήταν εργατικοί τίμιοι και 

αφοσιωμένοι στις οικογένειες τους. Κάθε βράδυ ακούγανε τον 

Παπάζογλου να λεει ιστορίες για την περιβόητη Αμερική πως θα τους 

έφερνε ένα κουτί που μόλις θα πάταγες ένα κουμπί θα τραγουδούσε (και 

εννοούσε το ραδιόφωνο ) που τότε εκτός από το γραμμόφωνο το ράδιο  

ήταν γι αυτούς άγνωστο. 

Όλοι οι χωριανοί λέγανε μεταξύ τους «Κρίμα στον Γεώργο, πήγε στην 

Αμερική και έχασε τα μυαλά του». 

Βέβαια όταν αυτά τα μάθαινε ο Γεώργος του κακοφαινόταν  

Όσο άκουε ο πατέρας μου αυτές τις ανοησίες, που ήταν και πολύ 

πειραχτήρι, τους έβαζε να λένε και άλλα για να γελάνε, ως που μια μέρα ο 

Γεώργος λεει στον πατέρα μου. «τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι που με 

περνάνε για χαζό»? 

Ο πατέρας μου συμπαθούσε τον Παπάζογλου που ήταν ευθύς, τίμιος 

γενναιόδωρος και έμπιστος  

Μια μέρα ο Παπάζογλου μπήκε μέσα στο μαγαζί του πατέρα μου και  

ζήτησε να του δώσει ένα από εκείνα τα ξύλα που έβαζε στους τροχούς 

των κάρων για ακτίνες. Τα είπε μισά ελληνικά και μισά τουρκικά αν και 

ευκολότερα ήταν η τουρκική. Ο πατέρας μου του είπε ότι είχε πολλά 

τέτοια ξύλα και του έδωσε ένα. Το πήρε και το κράτησε με τα δύο του τα 

χέρια πίσω στην πλάτη του και κατευθύνθηκε προς το χωριό Διαβατά που 

ήταν στην άλλη μεριά της Εθνικής Οδού να βρει κάποιον συγγενή του 

αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να τον εντοπίσει και γύρισε πίσω στο 

εργαστήριο του μπαμπά μου. 

Ο πατέρας ήξερε τον συγγενή του που είχε δανειστεί χρήματα από  τον 

Παπάζογλου για να αγοράσει κάρο από τον πατέρα μου και όπως φαίνεται 

τον απόφευγε. Ο πατέρας ήξερε από δανεικά και αγύριστα από τη δική 

του δουλειά και πάντα έλεγε στον Παπάζογλου να είναι προσεκτικός αλλά 

αυτός  όχι επειδή ήταν Αμερικάνος αλλά ήταν λίγο γενναιόδωρος και 

προσπαθούσε να βοηθήσει ορισμένους αλλά πάντα με το αζημίωτο. Για 

έξη μήνες προσπαθούσε να τον βρει αλλά κάθε φορά που πήγαινε σπίτι 

έβρισκε μόνο τη γυναίκα του και έλεγε στον μπαμπά μου. «Αν τον βρω θα 

τον σκοτώσω και αυτή τη γυναίκα του θα την κάνω μια μέρα χήρα» 

«Θανάση έπρεπε να σε άκουα». 

Αλλά κατά βάθος ο Παπάζογλου δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να 

βλάψει κάποιον. 
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Λοιπόν για τον Παπάζογλου θα αναφερθώ αργότερα. 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 

Όταν τελείωσε το κτίσιμο του καινούριου σχολείου το 1937 έπρεπε και 

κυρίως τα παιδιά να κουβαλήσουμε όλα τα θρανία πίνακες κλπ από το 

παλιό που ήταν σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων στο νέο μας σχολείο 

που όλοι ήμασταν χαρούμενοι και το απολαμβάναμε αλλά μετά το μάθημα 

θυμάμαι ότι πήγαινα σπίτι και βοηθούσα τον πατέρα μου στο εργαστήριό 

του. 

               
1934-35. Εδώ στη τρίτη τάξη, στο κέντρο με τους αγαπητούς δασκάλους την κυρία 

Αρίστη, Χαμοθεού, Σιβετίδη.   

 

Θυμάμαι ήμουν στη Τρίτη τάξη και πάντα μου άρεσε να ζωγραφίζω και 

ζωγράφιζα όταν έβρισκα κανένα άσπρο χαρτί και ακόμα μέσα στα 

τετράδια και βιβλία μου και δεν έδινα πολύ προσοχή τι δίδασκε ο 

δάσκαλος ή η δασκάλα και ζούσα στον δικό μου κόσμο. 

Μια μέρα ενώ ζωγράφιζα με πλησίασε δίχως να την αντιληφθώ και μου 

έδωσε ένα χαστούκι που είδα τον ουρανό με τα άστρα. Βέβαια τότε δεν 

τολμούσαμε να πάμε στο σπίτι και παραπονεθούμε διότι υπήρχε 

πιθανότητα να φαμε περισσότερο ξύλο από τους γονείς μας και έτσι δεν 

βγάζαμε τσιμουδιά. 

Η ζωγραφική τότε ήταν δευτερεύον μάθημα και δεν ενθάρρυναν τους 

μαθητές να αφοσιωθούν πολύ σ αυτό το μάθημα, έτσι ο καθ ένας 

αποφάσιζε για τον εαυτόν του αλλά το χαστούκι που είχα φαει δεν με 

επηρέασε πολύ αφού συνέχιζα να ζωγραφίζω και αργότερα κάπου κάπου 

κάποιος βρισκόταν να με ενθαρρύνει.  
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Τώρα έβλεπα και τον αδελφό μου τον Γιάννη που ήταν κατά δύο χρόνια 

μικρότερος και τις δύο αδελφές και η οικογένεια μεγάλωνε και 

παραδόξως πολλές φορές εξαφανιζόμουν και με χάνανε, έπαιρνα τον 

δρόμο και πήγαινα μόνος μου στο χωράφι  Μια μέρα με ψάχνανε όλη την 

ημέρα και δεν μπορούσαν να με βρουν και αργά το βράδυ με εντόπισε η 

γειτόνισσα μέσα σε ένα δωμάτιο που ξεφύλλιζα ένα ένα  τα φύλλα του  

ημερολογίου. 

Ο φόβος που υπήρχε τότε ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλά πηγάδια 

απροστάτευτα και υπήρχε κίνδυνος να πέσουν τα παιδιά μέσα που το 

βάθος σε μερικά περνούσε και τα 8 μέτρα αλλά από ο, τι θυμάμαι κανένα 

παιδί δεν είχε πέσει, εκτός από τον φίλο μου τον Αναστάση 

Τσορμπατζόγλου που ενώ παίζαμε στην αυλή του καφενείου που έκανε ο 

Παπάζογλου είχε ένα  πηγάδι στεγνό με σπασμένες καρέκλες που από 

απροσεξία έπεσε με το κεφάλι κάτω και δεν έπαθε τίποτα. 

Όταν πήγαινα έξω είχα τη συνήθεια να μαζεύω οτιδήποτε έβρισκα στο 

δρόμο και στα χαντάκια, παλιά πέταλα, σίδερο τα οποία τα έδενα με 

σύρμα και τα έβαζα γύρω από το λαιμό μου και τα έφερνα στο σπίτι. 

Ακόμα και τώρα έχω αυτή τη συνήθεια να μαζεύω ότι σαβούρα βρω και 

να τα συσσωρεύω στο σπίτι και στο γκαράζ. Θυμάμαι που η μητέρα μου 

με μάλωνε αλλά ποίος την άκουε. Πολλές φορές η γιαγιά μου με γλίτωνε 

από το ξύλο και με προστάτευε γι αυτό και την αγαπούσα. 

Η γιαγιά μου με συμπαθούσε γιατί πολλές φορές, επειδή δεν μιλούσε 

ελληνικά, την διευκόλυνα κάνοντας τον διερμηνέα να συνεννοηθεί με τον 

υπάλληλό μας που φρόντιζε τα ζώα και πολλές φορές όταν μαλώνανε ο 

καθένας με τη δική του γλώσσα εγώ ήμουν ανάμεσα τους να τους φέρω σε 

συνεννόηση και να λύσουν τις διαφορές τους. 

Εγώ φρόντιζα να αποφεύγω τα μαλώματα τους και έφευγα να παίξω με τα 

άλλα παιδιά αλλά δεν είχα παιχνίδια και δεν θυμάμαι να μου είχαν 

αγοράσει ποτέ και κανένα παιχνίδι . 

Σε κάθε εποχή είχαμε και διαφορετικά παιχνίδια και ως επί το πλείστον 

όλα τα παιχνίδια τα κάμναμε μόνοι μας με δική μας επινόηση με ότι υλικά 

βρίσκαμε. 

Όταν ήταν η εποχή των αετών για να τον πετάξω δεν είχα αρκετή κλωστή 

και πολλές φορές έκλεβα τη κλωστή με την οποία η μαμά μου έπλεκε τις 

κάλτσες μας . 

Άλλα παιχνίδια που παίζαμε ήταν τα κουρσούμια ή τις γάζες και οι πιο 

μανιώδεις παίχτες ήτα, ο Αποστόλης Ρήγας, ο Κούλης, ο Νίκος 

Πανάογλου και εγώ. 

Επίσης παίζαμε τον Μπίκο, τα τοκούτσια, την μακριά γαϊδούρα, το 

Αγιούτο, το τζιζ, το κρυφτό και άλλα , Τα κορίτσια έπαιζαν το κουτσό κ.α 
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Βέβαια μας έλειπαν και τα γλυκά, όπως οι καραμέλες, σοκολάτες 

λουκούμια και άλλα γιατί δεν είχαμε λεφτά. Την μόνη φορά που είχαμε 

γλυκά ήταν το Πάσχα και τα Χριστούγεννα όταν η μητέρα μου έκαμνε 

διάφορα γλυκίσματα για κέρασμα και τα έκρυβε για να μη τα φαμε αλλά 

δεν υπήρχε πια κρυφό μέρος που να μη το ξέραμε και κάπου κάπου 

πήγαινα και έκλεβα  κανένα κουραμπιέ. Ακόμα έπιασα και τον πατέρας 

μου να  κλέβει κρυφά και για να μη πω τίποτα πήρε και για μένα μερικά 

κουλουράκια για να το βουλώσω. 

Μπροστά στο σπίτι μας είχαμε μεγάλη αυλή και δίπλα από το 

αποχωρητήριο που ήταν μακριά από το σπίτι είχαμε και το κουμάσι με 

αρκετές κότες για να  παίρνουμε τα αυγά τους. Η μητέρα ήξερε κάθε κότα 

ξεχωριστά και κάθε πρωί όταν συγκέντρωνε να τις ταίσει έπιανε μία μία 

την έβαζε κάτω από την αμασχάλη της και τις εξέταζε αν είχαν αυγό 

χώνοντας το μικρό της δακτυλάκι στο πισινό της. 

Σίγουρα ο τρόπος αυτός μπορεί να ήταν προσβλητικός για την κότα και 

να μη της άρεσε αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά και ίσως 

μετά από πολλές φορές να δέχεται τόσα κολοδάχτυλα να της άρεσε πλέον  

Αυτός ο τρόπος εφαρμοζόταν από όλες τις νοικοκυρές. Έτσι ήξεραν πόσα 

αυγά θα είχαν ακόμα και όταν οι κότες πήγαινα και γεννούσαν σε άλλα 

κουμάσια. Τα αυγά ήταν απαραίτητα για την διατροφή της οικογενείας 

και έτσι είχαμε άφθονα για το Πάσχα. Ιδιαίτερα τα άρεσε και ο πατέρας 

μου. 

                              
 Ήμουν μικρός, μία μέρα η μητέρα μου τηγάνισε για μεσημεριανό 2 αυγά 

που μου άρεσαν πολύ. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ξαφνικά ο πατέρας μου από 

το χωράφι και είδε που έτρωγα τα αυγά. Έριξε μία ματιά στη μητέρα μου 

και είπε στα τουρκικά. «Βρε Ανθή γιατί δίνεις στο παιδί να φαει αυγά? 

«Τι ξέρουν τα παιδιά από αυγά?». «Δεν τα φέρνεις εδώ να τα φαω εγώ και 

κάνε λίγο τραχανά για τον Νίκο?. 

Πιθανώς να αστειευόταν γιατί ήταν και αρκετά  χωρατατζής  
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Ήρθε εποχή που ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει το μαγαζί που 

έφτιαχνε κάρα και σιδηρουργικές δουλειές γιατί οι περισσότεροι πελάτες 

δεν πληρώνανε τα χρέη τους. Βέβαια δεν ήθελε να τους πιέσει και πολύ 

για να μη χάσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπειά του που είχε μέσα 

στο χωριό. 

 

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΑΣ 

Σκέφτηκε να κτίσει στο διπλανό οικόπεδο ένα καφενείο με δύο άλλα 

μαγαζιά για να τα νοικιάζει. Ήταν πολύ προκομμένος και αρκετά 

πολυτάλαντος άνθρωπος που ακόμα και τα πλιθιά τα κατασκεύαζε ο ίδιος 

από λάσπη και άχυρα και το έχτισε ο ίδιος με ένα ή δύο βοηθούς. Όταν 

τον ρώτησα μια μέρα γιατί έβαζε μέσα στη λάσπη τόσο πολύ άχυρο μου 

έφερε παράδειγμα τα πουλιά και ιδιαίτερα πως χτίζουν τις φωλιές τους με 

λάσπη  τα χελιδόνια με διάφορα χόρτα και λάσπη  για να γίνονταί γερές. 

Μου έλεγε πολλά πράγματα που δεν τα καταλάβαινα τότε και δεν ήθελα 

να χάνω τον καιρό μου παίζοντας, αυτό ίσως, που και ο ίδιος σαν παιδί 

δεν έπαιξε γιατί ο αδελφός του τον είχε βάλει στη δουλειά από πολύ μικρό. 

Πολύ  αργότερα όμως κατάλαβα ότι είχε δίκαιο. 

 

                     
Εδώ το καφενείο μας (ελλείψει φωτογραφίας) είναι σε μακέτα (μοντέλο) το οποίο 

κατασκεύασε ο φίλος μου Τάσος στη Μελβούρνη Αυστραλίας με όλες τις λεπτομέρειες 

Αυτό το έκτισε ο ίδιος ο πατέρας μου και τα κάγκελα με τις εξάγωνες τσιμεντένιες 

κολόνες ήταν έργα δικά του και ήταν το καλύτερο καφενείο του χωριού και το μόνο με 

τσιμεντένια αυλή με δέντρα από ακακίες και υπόστεγο. 

Στο άλλο μισό στεγάστηκε το Κοινοτικό Γραφείο και δεξιά το ζαχαροπλαστείο του 

Βασίλη Μπαλάσκα. 

 



 26 

                          
Το καφενείο από άλλη οπτική γωνία. Αριστερά ήταν το ζαχαροπλαστείο του Βασίλη 

Μπαλάσκα και δεξιά το Κοινοτικό γραφείο με πρόεδρο τον πατέρα μου μέχρι το 1940. 

Το παράθυρο του καφενείου δεξιά μετατρεπόταν σε πόρτα για ευκολία . 

      

Όταν τελείωσε το καφενείο μας το χειμώνα του 1932? Δούλεψε πολύ 

καλά. Πολλοί από του χωριανούς συναντιόντουσαν εκεί για καφέ, ούζο και 

να συζητήσουν τα καθημερινά τους προβλήματα γύρο από τις 

καλλιέργειες και τα χωράφια τους και για τις αλησμόνητες πατρίδες τους. 

Το καφενείο λειτουργούσε κυρίως τους χειμερινούς μήνες γιατί το 

καλοκαίρι οι περισσότεροι δούλευαν στους μπαξέδες του και πολλοί 

έμεναν και μέσα στα κτήματά τους. 

 Θυμάμαι όταν  ο πατέρας μου με έβαλε να δουλεύω στο καφενείο ήμουν 

ακόμα  6 χρονών και τα κατάφερνα μια χαρά. Οι πελάτες με αγαπούσαν 

γιατί του έβαζα περισσότερο καφέ και ζάχαρη στο καφέ τους από ότι ο 

μπαμπάς μου και τα γλυκά κουταλιού έβαζα για να χορτάσουν. Όσο για τα 

λουκούμια δεν έφτανε που έτρωγα εγώ το καταπέτασμα αλλά έδινα και 

στους φίλους μου. 

 

Θυμάμαι τις γιορτές των Χριστουγέννων, Νέου Έτους, του Πάσχα και 

άλλες που στο σπίτι η μητέρα μου έκανε πολλά γλυκίσματα αλλά είχαμε 

και το έθιμο να πηγαίνουμε να λέμε τα κάλαντα στα σπίτια των συγγενών, 

που σχεδόν όλο το χωριό ήταν συγγενείς μας, που μας γέμιζαν με άλλα 

γλυκίσματα και πολλές φορές χρήματα. Εμένα δεν μου έφταναν τα 

γλυκίσματα του σπιτιού και αυτά που με δίνανε αλλά πήγαινα και στο 

ζαχαροπλαστείο του κυρ Βασίλη, που ήταν στο πίσω μέρος του καφενείου 

και αγόραζα και άλλα. Ήμουν λίγο πλεονέκτης και γλυκατζής. 
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Στην ηλικία αυτή είχα αρκετούς καλούς φίλους αλλά με έναν που ήμασταν 

καλύτερα και από αδέλφια ήταν ο Τάσος Κολοκοτρώνης και 

ακολουθούσαν οι, Φώτης Διαμαντόπουλος, Μιχάλης Κουρτίδης, 

Απόστολος Ρήγας, Κώστας Ραχμανίδης, Βαγγέλης Σαρρής, Τάσος 

Δαουλτζόγλου, Νίκος Πανάογλου, Κυριάκος Αντωνιάδης και άλλοι αλλά 

ως καλύτερο μου φίλο είχα τον Τάσο Κολοκοτρώνη. Δεν περνούσε μέρα 

που να μη παίζαμε μαζί στο σπίτι τους ή στο δικό μας. ο πατέρας του είχε 

καφενείο λίγα μέτρα και στον ίδιο δρόμο που αυτό ήταν ανοιχτό όλο το 

χρόνο και για πολλές ώρες την ημέρα, ο πατέρας του δεν ασχολούταν 

αποκλειστικά με την κηπουρική αλλά μερικώς. 

 

 Κάθε Πρωτοχρονιά ήταν το έθιμο να παίζουν στα σπίτια αλλά 

περισσότερο στα καφενεία κουμάρι με χαρτιά ζάρια κλπ για δοκιμάσουν 

τη τύχη τους. Θυμάμαι που ο πατέρας μου ετοίμαζε τα τραπέζια και μόλις 

σουρούπωνε γέμιζαν τα τραπέζια. Βέβαια κατά τη διάρκεια που παίζανε 

κατά τακτά διαστήματα γύριζε και έπαιρνε από κάθε τραπέζι το 

παρακράτημα (μίζα). 

Θυμάμαι κάθε φορά που μάζευε τα λεφτά τα βάζαμε σε ένα βάζο και 

τελικά όταν πια κατά τα ξημερώματα τελείωναν να παίζουν όλοι 

ρωτούσαν ο ένας τον άλλον πόσα κέρδισαν και όλοι έλεγαν  «έχασα» το 

σίγουρο ήταν ότι ο κερδισμένος ήταν ο καφετζής. Καθώς ο πατέρας μου 

΄γνώριζε καλά τον κάθε ένα και πόσα είχε χάσει του έλεγε να πάνε σπίτι να 

κοιμηθούν και να έρθουν την άλλη μέρα για καφέ και να κουβεντιάσουν. 

Αυτούς που ήξερε καλά την οικονομική τους κατάσταση του να είναι 

άσχημη  επέστρεφε τα χαμένα τους για μην έχουν άσχημες γιορτές και να 

αδικήσουν τα παιδιά τους και τους συμβούλευε να είναι πάντα εγκρατείς 

με τα λεφτά τους. 

 

Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΜΑΣ 

Ο πατέρας είχε επαναστατικές ιδέες για τη βελτίωση του κήπου του. Αφού 

είχε αρκετούς φίλους τους κάλεσε μια μέρα και του είπε. 

 «Θέλω την βοήθεια σας και ο κόπος σας θα πληρωθεί με το παραπάνω, 

θέλω να έρθετε νωρίς το πρωί με τα κάρα  σας και μέχρι αργά το βράδυ 

να κουβαλήσουμε από μία απόσταση ενός χιλιομέτρου άμμο και να το 

σκορπίσουμε στο χωράφι μου που είναι το χώμα πηλώδες για να γίνει πιο 

γόνιμο για ορισμένα λαχανικά». 

Αυτό έγινε με αρκετή δουλειά και η άμμος σκορπίστηκε σε αρκετά 

στρέμματα και άλλαξε τελείως ο λαχανόκηπος 

Με τις γνωριμίες δε που είχε κατόρθωσε να εισαγάγει από την Ιταλία 

φυτά φράουλας που τότε ήταν σε μεγάλη ζήτηση το φρούτο αυτό στις 
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αγορές της Θεσσαλονίκης και προπαντός από την Αθήνα που τα 

αγοράζανε τα μεγάλα εστιατόρια. 

Ήταν ο πρώτος στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Νέα Μαγνησία 

που καλλιέργησε με μεγάλη επιτυχία και μεράκι τα φράουλα. Για το σκοπό 

αυτό χρειάστηκαν να δουλεύουν αρκετά κορίτσια και γυναίκες για το 

μάζεμα και άλλες δουλειές. 

Το μαγκανοπήγαδο που είχε για να αντλεί νερό δεν προλάβαινε να ποτίσει 

όλο το κτήμα, έτσι σκέφθηκε και έφερε από την Αγγλία πετρελαιοκίνητη 

μηχανή Lister (Ντίζελ) που και σ αυτό ήταν πρώτος. 

Έτσι το πότισμα γινόταν πιο γρήγορα και το νερό ήταν αρτεσιανό και 

ατελείωτο. 

Οι γύρω γείτονες και άλλοι που έβλεπαν την πρόοδο αλλά και τα χρήματα 

που κέρδιζε ζήλευαν και τα βράδια μερικοί έμπαιναν μέσα στο κτήμα και 

έκλεβαν τα φυτά. Έπιασε μερικούς και τους έκανε αυστηρές συστάσεις να 

μη κλέβουν αλλά να ζητάνε, και όσοι ζητούσαν τους έδινε και τους 

συμβούλευε ακόμα και πως να τα καλλιεργήσουν. 

Παρ όλο που ήταν τόσο απασχολημένος με τις δικές του δουλειές πάντα 

ζητούσαν να είναι πρόεδρος του χωριού και δεν το αρνιόταν. 

 

                
1954. εδώ με το αλογόκαρο μας πάμε για το μπαξέ με τον επισκέπτη μας από την 

Αμερική Roger Wenzel από τοWinsconsin που ήρθε με το πρόγραμμα ανταλλαγής 

IFYE. Την επόμενη χρονιά πήγα εγώ και τον συνάντησα σε ένα συνέδριο στο Lansing 

του Michigan. 

 

Η ζωή και η δουλειά στο κήπο τους καλοκαιρινούς μήνες δεν ήταν τόσο 

εύκολη. Όταν έκλεινε το σχολεία όλη η οικογένεια έμενε και δούλευε σε 

διάφορες δουλείες γιατί εκτός από τα φράουλα είχαμε τον οπωρώνα με τα 

καίσια, τα ροδάκινα σύκα αλλά και διάφορα λαχανικά. 
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 Ντομάτες, μελιτζάνες, πατάτες, φασολάκια και πολλά άλλα και  επειδή 

εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος είχα και μερικές ευθύνες να επιβλέπω να 

γίνονται οι δουλειές. 

Μια μέρα ενώ πότιζα ήρθε ο μικρότερος αδελφός μου ο Γιάννη και μου 

είπε ότι φεύγει για το χωριό. Δεν έπρεπε να φύγει γιατί είχε να κάνει κάτι 

δουλειές αλλά αυτό την κοπάνησε. Άφησα το πότισμα τον κυνήγησα και 

όταν το έπιασα τον έδεσα σε ένα δέντρο, αλλά ως που να κάνω αυτό ο 

κήπος είχε πλημμυρίσει. Νευρίασα, πήγα να τον λύσω αλλά αυτός λύθηκε 

και έφυγε, μετά νευρίασα περισσότερο τα παράτησα όλα και πήγα στο 

σπίτι της γιαγιάς μου να μου περάσουν τα νεύρα. Μετά καμία ώρα να σου 

ο μπαμπάς μου!.... τότε ήμουν ακόμα 8 χρονών αλλά ακόμα θυμάμαι τη 

μεγάλη βέργα και τι νεύρα είχε εκείνος. Ποτέ του δεν με είχε δείρει αλλά 

εδώ που τα λέμε μου άξιζε και τις έφαγα στα γυμνά μου πόδια γιατί 

φορούσα κοντό παλτελονάκι και πόνεσα. Μετά από αυτό το Σουλτάν 

μερεμέτι με πήρε από το χέρι και με πήγε πίσω στο κτήμα να δω πόση 

ζημιά έγινε από τη πλημμύρα. Από ότι θυμάμαι αυτή ήταν η πρώτη και 

τελευταία φορά που με είχε δείρει αλλά έμεινα για καλά στη μνήμη μου.  

Την ίδια περίπου περίοδο από τον γιατρό μας έγινε διάγνωση ότι είχα 

λεύκωμα και δεν έπρεπε να τρώγω αλμυρά για ένα περίπου χρόνο, ήταν 

ανησυχητικό έτσι απέφευγα το αλάτι όχι όμως τα φρούτα που ήταν 

άφθονα. Έτσι για μεσημεριανό ανέβαινα επάνω στα δέντρα και έτρωγα 

όλων των ειδών φρούτα και όσα ήθελα. 

 

Το προσωπικό μας ήταν αρκετά μεγάλο. Εκτός από εμένα, τον αδελφό 

μου τον Γιάννη, είχαμε και την μεγάλη αδελφή μου Σοφία και την μικρή 

μας αδελφή  Αμαλία. Είχαμε δε και τους δύο μόνιμους υπαλλήλους μας 

που η σύμβαση του έληγε κάθε χρόνο  την ημέρα του Αγίου Δημητρίου και 

ανανεώνονταν την ίδια μέρα. Αυτοί εκτός από το χρηματικό ποσό έπαιρνα 

και δώρα, όπως πουκάμισα ζώνες κοστούμι παπούτσια και ότι ήταν στη 

συμφωνία και η μητέρα μου την ημέρα αυτή έκανε και τα ανάλογα 

φαγητά για όλους για συνεστίαση. Εκτός βέβαια από μόνιμους εργάτες 

είχαμε και κάπου 8-10 εποχιακούς, συνήθως κορίτσια ή γυναίκες για τη 

συγκομιδή φρούτων πατάτας και άλλα είδη. 

Η μητέρα μου δεν δούλευε στα κτήματα γιατί είχε να περιποιηθεί όλους 

εμάς και η δουλειά αυτή ήταν πιο δύσκολη από όλες και αυτό το 

αναγνωρίζαμε και είχε τον σεβασμό όλων μας. 

Θυμάμαι μια φορά, από τις πολλές δουλειές που έκανε, έκαψε λίγο το 

φαγητό και όταν μας σερβίρισε να φαμε το βράδυ έβλεπε προσεκτικά τον 

πατέρα να δει πως θα αντιδράσει. Ο πατέρας μου όχι μόνο δεν έκανε 

κανένα παράπονο αλλά την επαίνεσε ότι ήταν νόστιμο, άλλο τόσο και 
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εμείς για να μη την πικράνουμε. Πάλι καλά που προλάβαινε να 

περιποιηθεί δέκα άτομα. 

Στο σπίτι μας ως χριστιανοί πάντα είχαμε τη συνήθεια να σεβόμαστε το 

φαγητό και το ψωμί. Όταν το φαγητό είναι στο πιάτο μπροστά σου έτοιμο 

να το φας θα πρέπει να το σεβαστείς, είναι εκεί γιατί αυτό θα σε κρατήσει 

στη ζωή και μη το ξεχνάς αυτό. Και ένα άλλο, όταν είναι να κόψεις ένα 

κομμάτι ψωμί κράτα το με τα δύο σου χέρια και κόφτο με ευλάβεια, και 

αν συμβεί να πέσει κανένα κομμάτι ψωμιού κάτω. Παρ το, σκούπισε το, 

φίλησε το και βάλτο στη θέση του. Ποτέ μη πατάς το ψωμί είναι 

αμάρτημα. 

 

Εδώ θα παραθέσω ένα ποίημα που έγραψε ο φίλος μου ο Τάσος για να 

τιμήσει τον πατέρα μου την μητέρα εμάς και όλους τους εργάτες μας 

 
 

 

    Ο ΜΠΑΞΕΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ  

 

Ο Θανάσης Χατζημάρκος από τη Μικρά Ασία 

έκανε μπαξέ σπουδαίο μες τη Νέα Μαγνησία. 

 

Με γυναίκα την Ανθή και τα πέντε τα παιδιά του 

κηπουρός, γεωργός, τεχνίτης, αυτή ήταν η δουλειά το.υ 

 

Ο μπαξές του ήταν δείγμα μιας φιλόπονης δουλειάς 

όποιος τύχαινε να πάει το εξακρίβωνε με μιας.  

 

Κατά μήκος προς το δρόμο  είχε είκοσι συκιές 

και μπροστά από το σπίτι δυο πελώριες μουριές. 

 

Εκεί ήταν το πηγάδι με το άφθονο νερό 

η αντλία με τη LISTER στο σπιτάκι το μικρό. 

 

Μ’ αυτό πότιζαν τον κήπο και τα δέντρα τα πολλά 

το μοτέρ του κελαηδούσε όλη μέρα μια χαρά. 

 

Ένα μέγας οπωρώνας ήταν στη σειρά και ίσα  

όλα δέντρα οπωροφόρα με τα νόστιμα καίσια.  
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Ήταν πρώτος που έκανε ροδάκινα γιαρμάδες 

την αγορά προμήθευα με κάσες εκατοντάδες. 

 

Επίσης πρώτος ήτανε φράουλα να παράγει 

σε καλαθάκια ειδικά παντού να εξαγάγει. 

 

Δεν έλλειπαν απ’ το μπαξέ μελιτζάνες και ντομάτες 

και ειδικά παρήγαγε στ’ Ανά Τσαγίρ πατάτες. 

 

Και το χειμώνα άφθονα λάχανα, καρότα 

σας λεω και τα πράσα του ήταν από τα πρώτα. 

 

Τα καλοκαίρια τα παλιά κατά το μεσημέρι 

τον Νίκο πήγαινα να δω με ούζο εις το χέρι. 

 

Εκεί ήταν τ’ αδέλφια του ο Γιάνκος και Σοφία 

ο ντροπαλός Ευάγγελος και η λυγερή Αμαλία. 

 

Με πίστη κι αφοσίωση δούλευαν οι εργάτες 

ιδίως δυο υπάλληλοι καλοί τους συνεργάτες. 

 

Ήταν ο Νίκος ο κουτσός πολύ καλός εργάτης 

κι ο Αντρέας ο (Γκαγκάκ) ο γελαστός Καμπασακάλης. 

 

Έναν ακόμα είχανε θυμάμαι τελευταίως 

Γαλέλο τον φωνάζανε ήταν Μυτιληναίος.  

 

Στου Χατζημάρκου δούλευαν δεκάδες και δεκάδες 

απλόχερα τους δίνανε λαχανικά μ’ οκάδες. 

 

Οι αδελφές τηγάνιζαν μελιτζάνες και πιπέρια  

σαλάτες ετοιμάζανε με τα χρυσά τους χέρια. 

 

Είναι γνωστό σε όλους μας πως η δική μας ράτσα 

δε τρωει τα τηγανιτά εάν δεν έχει σάλτσα. 

 

Όλοι μαζί καθόμασταν κάτω από τη σάγια  

τρώγαμε γύρω απο τον σοφρά γονατιστοί στα πλάγια. 
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Μέσ’ το πηγάδι ρίχναμε πάντα ένα καρπούζι 

στο παγωμένο του νερό γινόταν σαν το μπούζι. 

 

Τα μεσημέρια όλοι τους αφεντικά, εργάτες 

μετά το  νόστιμό φαγί το ρίχνανε στις ξάπλες. 

 

Το βράδυ όλοι γύριζαν στο σπίτι με το κάρο 

το Νίκο πήγαινα να δω για βόλτα να τον πάρω. 

 

Η Θεία Ανθή ετοίμαζε φαΐ για μια ντουζίνα 

και άλλους τόσους φίλευε μέσα εις την κουζίνα. 

 

Μα η ζωή δεν έγινε να μένει πάντα ίδια 

μονοπατάκια χωριστά πήραμε σαν τα γίδια. 

 

Τα πατρικά τα σπίτια μας τ’ αφήσαμε για πάντα 

κι όλοι μας ρίζες ρίξαμε αλλού με τα συμβάντα. 

 

Ο Νίκος στην Αμερική εγώ στην Αυστραλία 

δουλέψαμε πολύ σκληρά και κάναμε φαμίλια.  

 

Το ποίημα αυτό το γράφω στον Νίκο και στ’ αδέλφια 

πως η ζωή μας στο χωριό ήταν γεμάτη  κέφια. 
 

   Τάσος Κολοκοτρώνης 2003 Μελβούρνη Αυστραλία. 

 

 

 Ο ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Καθώς τα χρόνια περνούσαν ο πατέρας μου κατόρθωσε και πήρε και άλλο 

χωράφι βόρεια από το χωριό κοντά στις όχθες του Γαλλικού Ποταμού που 

λεγόταν στα τουρκικά«Ανά Τσαγίρ) =μεγάλο λιβάδι. 

 

Όπως ξέρουμε το 1939 είχε  διαδοθεί παγκοσμίως ότι θα αρχίσει ο  

Πόλεμος στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια και πράγματι η Γερμανία δίχως 

προειδοποίηση κατέλαβε την Πολωνία και άλλα κράτη και στις 28 

Οκτωβρίου η Ιταλία επιτέθηκε εναντίων της Ελλάδας. 

Εκείνη την ημέρα ήμασταν ακόμα στο αγροτόσπιτο μας. μόλις είχε φτάσει 

και ο πατέρας μου απο την αγορά της Θεσσαλονίκης με το αλογόκαρο για 

να μας αναγγείλει να δυσάρεστα νέα. 

Επικράτησε πανικός και όλη η χώρα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. 
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Χιλιάδες νέοι επιστρατεύθηκαν για να πάνε στη πρώτη γραμμή και να 

πολεμήσουν στα βουνά της Αλβανίας τον Ισχυρό ιταλικό στρατό που 

υπερίσχυαν κατά πολύ σε όλα, παρ όλα αυτά οι γενναίοι στρατιώτες της 

Ελλάδας ντρόπιασα τόσο τους Ιταλούς όσο και του Γερμανούς με την 

ανδρεία τους. 

 

                    
Οι ηρωικοί μας φαντάροι κατατρόπωσαν τους φασίστες Ιταλούς στα βουνά της 

Αλβανίας με τις ηρωίδες Ηπειρώτισσες στο πλευρό τους  

 

Ο πατέρας μου μας είπε να φορτώσουμε τα πράγματα μας  και να  

ετοιμαστούμε να πάμε πίσω στο χωριό για να δούμε ποία θα είναι η 

κατάσταση. Τα ραδιόφωνα συνεχώς ενθάρρυνα τον κόσμο να μη 

πανικοβληθεί και τα νέα από το μέτωπο ήταν κάτι που δεν περίμενε 

κανένας. Οι ηρωικοί φαντάροι μας όχι μόνο δεν άφησαν τους Ιταλούς να 

πάρουν μια πιθαμή γης από την Ελλάδα αλλά τους απώθησαν χιλιόμετρα 

βαθιά μέσα στο αλβανικό έδαφος καταλαμβάνοντας την Κορυτσά, 

Κλεισούρα το Τεπελένι και άλλες πόλεις που είχαν πολύ ελληνικό 

πληθυσμό. 

Παρά την υπεροπλία που είχαν οι Ιταλοί σε τανκς, κανόνια και αεροπλάνα 

οι Έλληνες από αμυνόμενοι βρέθηκα στην επίθεση και νικητές παρά του 

βομβαρδισμούς που έκαναν σε πόλεις με άμαχο πληθυσμό. Εν τω μεταξύ.  

Σε λίγες μέρες μέσα ο λαός οργανώθηκε και όλοι με τον εθελοντισμό τους 

προσφέρανε διάφορες υπηρεσίες, όπως έρανοι που και εγώ με άλλους 

μαζεύαμε χρήματα για το στρατό και οι γυναίκες έπλεκαν κάλτσες, 

γάντια, πλόβερ, κασκόλ κουκούλες για να προστατευτούν από το φοβερό 

κρύο επάνω στα βουνά της Αλβανίας. 

Θυμάμαι που ο πατέρας μου με τη βοήθεια των υπαλλήλων 

κατασκεύασαν στην μπροστινή αυλή του σπιτιού μας ένα μεγάλο 

καταφύγιο από τσιμέντο για να προστατευτούμε από του βομβαρδισμούς 
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που συχνά οι Ιταλοί έκαναν επιδρομές όπου χωρούσε όλους μας ακόμα 

και τον καλό μας σκύλο Λέων που φοβόταν τις έκρηξης των βομβών και 

έτρεχε να κρυφτεί πρώτος. Πολλές φορές τα βράδια κοιμόμασταν εκεί για 

να μη σηκωνόμαστε τα μεσάνυχτα όταν σφύριζαν οι σειρήνες. 

Στο διάστημα δε αυτό η κυβέρνηση δημιούργησε σε όλη τη χώρα 

τμήματα πολιτοφυλακής που αποτελούντο από πολίτες που είχαν πάρει 

μέρος στον προηγούμενο πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο που είχαν και κάποια  

πείρα και ο σκοπός του ήταν να προστατεύουν τα γυναικόπαιδα και να 

επιβλέπουν ώστε την ώρα των βομβαρδισμών όλοι να είναι μέσα στα 

καταφύγια. Όλοι ήταν οπλισμένοι και μπορούσαν να πάρουν μέρος ακόμα 

και σε μάχη. 

Ο πατέρας μου ως πρόεδρος της κοινότητας ήταν και επικεφαλής της 

πολιτοφυλακής με βοηθό τον πρόδρομο Κολοκοτρώνη  που είχε 

υπηρετήσει ως εθελοντής στον Αμερικανικό στρατό αλλά  και ως 

εθελοντής στον ελληνικό στρατό με την ελληνική εκστρατεία στο πόλεμο 

κατά της Τουρκίας 1919-1922 με αρκετή πείρα . 

 Η πολιτοφυλακή στεγαζόταν στο καφενείο μας και το Κοινοτικό γραφείο 

στο ίδιο κτήριο που είχε τηλέφωνο από όπου γινόταν και ο συντονισμός 

Από την 28η Οκτωβρίου του 1940 που είχε αρχίσει ο Ελληνο-Ιταλικός 

πόλεμος για έξι μήνες μέχρι τις αρχές του Απριλίου του 1941 ο ελληνικός 

στρατός σημείωνε νίκες αλλά ξαφνικά τα πράγματα άλλαξαν. Οι γερμανοί 

για να σώσουν το γόητρο των νικημένων Ιταλών, αφού είχαν καταλάβει 

σχεδόν όλη την Ευρώπη αποφάσισαν να καταλάβουν και τα Βαλκάνια 

οπότε και η Ελλάδα ήταν μέσα στα σχέδια τους. Έτσι κατέλαβαν την 

Σερβία προηγουμένως, και 

Στις 6 Απριλίου οι Γερμανοί έμπαιναν από τα Ελληνο-σερβικά σύνορα  

ανενόχλητοι και καταλάμβαναν την Θεσσαλονίκη.  

Πριν γίνει όμως αυτό λίγες μέρες πριν  πολλά νέα παιδιά φοβούμενοι πως 

οι Γερμανοί μπορούσαν να συμπεριφερθούν όπως έκαναν οι Τούρκοι το 

1922 αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα υποχωρούντα μας στρατεύματα 

προς την Αθήνα και προς την Κρήτη. 

Θυμάμαι μετάξι αυτών ήταν και ο θείος μου Παναγιώτης Καγιαλής ο 

οποίος οργάνωσε και πήρε μαζί του αρκετούς νέους από το χωριό και 

ζήτησε να φύγει και ο πατέρας μου αλλά αυτός αρνήθηκε να αφήσει την 

οικογένειά του και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί εγκατέλειπαν τα 

σπίτια τους και τα παιδιά του για να γλιτώσουν αυτοί Την άλλη μέρα 

βλέπαμε τα τρένα  από το σπίτι μας που ήταν απέναντι από τις γραμμές 

με εκατοντάδες άλλους να έφευγαν για το άγνωστο. Αργότερα μάθαμε πως 

με μικρό καΐκι κατόρθωσαν να περάσουν στην Κρήτη. 
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Τρεις μήνες αργότερα επέστρεψε στο χωριό κοντά στην οικογένεια του 

και μας έλεγε ότι όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν και την Κρήτη τους πήραν 

αιχμάλωτους και του ανάγκασαν να δουλεύουν σε έργα ακόμα και να 

κουβαλάνε νεκρούς στη πλάτη τους και να τους θάβουν. 

Πριν εισέλθουν τα γερμανικά στρατεύματα, λόγω της θέσης του σπιτιού 

μας που ήταν λίγα μέτρα από τον κεντρικό δρόμο ο πατέρας μου μας πήρε 

και πήγαμε σε συγγενικό σπίτι που ήταν λίγο προς το κέντρο του χωριού 

και μακριά από όπου θα περνούσαν οι Γερμανοί. Πήγα και εγώ αλλά 

γρήγορα βαρέθηκα εκεί και επέστρεψα στο σπίτι που τότε δεν κλειδώναμε 

τα σπίτια γιατί δεν είχαμε και κλειδαριές. Ήθελα να δω από κοντά το τι 

θα γινόταν και δεν φοβόμουν. Από το παράθυρο μπορούσα να δω τον 

κεντρικό δρόμο τον κόσμο που έφευγε, άκουα και έβλεπα  κάτι αεροπλάνα 

μικρά και μεγάλα να πετάνε με κατεύθυνση προ την Αθήνα και ο ουρανός 

ήταν γεμάτος από αυτά. Ο σκύλος μας Λέων από το φόβο του έμπαινε 

κάτω από τα σκέλια μου και ήξερε ο φουκαράς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Για να βλέπω καλύτερα τον δρόμο πήγα μπροστά στο καφενείο μας που 

ήταν και μπροστά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Είδα λίγο κόσμο εδώ και 

εκεί λίγες γυναίκες που προφανώς θα ήθελαν ή να διαμαρτυρηθούν η να 

τους καλουποδεχτούν για να μη φερθούν άσχημα στους χωρικούς. 

Το πρωί νωρίς στις 6 Απριλίου έμπαινε ο πρώτος μοτοσικλετιστής με ένα 

πολυβολητή στο καλάθι και έναν ασυρματιστή καθισμένος πίσω του που 

ήταν και οι ανιχνευτές. Ανενόχλητοι πήγαν μέχρι εκεί που ήθελαν και 

επέστρεψαν μετά από λίγα λεπτά στη μονάδα τους που ήταν 

στρατοπεδευμένη από βραδύς από την άλλη όχθη του Γαλλικού ποταμού. 

Σε λίγα λεπτά ξεχύθηκαν τα τανκς και όλα τα άλλα μηχανοκίνητα τους 

κατευθυνόμενοι προς τη Θεσσαλονίκη δίχως όμως να ακουστεί 

πυροβολισμός που όλοι τους ήταν καλά πειθαρχημένοι. 

Εκεί πρωτοείδα επάνω στα τανκς του πρώτους Γερμανούς τα μεγάλα 

οχήματά τους και εντυπωσιακό ήταν που έβλεπα να σέρνουν  τα φορτηγά 

τους από πίσω και τα τροχοφόρα μαγειρεία τους που μαγειρεύανε ακόμα 

και εν κινήσει . 

Ήταν απόγευμα όταν έφυγα από το πόστο μου όταν είδα μία μονάδα να 

μπαίνει και στο χωριό μας και να παρκέρνουν τα τανκς, τα κανόνια και τα 

οχήματά του μέσα στις αυλέ και κάτω από τα δένδρα για να έχουν 

καμουφλάζ. 

Η πρώτη δουλειά που έκαναν οι Γερμανοί ήταν να βρουν τον πρόεδρο του 

χωριού, που έτυχε τότε να είναι ο πατέρας μου.  

Τον υποχρέωσαν να τους βρει μερικά σπίτια για να μείνουν οι 

αξιωματικοί. Εκτός βέβαια που επιτάξανε το δημοτικό σχολείο μας που 

μέχρι τότε το χρησιμοποιούσε ο ελληνικός στρατός και κανένα από τα 
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παιδιά πήγαινε στο σχολείο, ο πατέρας μου παραχώρησε ένα δωμάτιο του 

σπιτιού μας σ αυτούς για να στριμωχθούμε όλοι μας σε ένα άλλο. 

 Οι ίδιοι με μία βόλτα μέσα στο χωρίο διαλέξανε το σπίτι του Γιώργου 

Σαρρή που ήταν διώροφο και του Πέτρου Ματθαίου και τα επιτάξανε εξ 

ολοκλήρου. Σ αυτά τα δύο σπίτια κατοικούσαν μόνιμα το προσωπικό του 

σιδηροδρομικού σταθμού Νέας μαγνησίας και Διαβατών. 

Λοιπόν δεν άργησα και πήγαινα από ένα μέρος στο άλλο για να δω τι 

έκαναν οι στρατιώτες αλλά δεν είδα να μου δίνει κανένας σημασία, πήγα 

σε ένα μέρος που είχαν αυτά τροχοφόρα μαγειρεία και έβλεπα. Ξαφνικά 

είδα τους στρατιώτες να μπαίνουν στη σειρά με τις καραβάνες τους για 

φαγητό. Πεινούσα λίγο. Είδα γύρω εκεί μέσα στο χαντάκι ένα 

κονσερβοκούτι το πήρα το καθάρισα φυσώντας μέσα λίγο να φύγουν τα 

μυρμήγκια μπήκα κι εγώ στη γραμμή ανάμεσα σε δύο πελώριους 

στρατιώτες, που δεν μου δώσανε σημασία και όταν ήρθε η σειρά μου ο 

μάγειρας είπε κάτι που δεν κατάλαβα αλλά έκανα το νόημα ότι πεινούσα 

και μου γέμισε το κουτί με ένα μαύρο φαγητό σαν σούπα που ξεχείλισε και 

κόντεψα να κάψω τα χέρια μου. 

Με ενθουσιασμό πήρα το φαγητό και πήγα στο σπίτι που ήταν και οι 

υπόλοιποι. Όλοι με μάλωναν που πήρα αυτό το φαγητό και ιδιαίτερα η 

μητέρα μου που ήταν και λίγο καχύποπτη και νόμιζε ότι μπορεί να είναι 

και δηλητήριο. Εγώ γέλασα και είπα πως είναι δυνατόν να είναι 

δηλητήριο αφού το πήραν εκατοντάδες στρατιώτες πριν από εμένα? 

Εν πάση περιπτώσει, δοκίμασα να δω τι ήταν και είχε γεύση του καφέ και 

μέχρι τότε δεν ήξερα ότι και οι Γερμανοί πίνουν καφέ και προ παντός 

μέσα σε καραβάνες. Γιατί εμείς οι Έλληνες το πίνουμε σε μικρά 

φλιτζανάκια. Δεν ησύχασα.  

Την άλλη μέρα πάλι πήγα και τριγυρνούσα στο ίδιο μέρος για συσσίτιο 

όπου περίμεναν και άλλα παιδία όλα με κατσαρόλες . Όταν ήρθε η ώρα 

πρώτοι μπήκαμε εμείς σαν να είχαν μαγειρέψει για μας.  Ήρθε ο μάγειρας 

και είπε να περιμένουμε να σερβιριστούν πρώτα οι στρατιώτες και μετά 

άμα περίσσευε το φαγητό τότε θα μας το έδινε. 

Δεν ξέραμε τότε ότι τα φαγητά που μαγειρεύανε ήταν όλα κλεμμένα από 

εμάς του Έλληνες. Είχαν αδειάσει όλες τις αποθήκες τα καταστήματα, τις 

τράπεζες και άφησαν τον ελληνικό λαό στις πόλεις να πεθαίνει στους 

δρόμους και στα πεζοδρόμια και πολλοί να δίνουν όλα τα υπάρχοντά του 

για μία φέτα ψωμί. 

Στα χωριά η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη γιατί είχαμε τα χωράφια και 

τα ζώα μας που προσφέρανε τα απαραίτητα να ζήσουμε αλλά δεν 

αργήσανε οι κατακτητές και οι  δοσίλογοι Έλληνες να βάζουν χέρι και 

στους χωρικούς παίρνοντας ότι τους άρεσε. 
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Έτσι ο πατέρας μου σκέφτηκε και έστειλε έναν υπάλληλο μας και εμένα 

να πάμε σε ένα μακρινό χωράφι που είχαμε να κρύψει τα δύο άλογα μας 

ως που να περάσει η μπόρα. Πήραμε  όλα τα απαραίτητα και για μερικές 

μέρες μείναμε στο κτήμα, αλλά τα βράδια είχαμε άλλους κατακτητές και 

αυτά ήταν τα ποντίκια και οι αρουραίοι που μπορούσαν να φάνε τα αυτιά 

μας δίχως να το καταλάβουμε.  

Εκεί μείναμε λίγες μέρες και μετά πήγαμε στο σπίτι του αγροκτήματος 

που ήταν και πιο κοντά στο χωριό. Μετά ο, τι ήταν να πάρουν οι Γερμανοί 

τα είχαν πάρει. 

Καθώς περνούσαν οι μέρες και οι μήνες τα πράγματα χειροτέρευαν. Εάν 

τύχαινε να πας στη πόλη έβλεπες οι άνθρωποι να φωνάζουν «πεινάω, 

πεινάω» και σε λίγο να πέφτουν και να πεθαίνουν. Οι εργάτες του Δήμου 

σε καθημερινή βάση μαζεύανε τα σκελετωμένα πτώματα δίχως τελειωμό 

για το νεκροταφείο. 

Ο λαός της Αθήνας ήταν αυτός που υπέφερε περισσότερο από την πείνα. 

Του μπαμπά μου τον αδελφός τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι το 1922 και 

η γυναίκα του Στάσα, χήρα, εγκαταστάθηκε με την κόρη  της την 

Μαρίτσα στην Αθήνα. 

 Πριν καλά καλά  ακόμα συνέλθουν από τα αποτελέσματα εκείνης της 

καταστροφής τους βρήκε τώρα και η πείνα της γερμανικής  κατοχής που 

απεγνωσμένα ζήτησαν να έρθουν στο χωριό. 

Ο πατέρας μου. Και όλη η οικογένεια πρόθυμα  προσφέρθηκε να τους 

βοηθήσει και τους είπε να πάρουν αμέσως το τρένο και έρθουν στη 

Θεσσαλονίκη και μετά στο χωριό. 

Έτσι η θεία μου Στάσα, η κόρη της Μαρίτσα με τον σύζυγο Μανόλη και 

τον μικρό τους γιο Μάρκο τέσσερα άτομα, πήγαμε και τους πήραμε με το 

αλογόκαρό μας από τον σιδηροδρομικό σταθμό και τους φιλοξενήσαμε 

στο σπίτι μας όλο το διάστημα της κατοχής, σχεδόν  περί τα τέσσαρα 

χρόνια. 

Η παροιμία λεει «Όλοι οι καλοί χωράνε ένας κακός περισσεύει.» 

Έτσι από 6 άτομα που ήμασταν γίναμε δέκα και παρ όλα αυτά η μητέρα 

μου παρ όλο που κόντευε τα σαράντα της χρόνια ήταν έγκυος και 

περίμενε το πέμπτο της μωρό. Έτσι όλοι εμείς στριμωχθήκαμε σε ένα 

δωμάτιο και το άλλο το παραχωρήσαμε στους συγγενείς μας και ένα 

μικρό το κρατήσαμε για την μητέρα μου που θα γεννούσε και τότε δεν 

μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα ήταν ,αγόρι ή κορίτσι. 

Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν πολλά μέσα για μία έγκυο, όλες τις γέννες 

τις έκαναν πιο ηλικιωμένες γυναίκα που έκαναν δικά τους παιδιά και 

είχαν λίγη πείρα αλλά στο χωριό μας υπήρχε μία μαμή η οποία είχα 
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κάποια πείρα και σαν νοσοκόμα, ήταν η κυρία Δέσποινα Κλεαγκόνη η 

οποία είχε ξεγεννήσει  σχεδόν όλα τα παιδιά του χωριού. 

Επίσης ήταν και η κυρία Μερτζεμέκη Σοφία η (Ντελή Σοφή) που ήταν 

πρακτική μαμή αλλά και αυτή είχε ξεγεννήσει πολλά παιδιά. 

Έτσι η τελευταία γέννα της μαμάς μου που την θυμάμαι καλά ήταν να 

μας φέρει και ένα άλλο αδελφάκι, τον Βαγγελάκη, ο όποίος γέμισε το σπίτι 

μας  από χαρά και ευτυχία, παρά τις τότε δύσκολες συνθήκες. Για όλους 

εμάς ήταν το μεγαλύτερο δώρο του θεού, τον λατρεύαμε με όλη τη δύναμη 

της ψυχής μας. 

Ιδιαίτερα δε εγώ  σαν μεγαλύτερος αδελφός τώρα, νόμιζα πια ότι ήμουν 

και ο προστάτης του και υπεύθυνος για την ύπαρξή του. Όλοι τον 

θεωρούσαμε σαν γούρι μας. ήταν φρόνιμος και όμορφο μωρό. 

 

Βέβαια οι συνθήκες τώρα ήταν πιο δύσκολες και ο πατέρας μου για να 

έχει λίγο ρευστό χρήμα στα χέρια του άνοιξε το καφενείο σε καθημερινή 

βάση με βοηθό ένα Εβραίο ονόματι Αλβέρτο. 

Μία μέρα ήρθε στη δουλειά  που φορούσε στο βραχίονα του το αστέρι του 

Δαβίθ. Στην ερώτηση του πατέρα μου γιατί είχε το αστέρι στο μπράτσο 

του , είπε ότι ήταν διαταγή των Γερμανών όλοι οι Εβραίοι να το έχουν για 

να ξεχωρίζουν από τους Έλληνες. 

Στην αρχή κανένας δεν ήξερε γιατί οι Εβραίοι είχαν αυτό το διακριτικό 

αλλά γρήγορα μαθεύτηκε ότι τους προόριζαν δήθεν για καλύτερη 

εγκατάσταση στη Γερμανία αλλά τα σατανικά τους σχέδια ήτα για τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και στη συνέχεια για 

εξολόθρευση 

Πάντως ο Αλβέρτο δεν εμφανίστηκε ξανά στο καφενείο και σίγουρα θα 

ήταν μέσα σε εκείνα τα τρένα που βλέπαμε οι γερμανοί να κουβαλάνε 

καθημερινώς στα γερμανικά γκέτο. 

Τα τρένα περνούσαν κάθε μέρα το ένα μετά το άλλο φορτωμένα με 

γυναικόπαιδα σε βαγόνια κατάλληλα μόνο για ζώα με ένα μικρό 

παραθυράκι για λίγο αέρα που με το ζόρι μπορούσαν να βάλουν δύο άτομα 

το πρόσωπό του για να βλέπουν έξω και να φωνάζουν απελπισμένοι για 

λίγο νερό ή φαί, 

Πολλές φορές εμείς τα παιδιά τρέχαμε κατά μήκος από τις γραμμές με τα 

αργοκίνητα τρένα να τους ενθαρρύνουμε αλλά σε κάθε βαγόνι υπήρχε και 

ένας στρατιώτης των Ες Ες με το αυτόματο όπλο στο χέρι έτοιμος να το 

χρησιμοποιήσει. Αρκετοί από αυτούς ήξεραν το πεπρωμένο τους και 

μερικοί πετούσαν τα πολύτιμα χρυσαφικά τους και άλλα αντικείμενα. 

Έτσι με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο εξάρθρωσαν όλους τους Ελληνο-

Εβραίους  της Θεσσαλονίκης των Αθηνών αλλά και από όλες τις πόλεις 
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της Ελλάδος. Μερικοί πιο θαρραλέοι τόλμησαν να πάρουν στα χέρια τα 

όπλα και να ενταχθούν στον απελευθερωτικό στρατό του ΕΛΑΣ ή  ΕΔΕΣ 

και να τους πολεμήσουν, αλλά ήταν λίγοι αυτοί. 

 

                      
     Τρένα σαν και αυτό κουβαλούσαν τους Εβραίους στα κάτεργα της Γερμανίας. 

 

Η πείνα γενικά σε όλη τη χώρα επηρέασε και την οικογένειά μας παρ όλο 

που είχαμε κάποια αποθέματα σιτηρών και άλλων τροφίμων, αλλά επειδή 

το μέλλον ήταν αβέβαιο και δεν ξέραμε πόσο θα διαρκέσει ο πατέρας μου 

εφάρμοσε να κάνουμε λίγες περικοπές στη κατανάλωση, στο λάδι, το τυρί 

ελιές, κρέας και άλλα είδη. 

Μερικοί έχοντες τα αγαθά αυτά εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και 

πλουτήσαν εις βάρος των δυστυχισμένων. Ο πατέρας μου που θα 

μπορούσε να κάνει το ίδιο αρνήθηκε τέτοιου είδους εκμετάλλευση και 

προσπαθούσε να βοηθήσει όσους μπορούσε περισσότερους κατά το 

δυνατόν. 

Ήταν καλοκαίρι του 1941. Συνήθως τα καλοκαίρια είχαμε πολλές 

δουλείες στον μπαξέ μας και μέναμε στο αγροτόσπιτο που είχαμε εκεί 

αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατούσε ήταν ζήτημα αν μέναμε 

κάνα δύο βράδια σε εξαιρετικές περιπτώσει μόνο, αλλά  

 

Ο ΚΟΝΙΑΛΗΣ 

Δίπλα από το σπίτι του μπαξέ μας έμενε εκεί μόνιμα ο πρόσφυγας 

Παναγιώτης με τη γυναίκα του τη Χρυσή  από το Ικόνιο της Μικράς 

Ασίας που τον ήξεραν όλοι ως Κόνιαλη, μαζί τους είχαν και τον 

υιοθετημένο γιο τους 19 χρονών Κώστα που κάναμε και παρέα. Πολλές 

φορές ο πατέρας μου τους παρότρυνε να μη μένουν εκεί γιατί κινδύνευαν 
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να πέσουν θύματα ληστείας από ανθρώπους που λόγω της πείνας θα 

μπορούσαν να τους κάνουν κακό.  

Αυτοί όμως τον αγνόησαν και συνέχισαν να μένουν και να δουλεύουν τον 

μπαξέ τους σε όλη την κατοχή. Μετά την κατοχή όμως που τα 

περισσότερα μέρη απελευθερώθηκαν από τους αντάρτες επικρατούσε 

αναρχία. 

Μία μέρα πήγα στο μπαξέ μας παίρνοντας μαζί μου και την εργάτρια μας 

Βασιλεία Μπογιατζή και παρατήρησα ότι οι κότες τους ήταν σκόρπιες 

μέσα στο μπαξέ και η πόρτα να είναι ανοιχτή με απόλυτη ησυχία. Όταν 

πήγα να δω βρέθηκα μπροστά σε ένα θέαμα φρικιαστικό. Όλοι  τους ήταν 

πεσμένοι νεκροί στα δωμάτια με αίματα  σκορπισμένα στους τοίχους και 

στα πατώματα με τα ρόπαλα που κόψανε από τα δέντρα μας που τους 

σκότωσαν πεσμένα δίπλα τους. 

 

 Ήμουν ο πρώτος που αντίκρισα το μακάβριο αυτό θέαμα. Έτρεξα 

αμέσως και ειδοποίησα τον πατέρα μου ο οποίος με τη σειρά του 

ειδοποίησε την πολιτοφυλική που ήταν τότε και η αστυνομία. 

Πήραν τα πτώματά τους για νεκροψία αλλά δεν έγιναν συλλήψεις. Τους 

πήραν τους έθαψαν και το ζήτημα έκλεισε και δεν βρέθηκαν ένοχοι. 

Υπολογίσαμε ότι οι εγκληματίες να ήταν τρεις ή τέσσερις και τα αίτια 

έμειναν άγνωστα. Ίσως για χρήματα ή για δύο σακιά αλεύρι. 

Το περιστατικό αυτό ήταν ένα από τα θλιβερά που έγιναν στο χωριό τον 

Νοέμβριο του 1944. 

Αργότερα το συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν ότι ο Κόνιαλης είχε έναν 

ανιψιό που ήταν στα τάγματα ασφαλείας και ήταν ο μόνος κληρονόμος 

που πιθανόν να οργάνωσε τη δολοφονία για να τον κληρονομήσει.  

Πάντως μας πήρε πολύ καιρό να συνέλθουμε από αυτό φόνο και 

αποφεύγαμε να μένουμε τα βράδια εκεί ούτε και να μένουμε αργά. Το 

σπίτι έμεινε έτσι άδειο για πολλά χρόνια βρικολακιασμένο ως που το 

κατεδάφισαν.  

    

 Είναι γνωστό που μόλις οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα το πρώτο 

πράγμα που έκαναν ήταν να σχηματίσουν κατοχική κυβέρνηση και 

συγχρόνως να οργανώσουν τα Τάγματα Ασφαλείας τα οποία θα παίρνανε 

τον πονοκέφαλο από τους Γερμανούς να ελέγχουν τους αντιφρονούντες. Οι 

Γερμανοί έδωσαν σ αυτούς απόλυτη κυριαρχία και δικαίωμα να ελέγχουν 

και να ενεργούν με το δικό τους τρόπο. Στην οργάνωση αυτή 

προσχώρησαν γερμανόφιλοι δοσίλογοι αλλά και αρκετοί που λόγω της 

πείνας προτίμησαν να ενταχθούν στα τάγματα για να σωθούν αλλά ο 
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σκοπός τους ήταν να λεηλατούν τον κόσμο και να σκοτώνουν αν δεν 

γινόταν αυτό που ήθελαν. 

 

Η ΑΡΑΧΝΗ  

Θα ήθελα εδώ να διηγηθώ ένα περιστατικό και περιπέτεια με τον φίλο 

μου τον Τάσο Κολοκοτρώνη. 

Θυμάμαι ήταν το καλοκαίρι του 1942 και είχαμε πολύ δουλειά με το 

μάζεμα της πατάτας στο κτήμα μας που ήταν  στο Ανά Τσαγίρ.  

 Μαζί με όλη την παρέα, που στο βγάλσιμο ήταν ο υπάλληλος μας ο Νίκος 

ο κουτσός και ο Γιάννης Σουλιώτης (Μουρμούρης) και στο μάζεμα εγώ 

με τα αδέλφια μου, αλλά  ήρθε και ο Τάσος να μας βοηθήσει στο μάζεμα. 

Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ σε κανέναν συνέβη στον Τάσο. Εκεί που 

ήταν καθισμένος στο χώμα και διάλεγε τις πατάτες μικρές και μεγάλε 

ξαφνικά αισθάνθηκε επανωτά τσιμπήματα κοντά στον αστράγαλο και 

είδε ότι ήταν μια αράχνη. Είπε σε όλους ότι τον τσίμπησε αράχνη αλλά 

δεν δώσαμε σημασία και γελάσαμε 

                                                  
 

Μετά περίπου από ένα λεπτό ο Τάσος έγειρε το κεφάλι του στο τσουβάλι, 

άρχισε να  ιδρώνει πολύ και ήταν τελείως αναίσθητος. Όλοι μας  

πανικοβληθήκαμε. 

Γρήγορα ζέψαμε τον ντορή στο κάρο τον βάλαμε στο κάρο και τροχάδην 

για το χωριό. Σε ένα τέταρτο ήμασταν απέναντι από το καφενείο τους και 

για να μη κάνουμε το γύρο από το σταθμό τον πήραμε στην αγκαλιά 

τελείως αναίσθητο και τον δώσαμε στον πατέρα του τον Πρόδρομο που 

τρομοκρατήθηκε και νόμισε ότι ήταν πεθαμένος, το ίδιο και η μητέρα του 

κυρία Αγγελική αλλά και μερικοί πελάτες που ήταν εκεί. 

Στο σπίτι τους έμενε ο Γιατρός Γεώργος Αγκυρόπουλος, εξάδελφος του 

πατέρα του αλλά αυτός δεν είχε ούτε ενέσεις ούτε και φάρμακα 
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Αμέσως έτρεξε ο πατέρας του στο σπίτι του Γεώργου Σαρρή όπου έμεναν 

οι αξιωματικοί του σιδηροδρομικού σταθμού. Αυτοί είχαν και ένα 

ταγματάρχη γιατρό που τον γνώριζε ο πατέρας του όπως και τους άλλους 

που ήταν πελάτες του καφενείου. 

Ο γιατρός ήρθε αμέσως. Του εξήγησαν τι συνέβη και αμέσως έκανε την 

κατάλληλη αγωγή με ενέσεις και φάρμακα που διάθεταν για το στρατό 

τους και έμεινε όλο το βράδυ στο σπίτι τους για να τον παρακολουθεί. 

 Την άλλη μέρα αποφάσισε να τον στείλει στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη 

Θεσσαλονίκη και αφού έγραψε τα σχετικά χαρτιά και οδηγίες πήρε τον 

πατέρα του και τον Τάσο που είχε συνέλθει λίγο βγήκαν στη άσφαλτο και 

σταμάτησε ένα φορτηγό γκαζοζέν. Παρακάλεσε τον οδηγό να τους πάρει 

και ο οδηγός του έβαλε επάνω με κάτι άλλους και ξεκίνησε. 

Όταν έφτασε το φορτηγό κοντά στο σταθμό και στα μαγαζιά οι 

Ταγματασφαλίτες τους σταμάτησαν για έλεγχο και για φορολόγηση στα 

είδη αλλά ειδικά ρωτήσανε τον οδηγό ποίοι ήταν αυτοί που είχαν ανεβεί 

πριν λίγη ώρα. Φαίνεται ότι παρακολουθούσαν ο οδηγός έδειξε τον Τάσο 

και τον μπαμπά του.  

Ζήτησαν την άδεια ταξιδιού και ο πατέρας του Τάσου έδειξε τα 

γερμανικά χαρτιά για το νοσοκομείο, που δεν μπορέσανε να τα διαβάσουν 

και τους κατέβασαν και αφού κράτησαν ο τι ήθελαν το φορτηγό έφυγε και 

ο Τάσος με τον μπαμπά του γύριζαν σπίτι. Καθώς βαδίζανε δίπλα από τις 

γραμμές ο Ταγματάρχης γιατρός που πριν από λίγα λεπτά του έστειλε στο 

νοσοκομείο τους είδε από το μπαλκόνι να έρχονται πίσω. Κατέβηκε 

αμέσως και ρώτησε γιατί δεν πήγαν στο Νοσοκομείο. 

Ο πατέρας του, εξήγησε στον Ταγματάρχη και είπε ότι οι Έλληνες 

ταγματασφαλίτες δεν τους άφησαν. Αργότερα έμαθα ότι. 

Ο Γερμανός γιατρός είχε  θυμώσει τόσο πολύ. Τους είπε να περιμένουν, 

πήγε ντύθηκε έβαλε το πιστόλι στη μέση πήρε το αυτοκίνητό του έναν 

άλλο αξιωματικό,  τον Τάσο και τον πατέρα του και κατ ευθείαν πήγανε 

στους ταγματασφαλίτες που ήταν παράνομα εκεί και του διέταξε να 

εγκαταλείψουν την Νέα Μαγνησία για καλά και αμέσως. Και το έκαναν 

Όσο τον Τάσο και τον πατέρα του, τους πήγε ο ίδιος μέχρι το Νοσοκομείο 

όπου έμεινε ο Τάσος εκεί για θεραπεία ένα μήνα. Η περίπτωση αυτή ήταν 

σπάνια , έτσι έστειλαν τον πατέρα του να πιάσει παρόμοιες αράχνες για 

βρουν το αντίδοτο, αυτός πήγε στο Ανά Τσαγίρ και έπιασε καμιά 

πενηνταριά. 

 

Μια άλλη περίπτωση. 

Δεν φεύγει ακόμα από το μυαλό που ένας από αυτούς του προδότες της 

πατρίδας μας σταμάτησε έναν αγρότη που μετέφερε λίγα άχυρα στο με το 
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κάρο του, τον σταμάτησε και ζήτησε να του δώσει τη ζώνη του. Αυτός 

αρνήθηκε λέγοντας ότι άμα έβγαζε τη ζώνη του θα έπεφτε το παλτελόνι 

του. 

Θύμωσε ο ταγματασφαλίτης και δίχως να διστάσει σήκωσε το όπλο του 

και τον πυροβόλησε στο στήθος και τον σκότωσε, μετά πήρε ένα 

καρπούζι που είχε στο κάρο του το έκοψε έκατσε επάνω στο πτώμα του 

φουκαρά και το έφαγε με αναισθησία. Όσοι ήταν εκεί κοντά και είδανε με 

φρίκη έμειναν άφωνοι αλλά δεν τόλμησαν να πουν κουβέντα.    

Αυτή βέβαια είναι μία περίπτωση από τις πολλές που έχω δει  και 

κακομεταχειρίσεις πολιτών μας που θα παραλείψω να τις διηγηθώ άλλες. 

 

Εγώ και όλα τα παιδιά του χωριού δεν πήγαιναν σχολείο διότι το σχολείο 

μας το είχαν πάρει οι Γερμανοί και όταν δεν είχα να κάνω τίποτα έπαιζα 

αλλά και σε ένα από τα δωμάτια μας έμενε ο Αυστριακός ταγματάρχης 

που έμπαινε και έβγαινε στο σπίτι μας σα να ήταν δικό του ότι ώρα ήθελε. 

Μία μέρα μπήκαν στο σπίτι μας τρεις γερμανοί φαντάροι και κλέψανε το 

παλτό του πατέρα μου που ήταν από καλό κασμίρι. Ο πατέρας μου δίχως 

να διστάσει του κυνήγησε και πήρε το παλτό του πίσω, το γεγονός αυτό το 

έμαθε ο ταγματάρχης ο οποίος τους εντόπισε και τους επέβαλε αυστηρή 

τιμωρία. 

 

Μία άλλη μέρα ενώ πότιζα τα λαχανικά μας είδα να σταματάει στο δρόμο 

ένα γερμανικό φορτηγό από το οποίο κατέβηκαν μερικοί στρατιώτες, 

πηδήξανε τον φράχτη και άρχισαν να κλωτσάνε με τις μπότες τους τα 

οπωροφόρα δένδρα μας που μόλις είχαν αρχίσει να καρποφορούν. Πολλά 

ώριμα αλλά και άγουρα καίσια και ροδάκινα έπεσαν στο έδαφος από τα 

οποία έφαγα γέμισαν τις τσέπες τους και έφυγαν. Εγώ δεν τόλμησα να 

μιλήσω για να μη φαω και εγώ τις κλωτσιές στο κώλο μου και τους 

άφησα να φύγουν. Όταν ήρθε ο πατέρας μου και τα είδε έγινε έξω φρενών, 

αλλά τι μπορούσε να κάνει? 

 

Κατά το διάστημα της γερμανικής κατοχής ο πατέρας μου δεν ήταν πια 

πρόεδρος. Είμαι σίγουρος που δεν θα ήθελε Την προεδρία την ανάλαβε 

ένας χωριανός μας διορισμένος που μιλούσε άπταιστα γερμανικά και ήταν 

ο Γιάννης Θεοδωσιάδης που έμενε κοντά στο σπίτι του Διαμαντόπουλου 

ανάμεσα από την Εθνική Οδό και τις γραμμές. Παρ όλο που μιλούσε τα 

γερμανικά δεν ήταν όμως δοσίλογος προδότης και πάντα προσπαθούσε να 

προστατεύσει και να βοηθήσει του χωριανούς όσο μπορούσε περισσότερο. 

Έτσι μου έλεγε ο φίλος μου ο Τάσος που τον έβλεπε κάθε μέρα στο 
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Κοινοτικό Γραφείο που στο διάστημα της κατοχής στεγάστηκε στο 

μπροστινό μέρος του καφενείου τους. 

  Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ιδίως όταν 

αυτά τα τάγματα ασφαλείας συλλαμβάνανε αθώους συμπολίτες μας και 

τους εκτελούσαν και τα πτώματα τα πετούσαν από την γέφυρα του 

Γαλλικού Ποταμού μέσα στο ποτάμι. 

Εκεί κοντά στις όχθες του ποταμού είχαμε ένα κτήμα που βάζαμε 

αποκλειστικά πατάτες και αρκετές φορές είχα δει να γίνονται αυτά τα 

πράγματα με πτώματα εκτεθειμένα να τα τρωνε οι λύκοι και τα σκυλιά 

Η φιλία μας με τον Τάσο άρχισε από μικρή ηλικία, εξ άλλου και οι 

μητέρες μας σαν κορίτσια στο  χωριό τους τον Μουραδιές ήσαν στενές 

φιλενάδες αλλά παρέμειναν έτσι και σαν μαμάδες πια. 

 

Το 1942 μάθαμε ότι είχε άνοιξε ένα γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη και ο 

πατέρας μου παρ όλο που μπορούσε να με απασχολήσει στο μπαξέ ή στο 

καφενείο με έστειλε αλλά το πρόβλημα ήταν που δεν υπήρχε τακτική 

συγκοινωνία. Τα μέσα που υπήρχαν ήταν τα αλογόκαρα των μπαξεβάνων 

που τα είχαν για δική τους χρήση, καμιά φορά κανένα γερμανικό φορτηγό 

αλλά υπήρχε και ένα τρενάκι με λίγα βαγόνια για τους εργάτες των 

σιδηρόδρομων που αναχωρούσε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και πήγαινε 

μέχρι τους Λαχανόκηπους, σταματούσε σε κάθε σταθμό , άφηνε εργάτες 

και επέστρεφε αμέσως πίσω άδειο. Πήγαινε ξανά το απόγευμα να τους 

παραλάβει και επέστρεφε πάλι στη βάση του στη Θεσσαλονίκη. Το τρένο 

αυτό το λέγανε Μπαλέ. Κανονικά αυτό ήταν αποκλειστικά για τους 

εργάτες αλλά κάθε φορά που σταματούσε να κατεβούν οι εργάτες 

ορμούσαν όλοι οι παράνομοι επιβάτες για να πάνε στη πόλη τζάμπα. Το 

ίδιο γινόταν όταν έφευγε και από τη Θεσσαλονίκη κουβαλούσε 

λαθρεπιβάτες πριν πάρει τους εργάτες 

Μία μέρα οι Γερμανοί τους βαρέθηκαν και σκαρώσανε ένα ωραίο κόλπο 

για να τους τιμωρήσουν. 

Άφησαν να ανεβούν όλους . παιδιά, άντρες, γυναίκες, γέρους,  με τα 

καλάθια τα σιμπίλια και μεταξύ αυτών ήταν και ο φίλος μου ο Τάσος με 

μία τραμουτζάνα να αγοράσει ούζο για το καφενείο του μπαμπά του. Όλοι 

ήταν χαρούμενοι. Ανέβηκαν από το σταθμό του χωριού, θα πήγαιναν να 

αφήσουν μερικούς εργάτες στους Λαχανόκηπους και μετά κατ ευθείαν 

στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και έγινε, πήγε στους Λαχανόκηπους αλλά αντί  

να γυρίσει για την Θεσσαλονίκη τράβηξε για το Κιλκίς  αλλά πριν φτάσει 

εκεί κάπου σε ένα ερημικό μέρος σταμάτησε. 

 Κατέβηκαν οι Γερμανοί στρατιώτες με τα αυτόματα στα χέρια και τους 

διατάξανε να κατεβούν όλοι κάτω και να απομακρυνθούν από το τρένο 
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μέσα στα χωράφια. Μερικοί νομίσανε ότι θα τους εκτελέσουν αλλά 

ευτυχώς ήταν για να τους τιμωρήσουν. Μόλις είδαν ότι όλοι είχαν κατεβεί 

βαλαν μπρος και φύγανε για τη Θεσσαλονίκη με το τρένο άδειο. Ευτυχώς 

εκείνη  την ημέρα δεν ήμουν εκεί. 

Αυτό το περιπετειώδες περιστατικό μου το διηγήθηκε ο Τάσος και 

γελούσαμε. Τελικά  για να φτάσουν πίσω στο χωριό όλοι βαδίσανε περί τα 

τριάντα χιλιόμετρα και φτάσανε σχεδόν το βράδυ. Κανένας δεν τελείωσε 

τη δουλειά και ο Τάσος γύρισε δίχως ούζο. 

 

Το 1942 οι Γερμανοί είχαν ήδη τελειώσει την κατασκευή του μεγαλυτέρου 

σιδηροδρομικού δικτύου των Βαλκανίων ανάμεσα στο χωριό μας και τη 

Θεσσαλονίκη με αποθήκες πυρομαχικών και άλλων εφοδίων. Αυτός ο 

σπουδαίος  στρατηγικός κόμβος θα εξυπηρετούσε τα γερμανικά 

στρατεύματα για τις επιχειρήσεις σε όλη τη Μεσόγειο και τα μέτωπα στην 

Αφρική. Όλη η περιοχή ήταν οχυρωμένη με επάκτια και αντιαεροπορικά 

κανόνια. 

Όταν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι έμαθαν για τις εγκαταστάσεις και 

έβαλαν σκοπό να τις καταστρέψουν. Έτσι σε καθημερινή βάση είχαμε 

αεροπορικές επιδρομές την ημέρα με τα αμερικανικά αεροπλάνα και το 

βράδυ με τα αγγλικά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος να υποστούμε μεγάλες 

καταστροφές και εμείς αφού τα σπίτια μα απείχαν μόνο λίγες εκατοντάδες 

μέτρα από τον σταθμό. Σχεδόν κάθε μέρα και κάθε βράδυ οι σειρήνες 

ούρλιαζαν και μας αναγκάζανε να τρέχουμε στα καταφύγια που είχαμε 

στις αυλές μας. 

Τις νύχτες των βομβαρδισμών βλέπαμε τον ουρανό να λάμπει από τις 

φωτοβολίδες και τα φώτο-κατευθυνόμενα βλήματα που ήταν θεαματική η 

εικόνα αλλά και επικίνδυνα. 

 

Κατά το τέλος του 1942 και τα μέσα του 1943 η παροχή των τροφίμων 

βελτιώθηκε λίγο όχι ότι δεν υπέφερε ο κόσμος από την πείνα αλλά τώρα 

υπέφερε από τις εκτελέσεις αθώων πολιτών. Οι γερμανοί δώσανε λίγη 

ευκαιρία στους αγρότες να παράγουν τα απαραίτητα για να μη πεθάνουν 

και αυτοί από την πείνα. 

Εγώ μετά από ένα χρόνο στο σχολείο αποφάσισα να το εγκαταλείψω γιατί 

δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στα μαθήματά μου. Ο πατέρας μου είχε 

ανάγκη από δύο ακόμα εργάτες για τα κτήματα και οπωσδήποτε θα 

ήμουν πιο χρήσιμος να δουλεύω και να επιβλέπω το προσωπικό που το 

έκανα όταν ήμουν ακόμα πιο μικρός.  
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Εν τω μεταξύ παρ όλο που δεν είχαμε τότε ραδιόφωνο μαθαίναμε από 

στόμα σε στόμα ότι οι γερμανοί δεν πήγαιναν και τόσο καλά στο μέτωπο 

της Ρωσία αλλά ούτε και στην Αφρική και στην Ελλάδα.  

 Οι αντιστασιακές δυνάμεις του ΕΛΑΣ που κατευθύνονταν από το ΚΚΕ 

και τους Ρώσους και του ΕΔΕΣ από την εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου 

και  τους Άγγλους είχαν τον ανταγωνισμό το ποίος θα επικρατήσει στη 

διακυβέρνηση της χώρας μετά την αποχώρηση των Γερμανών που είδη 

υπήρχαν σημεία να υποχωρούν από το μέτωπο της Ρωσίας και της 

Αφρικής . 

Από το καλοκαίρι του 1944 έδειχναν σημάδια που η ελευθερία μας θα 

ήταν ζήτημα λίγων μηνών ίσως και ημερών αλλά κατά τα τέλη του μηνός 

έβλεπα και ήταν φανερό που οι Γερμανοί ήταν σε συνεχή κίνηση με τις 

φάλαγγες τους να παίρνουν το δρόμο για τη πατρίδα τους και τα τρένα να 

κουβαλάνε στρατό και άρματα μάχης που έδειχνε ότι οι ημέρες της 

κατοχής του ήταν μετρημένες. 

Ο πατέρας μου το αντιλήφθηκε αυτό και τις τελευταίες μέρες δεν μας 

άφησε να πάμε στους μπαξέδες μας αλλά να μείνουμε στο χωριό και μας 

μετέφερε σε συγγενικό σπίτι που ήταν μακριά από τον κεντρικό δρόμο και 

τις γραμμές όπου γινόταν και η υποχώρηση. 

Εγώ σαν ανησυχώ παιδί που ήμουν το έσκασα και πήγα στο σπίτι και στη 

συνέχεια στο καφενείο που είχε και πανοραμική θέα μέχρι και τη 

Θεσσαλονίκη και σε όλο το σκηνικό και τη κίνηση που έφευγαν οι 

Γερμανοί . 

Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών και προς τη πόλη άκουα 

επανωτές εκρήξεις και όταν φτάσανε προς το χωριό είδα ότι ειδικό 

συνεργείο Γερμανών ανατίναζε όλους του τηλεφωνικούς στύλους που τους 

έκοβαν στη μέση και μετά κόβανε τα σύρματα. 

 Ένα άλλο συνεργείο πάλη ήταν που ανατίναζε τις γραμμές κάθε πέντε 

μέτρα, περίπου. Μία ατμομηχανή με 2-3 βαγόνια φορτωμένα με δυναμίτες 

πήγαινε σιγά και οι ειδικοί άφηναν τους δυναμίτες δίπλα από την ράγια 

και άλλοι με το τσιγάρο έβαζαν φωτιά στο φυτίλι. Η έκρηξη έσπανε ένα 

μεγάλο κομμάτι από τη γραμμή που το τίναζε περί τα διακόσα μέτρα. Ένα 

από αυτά τα κομμάτια τρύπησε τον τοίχο της κουζίνας μας προξενώντας 

πολλές ζημιές. Όταν το είδα τρόμαξα. Όλη αυτήν η δουλειά των 

καταστροφών την προστάτευαν μερικά τανκς που περιπολούσαν κατά 

μήκος του Εθνικού δρόμου και όταν έβλεπαν και την παραμικρή κίνηση 

πυροβολούσαν με τα μυδράλια, φοβόντουσαν μην είναι αντάρτες. 

 Την άλλη μέρα έμαθα ότι ένα τέτοιο κομμάτι από τη γραμμή μπήκε και 

στη κουζίνα του θείου πρόδρομου Κολοκοτρώνη που το καφενείο και 

σπίτι ήταν μόνο 8 μέτρα μακριά από τις γραμμές. Ευτυχώς που την ώρα 
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εκείνη ήταν κριμένος σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Τρομοκρατημένος 

(σφάλμα) βγήκε και έτρεξε να φύγει αλλά τον είδαν από το τανκς και 

έβαλαν με το κανόνι τους. Κανένα από τα βλήματα δεν τον βρήκε αλλά 

βρήκε ένα δέντρο ακακίας της αυλής και το έκοψε σαν πράσο. 

Κατά την αποχώρηση η γυναίκα του θεία Αγγελική και ο φίλος μου Τάσος 

ήταν στη Βέροια και γύρισαν αμέσως μόλις έφυγαν οι Γερμανοί να βρουν 

κι αυτοί το σπίτι τους όπως το δικό μας καταστραμμένο. 

Με τον Τάσο είχαμε κάνα δυο μήνες να ειδωθούμε, μα μόλις ήρθε πήγαμε 

να εξερευνήσουμε όλα τα καταστραμμένα και να δούμε τι μπορούσαμε να 

πάρουμε από αυτά  

  

Σ αυτό το θέμα της λεηλασίας θα επανέλθω σε άλλες σελίδες. 

 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

30 Οκτωβρίου 1944. Σίγουρα ενώ οι γερμανοί αποχωρούσαν ακόμα από 

το χωριό μας ο κόσμος της Θεσσαλονίκης πανηγύριζε με ενθουσιασμό την 

απελευθέρωση της από τα στρατιωτικά τμήματα του ΕΛΑΣ-ΕΑΜ που 

ανάλαβαν και την εξουσία παρά την συμφωνία της Καζέρτας που όριζε να 

παραδοθεί η πόλη πρώτα στους Άγγλους και στον στρατηγό Σκομπι όπως 

έγινε και με την Αθήνα και μετά να γίνουν διαπραγματεύσεις με το ΕΑΜ- 

ΕΛΑΣ,  αλλά ο κόσμος δεν ήξερε αυτές τις λεπτομέρειες και έξαλλος 

ξεχύθηκε στην παραλία και άλλους κεντρικούς δρόμους της πόλης 

τραγουδώντας τα αντάρτικα τραγούδια με ενθουσιασμό και αλαλαγμούς 

Το ίδιο κάναμε και εμείς στο χωριό. Αμέσως εγκαταστάθηκε στο σχολείο 

μας τώρα ένας λόχος ανταρτών που έψαχναν να βρουν τους 

ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών για να τους σκοτώσουν, 

και στη συνέχεια η ΕΤΑ (Εθνική Τακτική Αλληλεγγύη) να επιτάσσει 

μοσχαράκια, άλογα, τρόφιμα και ο, τι άλλο ήθελαν με το έτσι θέλω για τη 

συντήρηση των ανταρτών. 

Στο σπίτι του Πέτρου Ματθαίου (Μπαμπάκ) φύγανε οι Γερμανοί και 

μπήκε  η πολιτοφυλακή με πρόεδρο τον Μανόλη Μαραγκό και το 

κοινοτικό γραφείο ακόμα στο μισό καφενείου του Πρόδρομου 

Κολοκοτρώνη. 

Λοιπόν από την ημέρα της απελευθέρωσης και τους επόμενους δύο μήνες 

συνέβησαν πολλά σοβαρά γεγονότα και γράφτηκαν πολλά που δεν είμαι 

ιστορικός να τα περιγράψω όλα αλλά θυμάμαι, ότι στην Αθήνα οι Άγγλοι 

με στρατηγό Σκομπι με σύμμαχο το Στέμμα και το στρατό του ΕΔΕΣ 

ενεπλάκησαν σε πόλεμο με τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ-ΕΑΜ που έμειναν 

στην ιστορία ως « Δεκεμβριανά». 
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Αυτή η εμφύλια σύρραξη έγινε για την κυριαρχία και στα επεισόδια αυτά 

σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τα αγγλικά στρατεύματα. έτσι λοιπόν έγινε 

ένα σύμφωνο στη Βάρκιζα για να παραδώσουν οι αντάρτες τον οπλισμό 

τους και να συγκυβερνήσουν. Αυτό έγινε αλλά πολλοί αντάρτες αρνήθηκαν 

να παραδώσουν τα όπλα και δημιούργησα ένα δεύτερο αντάρτικο για να 

πολεμήσουν τον ίδιο τον ελληνικό λαό που έμεινε ως «Εμφύλιος πόλεμος» 

δηλαδή ως αδελφοπόλεμος ή αλληλοεξοντώσει που διήρκησε σχεδόν 5 

χρόνια από τα βουνά και χωριά της Ελλάδος. 

Τελικά σχηματίσθηκε πια επίσημη κυβέρνηση και κάπως άρχισε να 

μπαίνει η χώρα σε κάποιο ρυθμό τάξης αλλά ως που να γίνει αυτό μέσα σ 

αυτό το διάστημα συνέβαιναν απίστευτα πράγματα. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ 

Ο, τι είχαν καταστρέψει οι γερμανοί και όσα άφησαν φεύγοντας πίσω 

τους, και άφησαν πολλά για να αναστηλωθεί το κράτος,  έμειναν έρμαια 

στη τύχη του πεινασμένου λαού που ξεχύθηκε και λεηλατούσε ότι εύρισκε 

μπροστά του. 

 

 Τη πρώτη μέρα, Σαν περίεργο παιδί που ήμουν   πήγα να δω και το 

πλιάτσικο που γινόταν στις αποθήκες τροφίμων ήταν απερίγραπτο , και 

ήταν δεκάδες πελώριες μισό υπόγειες τέτοιες στη περιοχή του Γαλλικού. 

Εκατοντάδες με κάρα με άλογα ακόμα και με καροτσάκια κουβαλούσαν 

τα μπιζέλια, φασόλια ρύζι ζάχαρη και άλλα όσπρια. 

Σε μια άλλη αποθήκη βρέθηκαν χιλιάδες βαρέλια 44 γαλονιών με 

ελαιόλαδο αρίστης ποιότητας. Εκεί γινόταν πόλεμος ποίος θα πάρει τα 

περισσότερα βαρέλια. 

 

Το κωμικό μέρος ήταν που φεύγοντας οι Γερμανοί αφού πούλησαν αρκετά 

βαρέλια σε μερικούς, φτηνά, μετά έβαλαν δυναμίτες μπροστά στις δύο 

πόρτες και ανατίναξαν μερικά βαρέλια και το λάδι πλημμύρισε, και όπως 

ήταν και υπόγειο είχε μισό μέτρο λάδι στο πάτωμα. Ο κόσμος όμως 

έμπαινε έβγαζε το βαρέλι το φόρτωνε στο κάρο και δρόμο, άλλοι που δεν 

είχαν μέσο το ρολάριζαν μέχρι δύο και πέντε χιλιόμετρα. 

Τα βαρέλια με το λάδι εξαφανίσθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Μετά 

ερχόντουσαν με κουβάδες και γκαζοτενεκέδες να πάρουν χύμα και οι 

τελευταίοι φέρνανε πατσαβούρες και πανιά τα βουτούσαν μέχρι το χώμα 

και τα στύβανε να πάρουν ότι έμεινε. 
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Την δεύτερη μέρα αποφάσισα να πάω και εγώ με τον υπάλληλό μας αλλά 

δίχως να το ξέρει ο πατέρας μου, πού σίγουρα δεν θα με άφηνε να πάω αν 

το ήξερε. Πήγαμε σε μία αποθήκη με μπιζέλια. Τα μπιζέλια δεν μας 

ενθουσίασαν όσο τα τσουβάλια, έτσι αδειάσαμε τα μπιζέλια κάτω στο 

πάτωμα και πήραμε μερικά τσουβάλια για τις πατάτες μας. 

 

Την Τρίτη μέρα πήγα με το κάρο μας προς τη γέφυρα του Γαλλικού 

Ποταμού την οποία είχαν ανατινάξει γεμάτη με βαγόνια που είχαν 

δυναμίτες. Το ποτάμι δεν είχε πολύ νερό και ήταν ρηχό, είδα αρκετούς 

που κλέβανε τους δυναμίτες με τις κάσες και άλλα υλικά, έτσι για να μην 

αδικηθώ πήρα και εγώ αρκετά εκρηκτικά και πήγα  μερικά στο Ανά 

Τσαγίρ και μετά αρκετά στο χωριό δίχως να υπολογίζω πόσο επικίνδυνα 

ήταν. Με είδε η μητέρα μου που ήταν αθώα και δεν υποψιάστηκε τις 

διαβολοδουλειές μου αφού την προηγούμενη ημέρα έφερα τσουβάλια. Θα 

σκέφτηκε!.. Ο Νίκος μου θα έφερε πάλι κανένα καλό πράγμα. 

 

Μια μέρα πήρα τον Τάσο και μαζί σκεφτήκαμε να πάρουμε μαζί μας και 

τον Φώτη Διαμαντόπουλο και να πάμε στις αποθήκες κοντά στο 

μηχανοστάσιο που υπήρχαν μεγάλε οβίδες, ενός μέτρου+  από επάκτια 

πυροβόλα και να βγάλουμε μεγάλα  «μακαρόνια». 

Όταν φτάσαμε εκεί είδαμε καμιά τριανταριά μικρούς και μεγάλους, 

μάλλον από τη Θεσσαλονίκη, να βγάζουν από τους κάλυκες τα μπαρούτια 

κτυπώντας τα βλήματα επάνω στις γραμμές. 

Εγώ και ο Τάσος βγάλαμε όσα μπορούσαμε να κουβαλήσουμε αλλά ο 

Φώτης καθόταν και μας έβλεπε! 

Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν αδειάζει και αυτός μερικούς κάλυκες. 

Είπε!... «Φοβάμαι ρε να μη σκάσει η οβίδα και σκοτωθώ» και βούλωνε τα 

αυτιά του 

Ε!... Αν έσκαγε καμία οβίδα που αδειάζαμε εμείς ή οι άλλοι μήπως θα 

γλίτωνε; 

Εκεί κοντά μας ένας κουλουρτζής κι αυτός φοβόταν να αδειάσει τις 

οβίδες μην σκάσουν και μας πρόσφερε μερικά φρέσκα κουλούρια να του 

αδειάσουμε εμείς, έτσι έγινε και μας έδωσε μερικά κουλούρι 

Εκεί βέβαια αδειάζοντας τους κάλυκες κτύπησα και έσπασα ένα δόντι. 

Την άλλη μέρα ο πατέρας μου με πήγε στον οδοντίατρο και μου πέρασε 

μπροστά ένα δόντι χρυσό που ήταν της μόδας. Ακόμα και οι γύφτοι 

έβαζαν τότε μπροστά χρυσό δόντι. Αργότερα όταν πήγα στην 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή οι συμμαθητές μου είδαν που ήμουν λίγο 

μελαχρινός και με χρυσό δόντι μπροστά μου κόλλησαν το παρατσούκλι 

«Γυφτοπρόξενο». Όσο για τον Τάσο που ήταν παχουλός τον φώναζαν 
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παχύδερμο. Το χρυσό δόντι το κράτησα μέχρι το 1955 που πήγα και στην 

Αμερική, το έβγαλα και πέρασα άσπρο για να μη φαίνομαι ξένος. 

  

 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΙΞΗ 

Ενώ όλοι κλέβανε χρήσιμα πράγματα για τα σπίτια τους, όπως ξυλεία. 

Παράθυρα πόρτες, στο τέλος κάνανε και κατεδαφίσεις γερμανικών 

κτιρίων και παίρνανε τα τούβλα για να κτίσουν ντάμια και κενέφια. Εγώ 

με τον φίλο μου τον Τάσο που κάναμε πολύ παρέα μαζεύαμε δυναμίτες για 

να παίξουμε και βγάζαμε τα ρουλεμάν από διάφορα καροτσάκια των 

σιδηροδρόμων για κάνουμε πατίνια. Μία φορά βρήκαμε πολλά καμένα 

γερμανικά όπλα. Μας άρεσαν και κουβαλήσαμε καμιά πενηνταριά τέτοια 

δίχως κοντάρια στο καφενείο μας. επίσης φέραμε και άδειους κάλυκες και 

σφαίρες και μετατρέψαμε τα όπλα σε σαίτες. Μετά μαζέψαμε όλους του 

φίλους μας και δημιουργήσαμε ένα μικρό στρατό. Το ίδιο έκαναν και τα 

παιδιά του Ντουντουλάρ με αρχηγούς τα αδέλφια Σιταρίδη. 

Έτσι μία μέρα οργανώσαμε να κάνουμε πόλεμο. Συναντηθήκαμε εκεί 

στην αλάνα μεταξύ άνω Ντουντουλάρ και κάτω που ήταν βοσκοτόπια, 

φορέσαμε όλοι τα γερμανικά κράνη, που έμειναν και αυτά λάφυρα. 

Παραταχτήκαμε σαν τους Σπαρτιάτες και τους Πέρσες καρσί- καρσί με 

τις τσέπες γεμάτες κάλυκες και αρχίσαμε να εκσφενδονίζουμε τους 

κάλυκες ο ένας τον άλλον. 

Ήταν επικίνδυνο παιχνίδι να τραυματισθεί κάποιο αλλά δεν είχαμε κανένα 

σοβαρό τραυματισμό. Αν ο κάλυκας πήγαινε λίγο μακριά τρέχαμε και με 

το κράνος του δίναμε κεφαλιά   

 Μία μέρα πήγαμε με τον Τάσο για μεγάλη λεία στο σταθμό των 

Λαχανοκήπων. Πήραμε από ένα τσουβάλι ο καθένας και πήγαμε στη 

μεγάλη αμαξοστοιχία που την άφησαν οι Γερμανοί άθικτη και γεμάτη με 

πυρομαχικά όλων των ειδών.  

Τα τελευταία δύο βαγόνια ήτα ανοιχτού τύπου και ήταν φορτωμένα με 

κάσες από οβίδες. Όταν πήγαμε εκεί ήδη στο ένα βαγόνι ήταν 5-6 παιδιά 

που προσπαθούσαν να βγάλουν τις οβίδες σπάνοντας τα κιβώτια με 

κασμά. Σαν μεγαλύτεροι τους κάναμε την παρατήρηση να μη κτυπούν 

έτσι τις κάσσες και κτυπήσουν τις οβίδες στο καψούλι και έχουμε καμία 

έκρηξη. 

Δεν μας άκουσαν αλλά μας έβρισαν απο πάνω  

Αδειάσαμε στα γρήγορα με το Τάσο μερικούς κάλυκες, πήραμε τα 

«μακαρόνια» και φύγαμε προς το κτήριο του σταθμού Λαχανοκήπων. 

Εκεί βρήκαμε τον σταθμάρχη με τον 19 άχρονο γιο του και 

κουβεντιάσαμε για λίγο. Μας είπε ότι δούλευε εκεί για πολλά χρόνια ως 

σταθμάρχης και είχε έρθει με το γιο του από τη Θεσσαλονίκη να δει την 
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καταστροφή πού έκαναν φεύγοντας οι Γερμανοί. Φεύγοντας από το 

σταθμό πλησιάσαμε το υδραγωγείο που έπαιρναν οι ατμομηχανές νερό 

Είχε από έξω σιδερένιες σκάλε μέχρι την κορυφή, από περιέργεια 

ανεβήκαμε να δούμε αν είχε νερό αλλά ήταν τελείως άδεια και στο 

πυθμένα ήταν πεσμένη μία μεγάλη λεπτή αλυσίδα του πλωτήρα που όταν 

είχε νερό έδειχνε τη στάθμη του νερού. Αποφασίσαμε να κατεβούμε την 

σιδερένια σκάλα που είχε και να την πάρουμε. Ήταν αρκετά μέτρα μεγάλη 

και βαριά αλλά την ανεβάσαμε επάνω την ρίξαμε στο έδαφος, 

κατεβήκαμε και την βάλαμε στο τσουβάλι. Κουβαλούσα δε και αρκετά 

εργαλεία μαζί μου.     

 

Μετά λίγο πιο πέρα είδαμε ένα μικρό εργατικό  σιδηροδρομικό καροτσάκι 

που το χρησιμοποιούσαν οι εργάτες που διορθώνανε τις γραμμές, αυτό 

είχε σε κάθε τροχό και από δύο ρουλεμάν. Σκεφτήκαμε μια που είχαμε όλα 

τα μέσα να το αναποδογυρίσουμε και να βγάλουμε τα ρουλεμάν για να 

κάνουμε πατίνια. Τα βγάλαμε και από τους τέσσαρες τροχούς και δρόμο 

τώρα για το χωριό αλλά είχαμε πολύ βάρος. Λίγο πιο πέρα ήταν ένα 

παρόμοιο καροτσάκι αλλά έξω από τις γραμμές και για καλή μας τύχη 

εκεί οι Γερμανοί δεν ανατινάξανε τις ράγες και ήταν ότι πρέπει να το 

βάλουμε το καροτσάκι επάνω και να πάμε μ αυτό. Παρ όλο που ήταν πολύ 

βαρύ τα καταφέραμε και το βάλαμε, φορτώσαμε και τα κλεψιμαίικα και 

σπρώχναμε να πάρει λίγη φόρα και μετά το καβαλούσαμε. 

 Φτάσαμε κοντά σ εκείνα τα βαγόνια που ήταν τα μικρά παιδιά και είδαμε 

ακόμα να κτυπούν και να σπάνε τα κιβώτια με τις οβίδες. Δεν είπαμε 

τίποτα και συνεχίσαμε. 

Δύο λεπτά αργότερα έγινε μία τέτοια ισχυρή έκρηξη που το οστικό κύμα 

μας έριξε και τους δύο δέκα μέτρα μακριά από τις γραμμές μέσα σε ένα 

χαντάκι γεμάτο από αγκάθια. 

Για πέντε λεπτά ούτε βλέπαμε ούτε ακούγαμε και δεν ξέραμε τι ήταν. 

Παρατήσαμε όλα και τροχάδην δίπλα από τις γραμμές για τα σπίτια μας 

Η έκρηξη λένε ακούστηκα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη 12 χιλιόμετρα 

μακριά. Όλο το χωριό βγήκε προς τις γραμμές και τον κεντρικό δρόμο και 

βλέπανε τον μαύρο καπνό. 

Εγώ και ο Τάσος λαχανιασμένοι φτάνοντας κοντά στο σπίτι τους  κάναμε 

την πάπια ότι δεν ξέρουμε τίποτα αλλά από τις φάτσες μας κατάλαβαν ότι 

κάπου εκεί ήμασταν. Η μητέρα του έβαλε τις φωνές και στου δύο μας. 

Έτρεξαν οι αρμόδιοι από την πολιτοφυλακή να δουν τι συνέβη και 

γρήγορα ήρθαν τα άσχημα μαντάτα ότι όλα, και τα πέντε παιδιά 

εξαφανίσθηκα τελείως. Το μόνο πράγμα που βρήκανε ήταν μισό παπούτσι 
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με την φτέρνα μέσα και εξακρίβωσαν ότι άνηκε στον Βαγγέλη Προδρόμου 

(στου Τασκαφά Γιώργη το μικρός γιο). 

Επίσης από το κτήριο του σταθμού άκουαν φωνές και κλάματα. Όταν 

πήγαν εκεί βρήκαν τον σταθμάρχη να οδύρεται και να φωνάζει σκυμμένο 

επάνω στο πτώμα του 19χρονου γιου του. 

Εξακρίβωσαν ότι από το σημείο της έκρηξης (300 μέτρα) ένα βλήμα τον 

βρήκε στο κεφάλι και το κρανίο του έγινε θρύψαλα 

Το πτώμα του άτυχου νέου το έφεραν επάνω σε ένα βοδόκαρο στην 

πολιτοφυλακή (στου Μπαμπάκ) και γιατρό για τις απαραίτητες 

διαδικασίες και όλο το χωρίο και εγώ με τον Τάσο πήγαμε να δούμε το 

φρικτό αυτό ατύχημα. Ο άτυχος πατέρας είχε τρελαθεί και αντί να κλέη 

τραγουδούσε. Πιθανώς να ένιωθε ένοχος 

 

ΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ. Ο Νίκος Καβαλιέρος ήρθε στο χωριό μας πριν 

από το πόλεμο και έχτισε τον πρώτο μηχανοκίνητο αλευρόμυλο  με 

τέσσαρες πέτρες γιατί τον νερόμυλο που είχαμε δεν ήταν επαρκής γιατί 

όταν δεν είχε νερό δεν άλεθε αλεύρι.  

Ο Κυρ Νίκος με την γυναίκα του και τα δύο του παιδιά νοίκιαζε όλο το 

καινούριο σπίτι του Σπύρου Τσορμπατζόγλου και ήταν πολύ αγαπητός 

από όλους και ο πατέρας μου είχε πολλές καλές φιλίες μαζί του και όλο το 

διάστημα της κατοχής βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη ακόμα και με 

χρήματα. 

Όταν ήρθαν οι αντάρτες μετά από λίγες μέρες ξαφνικά εξαφανίστηκε και 

όλοι υποψιαστήκανε ότι κάτι το κακό θα του συνέβη.  

Μετά από μία εβδομάδα βρέθηκε το πτώμα του μέσα στο Γαλλικό 

Ποταμό. Όλο το χωριό αναστατώθηκε αλλά ο αίτιος ή οι αίτιοι δεν 

βρέθηκαν αλλά το έργο του το συνέχισε η γυναίκα του. 

 

Ένας άλλος στυγερός φόνος που έγινε μπροστά μου και μπροστά στο φίλο 

μου τον Τάσο και  σε πολλούς άλλους ήταν ένας αντάρτης από ένα χωριό 

των Γενιτσών εμφανίστηκε στο κρατητήριο του χωριού μας και ζήτησε 

από την πολιτοφυλακή να πάρει έναν κρατούμενο ταγματασφαλίτη που 

είχε σκοτώσει την μητέρα του και τον αδελφό του για να τον σκοτώσει. 

Ήταν ένα ψηλός άντρας οπλισμένος σαν αστακός με πιστόλι, αυτόματο, 

μαχαίρι, χειροβομβίδα κλπ. 

Ο υπεύθυνος δεν έφερε αντίρρηση που ίσως να φοβήθηκε. Τον άφησε και 

τον πήρε. Του έδεσε τα χέρια με σύρμα και του είπε να βαδίσει προς το 

σταθμό για να τον πάει δήθεν στη Θεσσαλονίκη για δίκη. Καθώς τον 

οδηγούσε μπρος το σταθμό από πίσω τους ένα τσούρμο απο παιδιά και 
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μεγάλους τους ακολουθούσε. Όταν έφτασε κοντά στο σταθμό αντί να πάνε 

προς τα λεωφορεία τον πήγαινε προς τα ντενισλίδικα και προς τα 

χωράφια. Ο ταγματασφαλίτης κατάλαβε ότι ο αντάρτης είχε κακές 

προθέσεις και όταν έφτασαν κοντά στα χωράφια έφερε αντίσταση. Εκεί 

έβγαλε απο τη ζώνη του ένα μεγάλο μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στη 

κοιλιά και στη πλάτη μπροστά σε πενήντα άτομα. Εγώ, ο Τάσος και 

δεκάδες παιδιά και μεγάλοι γίναμε μάρτυρες ενός στυγερού φόνου. Μετά 

έβγαλε και το περίστροφό του και τον πυροβόλησε μερικές φορές τον 

άφησε εκεί πεθαμένο και έφυγε ανενόχλητος. Πανικόβλητοι από το θέαμα 

φύγαμε στα σπίτια μας αλλά η σκηνή αυτή δεν έφυγε από το μυαλό μου 

ποτέ. 

 

Ο ΑΡΗΣ 

Ο Άρης ήταν ένα 20 άχρονο ωραίο παλικάρι που προφανώς λόγω της 

πείνας εντάχθηκε στα Τάγματα Ασφαλείας για να συνεργαστεί με τους 

Γερμανούς. Στο χωρίο μας γνώρισε την χωριανή μας Πολυξένη Χουμέτη. 

Την ερωτεύτηκε και την αρραβωνιάστηκε (όπως έλεγαν παρά τη θέλησή 

της)με εκβιασμούς. 

Καθ όλο το διάστημα της κατοχής είχε δράσει σε περιοχές της 

Θεσσαλονίκης αλλά στο χωριό μας δεν έβλαψε κανέναν. 

Κατά την αποχώρηση των Γερμανών σε μία σύγκρουση με τους αντάρτες 

του ΕΛΑΣ μία σφαίρα τον τύφλωσε και στα δύο μάτια, πιάστηκε 

αιχμάλωτος και μετά την απελευθέρωση τον παράδωσαν στις δυνάμεις 

του ΕΛΑΣ του χωριού. 

 

Αυτοί αποφάσισαν να στήσουν λαϊκό δικαστήριο στην αυλή του 

δημοτικού σχολείου και να τον δικάσει ο λαός. Διάταξαν και... 

Βγήκε ο τελάλης (ο Ιρίμιαλης) με τον τηλεβόα και κάλεσε όλους τους 

κατοίκους να συγκεντρωθούν στην αυλή του σχολείου 

Πήγα εγώ, ο Τάσος και όλοι οι φίλοι μου υποχρεωτικά από φόβο μη 

κατηγορηθούμε ως αντιδραστικοί 

Τον κατηγορούμενο ΑΡΗ τον έφεραν με δεμένα τα μάτια από  επιδέσμους 

τον ανέβασαν σε ένα βοδόκαρο με την Πολυξένη να το κρατάει και οι 

δικαστές αντάρτες, Γιουγκοσλάβοι, Ρώσοι και Έλληνες έβγαλαν την 

απόφαση να δικαστεί ει θάνατον και ζήτησαν από τον κόσμο να 

σηκώσουν τα χέρια τους και να που «Εις θάνατον». 

Αν μπορούσαν ας μην έλεγαν. 

Όταν ακούστηκε  από τους «δικαστές» εις θάνατον ο Άρης προσπάθησε 

να πηδήξει από το κάρο παρασύροντας και την Πολυξένη μαζί του. Τον 

άρπαξαν οι αντάρτες τον στήσανε στο τοίχο του σχολείου και ένας Ρώσος 
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τον πυροβόλησε αρκετές φορές στο σώμα και στο κεφάλι μπροστά σε όλο 

το κόσμο. Και αργότερα έβαλαν και μία επιγραφή επάνω στο κεφάλι του 

που έγραφε. 

                        «ΈΤΣΙ ΤΗΜΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ» 

Αυτοί ήθελαν να κυβερνήσουν και τη χώρα μας.  

 

ΛΕΗΛΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΜΑΣ ΑΡΧΉ 

Ας αλλάξω λίγο το θέμα και να πάω πάλι στη λεηλασία που γινόταν. Τώρα 

όχι μόνο από το κόσμο που πεινούσε και είχε ανάγκη να επιβιώσει αλλά 

έβλεπα να λεηλατεί η κοινότητα του χωριού μας που ήταν διορισμένη από 

το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ με πρόεδρο τον χωριανό μας Μανόλη Μαραγκό και 

αντιπρόεδρο τον Μερτζεμέκη Βαγγέλη και με το συμβούλιο τους 

διατάξανε να κατεδαφίσουν τις γερμανικές παράγκες του στρατού εκεί 

στους Λαχανόκηπους και να φέρουν όλη τη ξυλιά στην αυλή της 

κοινότητας για να την αποτελειώσουν το κοινοτικό κτήριο που από το 

1940 έμεινε ημιτελές δίχως πατώματα ταβάνια και κουφώματα . 

Φέρανε τόση ξυλιά που μπορούσαν να κτίσουν 20 σπίτια και για τη 

δουλειά αυτή βρήκαν τρεις  Ιταλούς αιχμάλωτους που ήσαν μαραγκοί και 

σε ένα δύο μήνες περίπου το τελείωσαν και το γραφείο. Έτσι από το 

καφενείο του πρόδρομου Κολοκοτρώνη που ήταν μεταφέρθηκε στο 

καινούριο κτήριο. 

 

                 
Μοντέλο. Κοινοτικό κτήριο Νέας Μαγνησίας με την βρύση του Εποικισμού 1939-1979 

Ελλείψει φωτογραφίας. Έργο του φίλου μου Τάσου Κολοκοτρώνη από την Μελβούρνη 

Αυστραλίας από μνήμης. 
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Μετά από αυτό. 

 Στο σταθμό των Λαχανόκηπων επάνω σε ένα βαγόνι οι Γερμανοί 

αφήσανε μία ολοκαίνουρια γεννήτρια με κινητήρα ντίζελ σε τέσσαρες 

μεγάλους σιδερένιους τροχούς που μπορούσε να ηλεκτροφωτίσει 

ολόκληρο το χωριό. 

Κρίνανε σωστό να την κατεβάσου και να τη φέρουν στο χωριό και να την 

εγκαταστήσουν στο προαύλιο της κοινότητας. Αυτό το γιγάντιο μηχάνημα 

μόνο με γερανό μπορούσε να κατεβεί η να γίνει ειδική ράμπα. 

Για το έργο αυτό ο μόνος που υπήρχε με μηχανικές γνώσεις και με 

κτισίματα ήταν ο πατέρας μου. Για το σκοπό αυτό. 

Επιστρατεύσανε τον πατέρα μου. Ήθελε δεν ήθελε και κατάφερε να 

κατεβάσει αυτό το βαρύ τροχοφόρο αφού κατασκεύασε ειδική ράμπα 

κατά μήκος του βαγονιού. 

Με τη βοήθεια 20 αλόγων και εκατό ατόμων κατόρθωσε ο πατέρας μου 

με τις οδηγίες του να το κατεβάσει και να το μεταφέρει σε δύο μέρες στην 

αυλή της Κοινότητας. Εγώ με τον Τάσο και άλλους παρακολουθήσαμε 

όλη την επιχείρηση. 

Στη συνέχεια ο πατέρας μου φρόντισε να φέρει μηχανικούς και 

ηλεκτρολόγους για να δουν αν θα έπαιρνε μπρος. Προς μεγάλη του 

έκπληξη, την έβαλαν μπρος την δοκίμασαν και είπαν ότι ήταν τέλεια και 

αυτόματη και μπορούσα να δώσει ρεύμα σε όλο το χωριό. 

Το επόμενο πράγμα που του είπανε να κάνει ήταν να κτίση το 

μηχανοστάσιο για να το βάλουν μέσα τη μηχανή. 

Επέλεξαν ένα χώρο ανάμεσα στο οικόπεδο του Βαγγέλη Σαρρή και του 

Πέτρου Κουρτσόγλου για μόνιμη θέση με δίχως καμία κρατική έγκριση  

κλπ. 

Ο πατέρας μου πολύ έξυπνα και δίχως καμία αμοιβή εγκατέστησε πρώτα 

τη μηχανή σε μεγάλη τσιμεντένια βάση, μετά έβγαλε τους τροχούς και στη 

συνέχεια με κλεμμένα τούβλα που έφεραν από τα κτήρια (στρατώνες) των 

Γερμανών κοντά από το μηχανοστάσιο έκτισε γύρο από την μηχανή ένα 

ευρύχωρο κτήριο. 

Κλεμμένα ξεκλεμμένα όλοι χαιρόμασταν που επί τέλους θα είχαμε και 

εμείς ηλεκτρισμό. Αλλά τα πράγματα αλλάξανε ραγδαίως και η χαρά μας 

έγινε θρήνος. 

Μία μέρα εμφανίσθηκαν από τη Θεσσαλονίκη οι αρμόδιοι του ΣΕΚ. Όχι 

μόνο διεκδίκησαν τη μηχανή αλλά κατηγόρησαν τον πρόεδρο και το 

συμβούλιο για κλοπή κρατικής περιουσίας και είπαν οτιδήποτε υπάρχει 

στους σταθμούς ανήκουν στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους ( 

ΣΕΚ) και πρέπει να επιστραφούν αμέσως. 
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Εγώ τότε σκέφτηκα και είπα «Έχει γούστο τώρα να ζητήσουν απο μένα 

και τον Τάσο την αλυσίδα και τα ρουλεμάν». 

Το τι έγινε εκεί με του επισήμους δεν περιγράφεται. 

Τους πλακώσανε στο ξύλο που κοντέψανε να χάσουνε και τη ζωή τους και 

όλοι τους φύγανε με σπασμένα κεφάλια με αίματα. 

Την άλλη μέρα είχαμε μεγάλη φουρτούνα. 

Αυτή τη φορά ήρθαν μεγαλύτεροι επίσημοι με ένα λόχο του ΕΛΑΣ βαριά 

οπλισμένοι και συλλάβανε τον πρόεδρο αντιπρόεδρο και σύμβουλους και 

τους πήγαν στο Γετί Κουλέ. 

Μετά δύο μέρες ήρθαν μηχανικοί των ΣΕΚ με ένα αλυσοφόρο τρακτέρ, 

μοντάρανε τους τροχούς και πήραν την γεννήτρια για το εργοστάσιο του 

ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη. 

Πριν έρθουν να πάρουν τη μηχανή οι τροχοί ήταν πεταμένοι μπροστά στο 

σπίτι του φίλου μου Μιχάλη Κουρτίδη. Θυμάμαι ο Τάσος ο Μιχάλης και 

εγώ σκεφτήκαμε να βάλουμε δυναμίτες και να καταστρέψουμε τους 

τροχούς για να μη πάρουν τη μηχανή αλλά ήταν πολύ κοντά στο σπίτι και 

δεν το κάναμε. 

Έτσι γλίτωσε και ο πατέρας μου από την αγγαρεία που του επέβαλαν  

Μετά από μία εβδομάδα τους αποφυλάκισαν και όταν ήταν να έρθει η 

κανονική Κυβέρνηση Ο Μανόλης Μαραγκός και ο Μερτζεμέκης Βαγγέλης 

φύγανε στο σιδηρούν παραπέτασμα και ο Γιάννος Σαββόπουλος 

(καπούγκουραν) έμεινε κρυμμένος μέσα στο σπίτι του για πολλά χρόνια 

δίχως να το αντιληφτεί κανένας.  

Για την εξαφάνιση του Νίκου Καβαλιέρου πολλοί είχανε υποψίες γι αυτούς 

αλλά δίχως αποδεικτικά έτσι όταν η κυβέρνηση έδωσε χάρη επέστρεψαν 

στα σπίτια τους το 1967. 

 

ΧΑΜΈΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Από την αρχή του πολέμου το 1940 μέχρι που τελείωσε το 1944 και μετά 

που θα έπρεπε να είχα τελειώσει το δημοτικό και να πάω στο γυμνάσιο 

πήγανε αυτά τα 5 χρόνια χαμένα δίχως παιδεία. Δούλευα στα κτήματα και 

έπαιζα με τους φίλους μου που και αυτοί είχαν την ίδια τύχη, όλο παίζαμε 

με εκρηκτικά και κινδύνευε η ζωή μας κάθε μέρα. Αυτό θα ανησυχούσε 

οπωσδήποτε και τους γονείς μου. 

Με τον Τάσο είχαμε μαζέψει και αποθηκεύσει κρυφά στο καταφύγιο μας 

τόσες πολλές δυναμίτες παντός τύπου που μπορούσαμε να ισοπεδώσουμε 

όλο το χωριό. 

Τώρα το κράτος άρχισε να ανασυγκροτείται και μάζευε τα όπλα των 

ανταρτών και ότι άλλα λάφυρα είχαν μείνει από τον πόλεμο. 
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Σκεφτήκαμε με τον Τάσο, αντί να παραδώσουμε όλα αυτά να τα 

καταναλώσουμε σε κάτι. 

Η πρώτη ευκαιρία μου δόθηκε όταν ο πατέρας μου έστειλε εμένα και τον 

υπάλληλό μας Ανδρέα Καμπασακάλη ή ( Γκαγκάκ) να πάμε και να 

ξεριζώσουμε μερικές καϊσιές που είχαν γεράσει ή ξεραθεί.  

Χάρηκα. Δίχως να του πω τα σχέδια μου, πήρα μερικούς δυναμίτες  

καψούλια και φυτίλι,  φωνάξαμε και τον Τάσο που ήξερα κι αυτός από 

δυναμίτες, ζέψαμε τον ντορή και δρόμο για το μπαξέ. 

Ο Ανδρέας ήταν ένα παιδί μάλαμα ο, τι του λέγαμε το έκανε. Πολλές 

φορές έπαιρνα την μπουκιά από το στόμα του και αντί να θυμώσει 

γελούσε, είχε καρδιά μάλαμα και πολύ εργατικός. Τον είχαμε σαν αδελφό 

για πολλά χρόνια και όχι σαν υπάλληλο. 

Τώρα, ήθελα να βάλω τα σχέδια μου στη πράξη. Να ξεριζώσω τα δένδρα 

με δυναμίτη. Ήταν ακόμα οι πρώτοι μήνες του 1955 . 

Ο πατέρας μου ως επί το πλείστον βρισκόταν στην λαχαναγορά με τον 

μανάβη μας που ήταν και κουμπάρος του. 

Η πρώτη δοκιμή έγινε σε ένα μικρότερο δέντρο. Έσκαψα μία τρύπα κάτω 

από τη ρίζα έβαλα ένα δυναμίτη με καψούλι και φυτίλι και με το τσιγάρο 

το άναψα. Κρυφτήκαμε όλοι πίσω από άλλα δένδρα και σε λίγα 

δευτερόλεπτα ένα μπουμ και το δέντρο ήταν ξεριζωμένο.  

Μ αυτό τον τρόπο τη πρώτη μέρα ξεριζώσαμε καμιά δεκαριά. Τώρα 

Το τεμάχισμα του κορμού με τα χοντρά κλαδιά την κάναμε πάλι με 

δυναμίτες αντί με πριόνια και τσεκούρια. 

Σε τρεις μέρες 25 περίπου άρρωστα δέντρα ήταν βγαλμένα και κομμένα. 

Ο Αντρέας χάρηκε που γλίτωσε από το σκάψιμο και κόψιμο. Έτσι την 

Τρίτη μέρα γυρίσαμε στο σπίτι μετά το μεσημέρι  Όταν μας είδε  ο 

πατέρας  μου στεναχωρέθηκε που ήρθαμε νωρίς, πάντα ήθελα να 

γυρίζουμε όταν βράδιαζε. Όταν όμως του είπαμε ότι βγάλαμε και κόψαμε 

όλα τα δέντρα από τη χαρά του γελούσε μέχρι που βλέπαμε όλα τα χρυσά 

του δόντια μέχρι τους τραπεζίτες. 

Όταν όμως έμαθε με ποιο τρόπο τα βγάλαμε δεν του άρεσε αλλά αυτό που 

ήθελε ήταν το αποτέλεσμα.      

 

 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΠΕΛΑΣ 

Η επιρροή του ΕΑΜ_ΕΛΑΣ είχε πλέον παρέλθει και η επίσημη κυβέρνηση 

των Αθηνών άρχισε να βάζει κάπως τάξη σε όλη τη χώρα. Οι αντάρτες 

που ήθελαν  παράδωσαν τον οπλισμό τους και πήγανε στα σπίτια τους και 

οι φανατικοί πήραν πάλι το δρόμο για τα βουνά να πολεμήσουν και να 

πάρουν την εξουσία με τη βία 



 58 

Ο δικός μου μπελάς δεν ήταν αυτό αλλά τα τόσα αποθηκευμένα 

πυρομαχικά που είχα μέσα στο καταφύγιο που δεν ήθελα να τα 

παραδώσω στις αρχές. Τόσο μυαλό είχα. 

Βρήκα τον Τάσο. Άλλο τόσο μυαλό είχε κι εκείνος, και συμφωνήσαμε να 

τα φορτώσουμε μια μέρα δίχως να μας πάρουν χαμπάρι και να τα πάμε 

στο χωράφι του Ανά Τσαγίρ και να τα ανατινάξουμε μέσα στο Γαλλικό 

Ποταμό. 

Ζέψαμε το άλογο στο κάρο, μας βοήθησε και ο βοηθός μας ο Νίκος στο 

φόρτωμα και  οι τρεις καμαρωτοί πήγαμε κοντά στο ποτάμι και 

αδειάσαμε σχεδόν ένα τόνο εκρηκτικά όλων των ειδών κοντά στο 

κρυστάλλινο  νερό που έτρεχε ήσυχα. 

 

Το σχέδιο ήταν εγώ και ο Τάσος να ανάψουμε το φυτίλι και αμέσως να 

πηδήξουμε στο πίσω μέρος του κάρου που ο βοηθός Νίκος θα ήταν 

έτοιμος με το καμουτσίκι να κτυπήσει το άλογο και  γρήγορα να 

απομακρυνθούμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Πολύ επικίνδυνο. 

Με το τσιγάρο στα χέρια μέτρησα 1,2,3 έβαλα φωτιά στο φυτίλι και μόλις 

έβγαλε καπνό ορμηξαμε στο κάρο και δρόμο. Το φυτίλι δεν ήταν και 

μεγάλο και σε περίπου 20 δευτερόλεπτα έγινε μία έκρηξη που δεν 

περιγράφεται. Το κάρο κόντεψε να αναποδογυρίσει.  

 

Για αρκετά δευτερόλεπτα είχαμε κουφαθεί και το άλογο αφανίστηκε και 

έτρεχε όπου ήθελε και τελικά σταμάτησε μέσα σε ένα χαντάκι. 

Όταν γυρίσαμε να δούμε πίσω ο ουρανό είχε μαυρίσει και σε μεγάλη 

περίμετρο έβρεχε άμμο με νερό. Ήταν μια μεγάλη τρέλα. 

Μετά περίπου από μισή ώρα πήγαμε να δούμε τι έγινε εκεί. Δεν 

μπορούσαμε να πιστέψουμε όταν είδαμε το νερό του ποταμού έτρεχε προς 

τα πίσω και στο μέρος της έκρηξης έγινε ένας τεράστιος λάκκος. 

 

Αμέσως πήραμε το δρόμο για το χωριό και στο δρόμο βλέπαμε τον κόσμο 

να βλέπει προς τα εκεί. Περίμεναν ν ακούσουν πάλι για κανένα άλλο 

ατύχημα. Όλοι κάναμε πάλι την πάπια. Στα σπίτια μας ρωτούσαν αν 

ξέραμε τι έγινε και εμείς σηκώναμε τους ώμους μας και δείχναμε άνοια. 

Βέβαια αργότερα το έμαθαν αλλά αυτό πια ήταν το τελευταίο που κάναμε  

Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μέσα στην αβεβαιότητα και την ανησυχία. 

Ήμουν σχεδόν 16 χρονών και δεν είχα τελειώσει το δημοτικό λόγω του 

πολέμου. Το γυμνάσιο, ως που να μπω βγήκα κι όλα λόγω των 

περιστάσεων. Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω και ποίο ήταν το μέλλον μου 

και αυτό με απασχολούσε τρομερά. 
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Μία μέρα έμαθα ότι ο Τάσος που είχε ένα θείο στην Βέροια  πήγε και 

σχεδόν στο τέλος της χρονιάς γραφτήκανε στο Γυμνάσιο εκεί δίχως 

εξετάσεις. Μετά από μερικές μέρες πήγε και ο φίλος μου Φώτης 

Διαμαντόπουλος που μεσολάβησε ο πατέρας του. Εγώ είχα μείνει απ έξω 

και άρχισα να γκρινιάζω στον πατέρα μου να με στείλει και μένα σε 

κάποιο σχολείο με τη νέα σχολική χρονιά.  

   

ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ ΚΑΙΝΟΎΡΙΑ ΕΛΠΊΔΑ 

Πριν τελειώσει η σχολική περίοδος 1945 στο χωριό μας επισκέφτηκε ο 

διευθυντής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής κύριος Θεόδωρος  

Λίτσας και στο καφενείο του Γεωργίου Διαμαντόπουλου ζητούσε από 

τους γονείς παιδιά που ήθελαν να σπουδάσουν στη σχολή τους. 

Εκεί ήταν ο πατέρας του Ισαάκ Φωτιάδη που τον έγραψε πρώτο με 

αριθμό 4 και μετά τον Αναστάσιο Ιστίκογλου με αριθμό 22 και αμέσως 

τον Φώτη με αριθμό 23 και έφυγε. 

 

Μετά από 2-3 μέρες το έμαθε ο πατέρας μου και πήγε λίγο θυμωμένος και 

τα έβαλε με τον πατέρα του Φώτη που δεν έγραψε και εμένα αλλά και τον 

Τάσο που και οι τρεις μας ήμασταν καλοί φίλοι. Αμέσως το έμαθε και ο 

πατέρας του Τάσου. Πήραν την απόφαση να πάνε μέχρι τη σχολή μαζί και 

να μας γράψουν και τα κατάφεραν. Έτσι στον Τάσο δώσανε τον αριθμό 

39 και σε μένα το 40 και νομίζω ότι θα έπαιρναν μόνο 40 παιδιά αλλά 

πήραν τελικά 54. 

  

Μετά από λίγες μέρες ο Τάσος και ο Φώτης επέστρεψαν από τη Βέροια. 

Όταν συναντηθήκαμε και μάθαμε ότι θα είμαστε και οι τρεις στο ίδιο 

σχολείο το πανηγυρίζαμε σαν τρελά παιδιά. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γινόταν τον Σεπτέμβριο όπως και στα άλλα. 

Εμάς μας είχαν δώσει και κατάλογο τι ρούχα και πράγματα θα παίρναμε 

μαζί μας γιατί θα ήμασταν οικότροφοι και θα μέναμε εκεί σχεδόν όλο το 

χρόνο και υπήρχαν μερικοί κανονισμοί εκεί. Έτσι και οι μητέρες μας που 

πετούσαν από χαρά να μας ξεφορτωθούν και να ησυχάσουν βρεθήκανε 

μια μέρα και συνεννοήθηκαν τι και τι να βάλουν στις βαλίτσες μας.  
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1945. Η πρώτη χρονιά στην ΑΓΣ με τους συμμαθητές μου. Καθήμενοι, εγώ, ο Τάσος 

και όρθιοι ο Φώτης Φρίξος Γιαννιός και Αναστάσιος  Ιστίκογλου από το Διαβατά.  

 

 THESSALONICA AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL INSTITUTE                              

                                   AMERICAN FARM SCHOOL 

          ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Αυτά έγραφε το χαρτί της εγγραφής  μου πάνω πάνω. Αυτή ήταν η 

έκπληξη της ζωής μου. Συναντηθήκαμε και οι τρεις και δεν ξέραμε πώς 

να εκφράσουμε τη χαρά μας. Ποτέ δεν είχαμε ακούσει για τη σχολή αυτή 

και πού βρίσκεται . Κυκλοφορούσαμε στη Θεσσαλονίκη μέσα σχεδόν κάθε 

μέρα  αλλα μόνο σε περιορισμένες περιοχές ,από τον Λευκό Πύργο και το 

Δημοτικό Νοσοκομείο πιο πέρα δεν πηγαίναμε .Εάν κάναμε καμιά φορά 

σκαλομαρία και δεν μας πιάνανε πηγαίναμε μέχρι το Ντεπό ή το Χιρς που 

ήταν αρκετά μακρυά για παιδιά να πηγαίνουν μέχρι εκεί . 

 

  Η περιέργεια όμως να δούμε πού ήταν αυτή η περίφημη σχολή λύθηκε 

όταν ό πατέρας μου έζεψε στο κάρο το Ντορί, μας ανέβασε όλους και τις 

μαμάδες στο κάρο και σιγά σιγά σε τρείς ώρες φτάσαμε στο μαγευτικό 

αυτό τοπείο που ήταν κοντά στη Σχολή Πολέμου στο Σέδες και στο 

Πανεπιστήμιο Γεωπονίας περί τα πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης. Η είσοδος ωραία και επιβλητική με μία μεγαλη 

καμπυλωτή επιγραφή στα αγγλικά  που έγραφε WELL COMΕ . 
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Ο δρόμος ασφαλτόστρωτος που δεξιά και αριστερά ήταν κατάφυτο με 

πεύκα και κυπαρίσσια και μέσα υπολείμματα από ξύλινες παράγγες του 

γερμανικού στρατου .Προχωρόντας αριστερά είναι το επιβλητικό και 

ωραίο σπίτι του διευθυντή κυρίου  και κυρίας  Ann and Charlie House με 

τους ωραίους κήπους .Λίγα μέτρα πιο κάτω η βιβλιοθήκη και το χημείο 

όπου στεγάστηκε η γερμανική διοίκηση και ήταν ανατιναγμένο, δεξιά και 

αριστερά  δεκάδες κτίρια για το προσωπικό και στο κέντρο το Princeton  

Hall το οποίο στέγαζει τους μαθητάς, αίθουσες διδασκαλίας,εκκλησία 

,εστιατόριο, αποθήκες, κλπ με το μεγάλο γήπεδο την πισίνα και στο 

ανατολικό μέρος όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, συνεργεία, 

ορνιθοτροφείο, χοιροτροφείο. μηχανήματα μεγάλης καλλιέργειας  

βουστάσια και άλλα όλα σε ένα ευρύχωρο μέρος 200 στρεμμάτων με 

εγκαταστάσεις σε ένα κτήμα περίπου 2000 στρεμμάτων γύρο από τη 

σχολή .Ολο το συγκρότημα της σχολής ξεχώριζε για το σχέδιο και την 

υποδομή με αμερικανικές προδιαγραφές και οργάνωση . 

 

    Η σχολική περίοδος ακόμα δεν είχε αρχίσει, παρ όλα ταύτα ο 

διευθυντής εκπαίδευσης κύριος Θεόδωρος Λίτσας μας υποδέχτηκε με 

ευγένεια μας ξενάγησε σε όλες τις εγκαταστάσεις και μας φιλοξένησε στο 

εστιατόριο της σχολής με ωραίο φαγητό και μας μίλησε για το πρόγραμμα 

της σχολής που ήταν κάτι το διαφορετικό από τα γυμνάσια της πόλης και 

της επαρχίας διότι εκεί θα είμασταν τρόφιμοι και υπό την προστασία της 

διεύθυνσης του σχολείου όλη τη χρονιά. 

 

   Εντύπωση μας έκανε γενικά όλος αυτός ο χώρος που ήταν σαν ένα 

χωριό μοδέλο με όλα τά απαραίτητα μέσα που ζουσαν  μαθητές και 

προσωπικό  από το 1904 που ιδρύθηκε  από τον πρωτοπόρο ιεραπόστολο 

John Henry House και τη γυναίκα του Susan. 

 

   Γυρίσαμε σπίτι και δεν ξέραμε πώς να εκφράσουμε τη χαρά μας 

,συγγενείς και φίλοι ήρθαν να μας συγχαρούν και να μοιραστούν κι αυτοί 

την χαρά μας .Μάθαμε δε ότι και άλλα δυό παιδιά από τον συνοικισμό του 

Διαβατά θα ήταν μαζύ μας .Ήταν ό Ισαάκ Φωτιάδης και ο Αναστάσιος 

Ιστίκογλου  που τα γνωρίζαμε και ήταν καλά και ήσυχα παιδιά .Ακόμα 

βέβαια ήταν νωρίς και μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαμε αρκετό καιρό ακόμα 

αλλα μας είχαν δώσει και μία κατάσταση τι θα έπρεπε να έχουμε μαζύ 

μας όταν θα πηγαίναμε στη σχολή και αυτά ήταν ρούχα, εσώρουχα, 

παπούτσια, μπογιές και βούρτσες οδοντόπαστα και βούρτσες και διάφορα 

άλλα πράγματάκια που έπρεπε να τά έχουν οι μαμάδες μας έτοιμα . 
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                           ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                      

                                               (Το ιστορικό) 

 

Λίγο πιο πέρα από τους ακραίους ανατολικούς συνοικισμούς της 

Θεσσαλονίκης απλώνεται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ,αυτό το 

μοναδικό στο είδος του ιδιοτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο πάνω έναν 

αιώνα προσφέρει συνεχώς τις υπηρεσίες του στην αγροτική Ελλάδα. 

 

Ιδρύθηκε στα 1904 από  Dr. John Henry House και τη σύσυγό του Susan, 

έναν Αμερικανό ιεραπόστολο ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στα 

αγροτόπαιδα της Ελλάδας στη προσπάθειά του να τους προσφέρει μία 

σύγχρονη γεωργική εκπαίδευση, να τους διδάξει ένα επάγγελμα  και την 

αξία της χειροτεχνικής εργασίας. Και δεν απέβλεπε ο Dr House μόνο στο 

να εφοδιάσει τους μαθητές του με τις απαραίτητες γνώσεις και 

ικανότητες για να επιτύχουν οι ίδιοι στη ζωή τους, αλλά παράλληλα να 

ριζώσει βαθειά μέσα τους την επιθυμία να συντελέσουν και αυτοί στην 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου της αγροτικής Ελλάδας, χρησιμοποιώντας 

τις πιο κατάλληλες και προσοδοφόρες γεωργικές μεθόδους. 

 

   Η Γεωργική Σχολή ξεκίνησε αποκτώντας μία έκταση 200 στρεμμάτων 

ξηράς γης κι ένα πλινθόκτιστο σπίτι δύο δωματίων,το ένα για τον 

δάσκαλο και την οικογένειά του και το άλλο να χρησιμεύει για κοιτώνας, 

τραπεζαρία και αίθουσα διδασκαλίας στα 12 ορφανά αγόρια ,τους 

πρώτους μαθητάς της Σχολής. 

 
                                         

 

 Εδώ είμαστε στο τρίτο σχολικό έτος της 

1947-1948  

Αριστερά είναι ο Τάσος Κολοκοτρώνης και 

στη μέση ο Αθανάσιος Πανταζής  και εγώ 

δεξιά. (Νίκος Χατζημάρκος  

Το 1948 έγινε η απαγωγή των μαθητών της 

τελευταίας τάξης από τους κομουνιστές 

αντάρτες του ΕΛΑΣ. Εγώ ήμουν από τους 

τελευταίος  μαθητές που απόδρασε από τα 

βουνά της Χαλκιδικής. 
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       ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

         
 

Το μεγαλειώδες αυτό ίδρυμα που έχει επιμορφώσει χιλιάδες αγροτόπουλα στην 

Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες συνεχίζει το έργο του. Τιμή μου που το τελείωσα   

 

Σήμερα πρωταρχική αποστολή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι 

να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια της 

Ελλάδας, ώστε ν’ αποκτούν τις ικανότητες, θεωρητικές και πρακτικές, 

που θα τους επιτρέψουν ν’αναπτύξουν παραγωγικά μία δική του αγροτική 

επιχείρηση ή να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στην Ελληνική γεωργία. 

Και έχει απόλυτα επιτύχει στην αποστολή της η Σχολή. Το μαρτυρούν οι 

3000 περίπου απόφοιτοι της, που έχει γίνει μία παράδοση να προκαλούν 

καθημερινή επανάσταση στην Ελληνική γεωργία, να καταλαμβάνουν 

ηγετικές θέσεις στα χωριά τους, στο Υπουργείο Γεωργίας, στους 

συνεταιρισμούς και τις γεωργικές βιομηχανίες, γιατί τα χρόνια που 

μαθήτευσαν στη Σχολή τους άνοιξαν πλατείς ορόζοντες.Το αγρόκτημα 

εισάγει πάντα τις τελευταίες καινοτομίες, όπως το πρώτο παστεριωμένο 

γάλα στην Ελλάδα, την πρώτη κομπίνα, τον πρώτο βαμβακοσυλλέκτη. Η 

διοίκηση συνεχώς επαγρυπνεί ώστε οι μέθοδοι διδασκαλίαςκαι γεωργίας 
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να είναι οι πιο σύγχρονοι .Το σχολείο με το 95 μελές προσωπικότου ( οι 89 

είναι Έλληνες) κατάφερε να γίνει το πρότυπο ενός γεωργικού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη 

την Ασία και τις Αφρικανικές χώρες. 

   Ξεκίνησε ταπεινά η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στις αρχές του αιώνα 

μας για να εξελιχθεί σήμερα σ’αυτό το σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα με 

δύο επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 200 εσωτερικούς 

μαθητές της- αγόρια και κορίτσια – και επίσης σαν Κέντρο Γεωργικής 

εκπαίδευσης, βραχείας διαρκείας του Υπουργείου Γεωργίας για ενήλικους 

αγρότες και τις οικογένειές τους και για ειδικευμένο προσωπικό διαφόρων 

οργανισμών. Τα 1500 στρέμματα του κτήματος από την μία πλευρά 

συντηρούνε τη Σχολή οικονομικά ενώ παράλληλα χρησιμεύουν και για 

πρακτική εξάσκηση των μαθητών. Οι σημερινοί μαθητές απολαμβάνουν 

ένα υπρσύγχρονο οικοτροφείο που τους προσέφερε η Εταιρεία Διεθνούς 

Αναπτύξεως των Ηνωμένων Πολιτειών (A.I.D.). 

   Η Σχολή οργανώνει επίσης δύο καλοκαιρινά προγράμματα για 

αλλοδαπούς νέους, το «Ελληνικό καλοκαίρι» για 40 Αμερικανόπουλα 

Λυκείου και το «Πρόγραμμα καλοκαιρινής Δραστηριότητας» για φοιτητές 

και απόφοιτους Πανεπιστημίων της Αμερικής, Ευρώπης, Αφρικής και 

Ασίας. 

   Χαρακτηριστικό στην ιστορία του σχολείου είναι το γεγονός ότι είχε 

μόνο τέσσαρες διευθυντές σ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Ο σημερινός 

διευθυντής,George Draper διαδέχθηκε τον Bruce Lansdale  ο οποίος το 

1955 διαδέχθηκε τον  Charles House ο οποίος με τη σειρά του διαδέχθηκε 

τον πατέρα του και ιδρυτή της Σχολής . 

   Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένα ίδρυμα ιδιωτικό μεν, αλλά μη 

κερδοσκοπικό, που συντηρείται οικονομικά από το αγρόκτημα της, από 

εισφορές ιδιωτών στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα και από επιχορηγήσεις της 

Ελληνικής και Αμερικανικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα το 60% περίπου 

των εξόδων της Σχολής καλύπτεται από την πώληση των προϊόντων του 

αγροκτήματος.       

 και την εργασία που προσφέρουν μαθητές και προσωπικό, το 31% από 

ιδιωτικές προσφορές και το 9% από κυβερνιτικές. 

   Ένας αιώνας και κάτι η ΑΓΣ στάθηκε το πιο λαμπρό παράδειγμα 

συγκερασμού δύο πολιτισμών .Απέκτησε την φήμη της ανα τον κόσμο σαν 

το πιο τέλειο ίδρυμα στο είδος του, του ιδρύματος που ξέρει να ανεβάζει 

την ποιότητα της προσωπικής και της ομαδικής ζωής. 

 

Νικόλαος Αθανασίου και Ανθής Χατζημάρκου  

Απόφοιτος της ΑΓΣ 1949 
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Ο «Παρθενώνας» της Σχολής  Στο κτίριο αυτό στεγάστηκαν και στεγάζονται  

διδακτήρια, κοιτώνες, εστιατόρια, γραφεία αποθήκες κλπ.  

 

 

        ΠΡΩΤΟ  ΕΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                        

                                        (1945 - 1946) 

 

Ο Σεπτέμβρης του 1945 ήταν μια καινούρια αφετηρία στη ζωή μου αλλά 

και των άλλων φίλων μου που επί τέλους θα πηγαίναμε ξανά σε σχολείο 

.Οι μητέρες μας ετοίμασαν τα ρούχα μας που όλα είχαν επάνω ραμμένα 

το αριθμό μας . Από τότε είχαμε αριθμοποιηθεί και εκτός από το όνομά 

μας ήμασταν και αριθμοί .Ο Φώτης είχε το 23 ,εγώ το 40  και ο  Τάσος το 

39. 

 

  Πάλι ο μπαμπάς ο πατέρας μου μας πήγε  στη σχολή με το αλογόκαρο 

και  με την συνοδεία των μαμάδων μας γιατί ήθελαν να δουν που θα 

μέναμε  καταλάβαιναν ότι δεν θα μας είχαν πια μαζί τους και αυτό για  

κάθε μητέρα ήταν λίγο βαρύ . Όταν φτάσαμε είχαμε ειδική περιποίηση 

,μας έδειξαν τους κοιτώνες, μας τακτοποίησαν και μετά μας φιλοξένησαν 

να φαμε όλοι μαζί και με άλλους που είχαν καταφτάσει και κάμναμε τις 

πρώτες γνωριμίες τρώγοντας .  

 

  Ο πρώτος χρόνος στην Αμερικανική Γεωργική  Σχολή ήταν πολύ 

εντυπωσιακός. Ήταν ένα σχολείο τελείως διαφορετικό από τα γνωστά 

Δημοτικά και Γυμνάσια που είχα πάει κατά διαστήματα με διακοπές  

λόγω του πολέμου. Τώρα έβλεπα ένα σχολείο με ωραίο περιβάλλον και 

άρτια καταρτισμένο με κτίρια ωραία δρόμους κήπους και πρακτικά 
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εκπαιδευτήρια, γήπεδο και  πισίνα μεγάλη δίπλα  με μπάσκετ μπολ, βόλεϊ 

μπολ και άλλα μέσα που οι λίγες φωτογραφίες που έχω βάλει λένε πολλά. 

 

  Οι παιδικοί μου φίλοι Τάσος Κολοκοτρώνης και ο Φώτης 

Διαμαντόπουλος πάλι μαζί και σ’ αυτό το σχολείο αλλά αυτή τη φορά με 

καλύτερες συνθήκες .πολλές ώρες μαζί πολλές συζητήσεις και πολλά 

σχέδια και όνειρα κάναμε και οι τρεις τότε στα 17 μας νεανικά  χρόνια .  

 

Η γνωριμία μας με τα άλλα παιδιά ήταν κι αυτή άλλη εμπειρία .Σε λίγες 

μέρες ήμασταν όλοι φίλοι και νιώθαμε σαν να είμαστε από μία οικογένεια 

.Μέναμε σε έναν κοιτώνα όλοι και οι κανονισμοί λειτουργούσαν με 

στρατιωτική ακρίβεια .Πηγαίναμε στο κρεβάτι στις 10 και στις 10.30 ό 

μπάρμπα Κυριάκος ο επιτηρητής έσβηνε τα φώτα  και έπρεπε να 

επικρατεί η ησυχία .  

 

Το πρωί στις 6 είχαμε  το εγερτήριο και το υποχρεωτικό ντους και 

αρκετοί που ήταν μεγαλύτεροί μας ήθελαν και ξύρισμα. Αυτό το ντους για 

όλους μας ήταν κάτι το καινούριο και το πιο απολαυστικό και εδώ που τα 

λέμε εκείνο τον καιρό κανένα σπίτι στην επαρχία αλλά και στις μεγάλες 

πόλεις δεν είχε αυτή την ευκολία στο σπίτι τους παρ’ όλο που το νερό 

ήταν άφθονο και τζάμπα. Πλενόμασταν στη σκάφη που δεν ήταν και 

εύκολο πράγμα και μια φορά την εβδομάδα. 

 

Στις 7 το πρωί είχαμε το μπρέκφαστ, και ήταν η πρώτη Αγγλική λέξη που 

μάθαμε και η καλλίτερη .Αυγά με μπέϊγκον και με μπέϊκ μπίνς και ρόφημα 

γάλα με κακάο και μπόλικο ψωμί μπουράτο και όλα ήταν νόστιμα και δεν 

μπορούσαν να μας χορτάσουν . 

Στις 8 πηγαίναμε στη τάξη για τα μαθήματα μας μέχρι τις 12 αλλά η 

διδακτέα ύλη δεν ήταν ίδια όπως των Γυμνασίων .Εκτός από τα 

Ελληνικά, τα μαθηματικά και τα θρησκευτικά. είχαμε τα Αγγλικά, χημεία, 

γεωργία, κηπουρική, αμπελοκομία, μελισσοκομία, σηροτροφία και γενικά 

οτιδήποτε σχετιζόταν με την γεωπονία . 

 

Από τις 12-1μμ είχαμε το μεσημεριανό και από τις 1-5 πρακτική 

εξάσκηση στα διάφορα τμήματα πάντα ντυμένη με τις φόρμες εργασίας. 

Στις 6 είχαμε το δείπνο και μετά μέχρι τις 8 ελεύθερο χρόνο για παιχνίδια 

και ότι άλλο ήθελε ο καθένας ,και από τις 8-10 πηγαίναμε πάλι στη τάξη 

και είχαμε υποχρεωτική μελέτη των μαθημάτων  υπό την επιτήρηση του 

κυρίου Σαφακόπουλου ή άλλου καθηγητή  που συνήθως έμεναν μέσα στον 



 67 

οικισμό της  σχολής και στις 10  πηγαίναμε να πλύνουμε τα δόντια μας 

και για ύπνο και αυτός ήταν ο κύκλος του 24 όρου. 

 

Τα Σάββατα ήταν αφιερωμένα στα σπορ και στη ψυχαγωγία, Είχαμε 

μαθήματα χορού μαθήματα μουσικής και άλλες εκδηλώσεις και παιχνίδια 

με τη συμμετοχή και των κοριτσιών της οικοκυρικής σχολής ,και αυτό το 

περιμέναμε όλοι μας να δούμε τα κορίτσια και λίγο να φλερτάρουμε μόνο, 

διότι και τα δύο ιδρύματα ήταν αυστηρά  και δεν επέτρεπαν να έχουμε 

άλλες σχέσεις και επαφές . 

 

Τις Κυριακές .Το πρωί είχαμε Ορθόδοξη Εκκλησία που τότε ήταν μέσα 

στο μεγάλο κτίριο και πάνω στη σοφίτα και ήταν αρκετά μεγάλη, 

ερχόντουσαν και τα κορίτσια να συνλειτουργηθούν για μία ώρα και η 

ψαλμωδία ήταν μαζική για να μαθαίνουμε και τους ψαλμούς .Το ίδιο 

βράδυ στις 8 είχαμε την λειτουργία  της Ευαγγελικής εκκλησία που οι 

ιδρυτές της σχολής ανήκαν σ’ αυτήν και στις δύο λειτουργίες συμμετείχαν 

όλοι τους και υπήρχε  αρμονική συνύπαρξη και αλληλοσεβασμός.   

                

Η τελευταία Πέμπτη του Νοέμβρη είναι  πολύ σπουδαία μέρα για τους 

Αμερικάνους, γιορτάζουν την ημέρα των Ευχαριστιών .Είναι μία μέρα 

αφιερωμένη στη μνήμη των προσκυνητών .Αυτοί οι άνθρωποι για να 

αποφύγουν τους διωγμούς στην Αγγλία έφυγαν πρώτα στην Ολλανδία 

αλλά όταν είδαν ότι θα αφομοιωθούν και θα χάσουν την ταυτότητά τους 

αποφάσισαν να φύγουν για την Νέα Χώρα .την Αμερική . 

 

Όλοι κι όλοι ήταν 110 άτομα και το 1610 σαλπάρανε και μετά από 65 

μέρες φτάσανε στην Ν Υόρκη. Οι 44 μόνο ήταν θρήσκοι και οι 66 

«επαναστάτες» αλλά συμβιβάστηκαν να συζήσουν αρμονικά και τελικά  

εγκαταστάθηκαν στο Πλύμουθ και ασχοληθήκανε με την καλλιέργεια 

κυρίως  καλαμποκιού .Για τα αγαθά που τους έδινε η γη καθιέρωσαν να 

γιορτάζουν στο τέλος της σοδιάς που για πρώτη φόρα ήταν στις 29 

Νοεμβρίου . 

 

Το 1817 εφαρμόστηκε η γιορτή των Ευχαριστιών ( Thanks Giving day) σε 

αρκετές πολιτείες αλλά το 1863 ο Πρόεδρος Αβραχάμ Λίνκολν όρισε η 

γιορτή αυτή να γιορτάζεται την τελευταία Πέμπτη του Νοέμβρη και να 

είναι αργία . Η γιορτή αυτή φέρνει τους συγγενείς και τις οικογένειες μαζί 

στο οικογενειακό τραπέζι και είναι σαν μέρα συμφιλίωσης . 

  Την γιορτή αυτή την γιορτάζαμε με μεγαλοπρέπεια και στην ΑΓΣ .Ο 

κύριος και η κυρία Χάους καλούσαν πολλούς επισήμους από την 
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Θεσσαλονίκη. Τον Αμερικανό πρόξενο ,τον Άγγλο και άλλους 

επιχειρηματίες, τον Δήμαρχο, όλους με τις οικογένειές τους και τον 

Δεσπότη με μερικούς παπάδες αλλά  οι πόρτες ήταν ανοιχτές και για τους 

γονείς μας αλλά και συγγενείς για  να συνεορτάσουν μαζί μας . Έσφαζαν 

κούρκους που τους έτρεφαν στη Σχολή για το σκοπό αυτό και τους 

καλοψήνανε με μεγάλο μεράκι είχαν  άφθονα ποτά, γλυκά και φρούτα. 

Μετά είχαμε διάφορες εκδηλώσεις με τραγούδια χορούς και παιχνίδια .  

 

  Οι πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς ήταν γεμάτες με εκδηλώσεις και 

αμέσως κάναμε ετοιμασίες και για τα Χριστούγεννα αφού οι Αμερικάνοι 

την γιορτή αυτή την γιορτάζουν με περισσότερη αφοσίωση και στολίζουν 

δένδρα με δώρα και αίθουσες με πολλούς Αη-Βασίληδες.  Η κυρία Χάους 

δε, που έπαιζε το πιάνο μας μάθαινε να ψέλνουμε τα κάρολς . Κάθε τι που 

κάναμε και βλέπαμε ήταν καινούριο για μας και μας ενθουσίαζε . 

 

   Τα παιδιά, από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας αρχίσαμε να επιλέγουμε 

τις παρέες μας και φυσικό ήταν να είναι ανάλογα με την εμφάνιση ,την 

συμπεριφορά ,τη μόρφωση και κοινωνική κατάρτιση και το χαρακτήρα 

και να ταιριάζουμε μεταξύ μας αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι 

περιφρονούσαμε τους άλλους συμμαθητές μας διότι όλοι συζούσαμε και 

συνεργαζόμασταν σαν μία οικογένεια 24 ώρες την ημέρα στη τάξη στη 

δουλειά στα παιχνίδια στο φαΐ και στον ύπνο. 

 

   Από τα 54 παιδιά που ήταν όλα καλά ένας μόνο ξεχώριζε που ήταν φίλος 

και στενά συνδεδεμένος με όλους μας .Αυτός ήταν ο Ανδρέα Καραμανλής 

από το Άδενδρο αλλά η οικογένειά του έμενε στη Θεσσαλονίκη και ο 

πατέρας του είχε λεωφορεία συγκοινωνίας στη πόλη και ήταν αρκετά 

ευκατάστατοι . 

 

Ο Αντρέας ήταν κοντός και αθλητικός τύπος έξυπνος με θρακιώτικη 

προφορά αλλά δεν του άρεσαν τα μαθήματα και ιδίως τα Αγγλικά δεν 

μπορούσε να τα χωνέψει.  Μία Κυριακή  μετά την εκκλησία κάναμε βόλτα 

και έξω από το σπίτι ενός αμερικανού έπαιζαν τα δύο μικρά κοριτσάκια 

τους και μιλούσαν . Σταμάτησε ο Ανδρέας και τα άκουγε που μιλούσαν 

τόσο άνετα τη γλώσσα τους και τα καμάρωνε .Και μετά λέει σε μας με 

απορία «Για δες ρε μια σταλιά μπάσταρδα και μιλάν φαρσί τα Αγγλικά 

και εγώ ακόμα δεν μπορώ να μάθω τι θα πει benefit».Αυτή η λέξη του 

έκανε εντύπωση και κάθε λίγο και λιγάκι την έλεγε και μετά ρωτούσε «Τι 

θα πει ρε μπένεφίτ ;» 
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  Ένα άλλο που έκανε ήταν που είχε δώσει σε όλους μας παρατσούκλια 

που με την κρίση του το παρατσούκλι που έδινε ταίριαζε απόλυτα και 

ήταν ανάλογα με την εμφάνισή του τις γνώσεις του και την καταγωγή του 

κλπ. Για παράδειγμα θα πω μόνο εμάς τους τρεις χωριανούς. 

 

Εμένα με βάπτισε (Γυφτοπρόξενο) διότι ήμουν λίγο μελαχρινός με χρυσό 

δόντι μπροστά   τον  Τάσο Παχύδερμο γιατί ήταν λίγο παχουλούτσικος 

και υπομονητικός , τον   Φώτη τον  βάπτισε  και τον φωνάζαμε 

(Υπεράνω) γιατί όταν κάναμε ντους παρατήρησε ότι αυτός την είχε από 

όλους τους άλλους μεγαλύτερη .Επίσης επειδή ήταν και λίγο ερωτιάρης 

και ερωτεύτηκε αμέσως μία από την οικοκυρική που την έλεγαν Σίδνεη  

( Βαφτισημιά του κ. Λοκ) τον φωνάζαμε και Σίδνεη. Αλλά μερικά παιδιά 

τη γλίτωσαν διότι δεν βρήκε τίποτα που να τους ενοχοποιεί για να τους 

δώσει παρατσούκλι  Αυτόν τον ονομάσαμε όλοι ( Νονό ). 

                                                             

Τον πρώτο χρόνο μάθαμε αρκετά πράγματα και προ παντός λίγα 

γράμματα. Ο καθηγητής των Ελληνικών κ. Γεώργιο Δήμου ήταν πολύ 

καλός φιλόλογος και προσπαθούσε ότι δίδασκε να τα καταλαβαίνουμε 

όλοι και τα έλεγε απλά και έπαιρνα 18. Επίσης ήταν και ψάλτης και 

ιεροκήρυκας και δίδασκε  θρησκευτικά στα οποία δεν ήμουν τόσο καλός 

γιατί πολλές φορές αυτά που έλεγε δεν τα πίστευα και είχαμε διαφωνίες, 

παρ’ όλα αυτά με βαθμολογούσε με 19. Χατιρικώς γιατί τα καλοκαίρια τις 

Κυριακές ερχόταν με τη γυναίκα του στο μπαξέ  μας και τον 

περιποιούμασταν.  

 

Ο κ, Θ. Βουδούρογλου μας έκανε μαθηματικά. Αυτά μ’ άρεσαν πολύ 

ήμουν καλός και έπαιρνα μέχρι και 18 που ήταν καλός βαθμός. 

Ο κ. Δημ. Χατζής που ήταν πρώην μαθητής της Σχολής και σπούδασε 

στις ΗΠΑ μας δίδασκε Χημεία, Γεωργία και Υγιεινή, σ’ αυτά ήμουν καλός 

και έπαιρνα 17 

Ο κ. Πιπίνος ήταν ειδικός στην Αμπελουργία και ο κ. Γαζής στη 

Σηροτροφία και Μελισσοκομία  και  με βαθμολογούσε 10 και 15 στη 

Φυτολογία 19 αλλά στη Δενδροκομία και Λαχανοκομία 14. 

Στα Αγγλικά που μας τα δίδασκε η κυρία Χάους ήμουν καλός και μου 

άρεσαν και έπαιρνα 19 

Όσο για τα πρακτικά μαθήματα ήμουν και εκεί καλός και με 

βαθμολογούσαν από 16-17-18 και συνκαταλεγόμουνα μεταξύ των καλών 

και των αριστούχων .Τα παιδιά που αποτελούσαν εξαίρεση και έπαιρναν 

άριστα στα μαθήματα ήταν, ο Γρηγοριάδης, Κουλαουζίδης, Τσιγκίδης, 

Στοΐδης, Δάφτσιος , Πετρίδης και Σαμανίδης . 
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Από τα παιδιά αυτά ο Γρηγοριάδης έγινε μεγαλέμπορος ξυλείας και 

χορηγός της Σχολής 

.Ο Κουλαουζίδης έγινε Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ..Ο Τσιγκίδης 

έφυγε τον τέταρτο χρόνο και (θα επανέλθω σ’ αυτόν αργότερα ) Ο 

Στοΐδης σπούδασε στις ΗΠΑ και έγινε πρόεδρος της Αποθεματικής 

τράπεζας των ΗΠΑ στην Βιρτζίνια  

. 

  Ο Δάφτσιος σπούδασε Αιματολόγος και ήταν καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Ανν Άρμπορ στο Μίσιγκαν .ο δε Πετρίδης έγινε 

ξενοδόχος έχτισε στον Πλαταμώνα το μεγαλύτερο ξενοδοχείο επτακοσίων 

κλινών  «Ο Πλαταμών» και ήταν πετυχημένος επιχειρηματίας και σε 

άλλες επιχειρήσεις  

 

Εδώ βλέπουμε ότι παρ όλο που η Σχολή εκπαίδευε παιδιά για να 

επιστρέψουν στα χωριά τους να εργαστούν στα κτήματα και να διδάξουν 

και τους συντοπίτες τους βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας κανένας απ 

αυτούς αλλά και  πολλά  άλλα  παιδιά δεν το έκαναν αυτό ,ίσως διότι 

όπως ανάφερα και πιο μπροστά το επάγγελμα του γεωργού στην Ελλάδα 

ήταν πολύ υποτιμημένο και δεν υποστηριζόταν από το κράτος ,αλλά 

ορισμένα παιδιά που είχαν μεγάλα κτήματα και επιδόθηκαν στη 

συστηματική καλλιέργεια των αγρών τους η της κτηνοτροφίας 

,πτηνοτροφία και ότι άλλο είχε πέραση τότε προόδευσαν κι αυτοί . 

 

Τώρα όσο για τα μαθήματα ωδικής, χορού και στα σπορ δεν μας 

βαθμολογούσαν αλλά σε όλα ανακατευόμουν και ήμουν καλός και είχα 

πρωτεύοντα ρόλο ιδίως στο ποδόσφαιρο .Όλα αυτά βέβαια τελείωναν 

κατά τα τέλη του Ιουνίου που τελείωνε και η σχολική χρονιά και τα παιδιά 

πήγαιναν στα σπίτια τους .  

Αρκετά όμως από τα παιδιά δεν μπορούσαν τότε να πάνε στα σπίτια τους 

λόγο του εμφυλίου πολέμου που τα χωριά τους είτε κατέχονταν από τους 

αντάρτες η είχαν εγκαταλειφθεί  και καταστραφεί ,έτσι μερικά παιδιά 

έμεναν στη σχολή και δούλευαν εκεί, και μερικά ερχόντουσαν στο χωριό 

μας και δούλευαν στους λαχανόκηπους για να βγάλουν λίγο χαρτζιλίκι  

 

.Τα παιδιά που προτιμούσαν το χωριό μας ήταν ο Χρήστος Γρηγοριάδης, 

ό Γεώργος Πετρίδης και ο Γιάννης Στοΐδης που τους έδινε δουλειά και 

στέγη ο Πατέρας μου . Έτσι το καλοκαίρι είχαμε καλή παρέα, ερχόταν και 

ο Τάσος   κάπου κάπου να δουλέψει όταν είχαμε μεγάλη ανάγκη,   
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  Έτσι ο πρώτος χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα που με ανυπομονησία 

περιμέναμε πότε θα έρθει ο καιρός να ξαναπάμε στο σχολείο που τόσο 

είχαμε αγαπήσει. 

  Την περίοδο του καλοκαιριού τα Σαββατοκύριακα ερχόταν στο κτήμα 

του Νίκου και ο καθηγητής μας κ. Δήμου με την γυναίκα του εκδρομή και 

απολάμβανε τα φρέσκα ροδάκινα ,τα καίσια και τα σύκα κάτω από τα 

σκιερά δένδρα και το κρύο νερό που έβγαζε το μοτέρ από το πηγάδι για να 

ποτίσουν τον λαχανόκηπό τους . 

 

Τα πάντα ήταν άφθονα ,φρέσκα και νόστιμα και ο τόπος ήταν σωστός 

παράδεισος γιατί αυτοί οι πρόσφυγες και ο πατέρας μου δουλέψανε με 

ζήλο και μεράκι και μετατρέψανε τους βαλτότοπους σε έφορους μπαξέδες 

που προμήθευαν λαχανικά και φρούτα όχι μόνο την Θεσσαλονίκη αλλά 

και την Αθήνα ακόμα με τα νόστιμα φράουλα του μπαξέ μας.  

                 

Θα πρέπει να πω εδώ ότι ο Γρηγοριάδης ήταν θύμα πολέμου .Ο πατέρας 

του που ήταν γραμματέας της κοινότητας του Άδενδρου δολοφονήθηκε 

από τους αντάρτες ,επίσης και ο πατέρας του Στοΐδη στο χωριό του στις 

Μουριές είχε την ίδια ατυχία έτσι τα παιδιά αυτά είχαν και κάποιο ψυχικό 

τραύμα .Ο δε Πετρίδης, είχαν περί τα 40 στρέμματα οπωρώνα με μηλιές 

επάνω στην παραλία του χωριού τους στον Πλαταμώνα αλλά με τον 

πόλεμο δεν καλλιεργήθηκε κανονικά , καταστράφηκε και δεν είχαν τα 

μέσα  και τα χρήματα να τον ξανακαλλιεργήσουν  γι αυτό και δεν 

πηγαίνανε στα χωριά τους  και το κτήμα τότε το θεωρούσαν άχρηστο . 

 

   Όλα τα παιδιά που ήρθαν την πρώτη χρονιά τα περισσότερα ήταν πάνω 

από 16 ετών και ένα ή δύο που ήταν από τα μέρη της Θράκης είχαν λάβει 

μέρος και σε μάχες κατά των Βουλγάρων και λίγο ή πολύ όλα τα παιδιά 

είχαν και κάποια πολιτική απόχρωση και ιδεολογία και πολλές φορές όταν 

ανοίγανε πολιτικές συζητήσεις δημιουργούσαν προβλήματα και 

αντιπαραθέσεις και  αντιπάθειες που εμπόδιζαν την ομαλή συμβίωση 

αλλά οι κανονισμοί της σχολής ήταν αυστηροί και στις ακραίες 

περιπτώσεις μπορούσαν να αποβάλουν τους ταραξίες ,έτσι οι πολιτικές 

συζητήσεις ήταν απαγορευμένες και δεν γινόντουσαν μπροστά στους 

καθηγητές ή στο προσωπικό. ο Πετρίδης (Σουρής) ήταν αριστερών 

φρονημάτων ήξερε πολλά ποιήματα και αντάρτικα τραγούδια και πολύ 

καλά την κομουνιστική θεωρία αλλά πολλές φορές έκανε και τον 

εθνικιστή ήθελε τον βασιλιά και όλους τους μπέρδευε και δεν ήξερε κανείς 

τι πραγματικά ήταν . 
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 Εγώ και ο Τάσος δεν ήμασταν πολιτικοποιημένοι αλλά αφού οι γονείς μας 

ήταν Βενιζελικοί και εμείς λέγαμε ήμασταν ό, τι ήταν και οι γονείς μας 

αλλά δεν ήμασταν βασιλικοί ούτε και κομουνιστές  Ο Φώτης  διάβαζε 

πολύ την (Μακεδονία) ήταν καλός πολιτικάντης και συζητητής, τα 

μάθαινε από τον πατέρα του που ήταν αρκετά μορφωμένος και είχε 

διατελέσει πρόεδρος της κοινότητας και στο καφενείο τους που ήταν σαν 

πολιτικό γραφείο, όλη την ημέρα μιλούσαν αυτά και ήξερε αρκετά.. 
 

 

 

                                            ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

                                                                         

   Μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. έτους 1945-46 και αποφοίτων 1949 

Από του 54 εγγραφέντες 17 διέκοψαν τις σπουδές τους κατά την τετραετή τους 

φοίτηση και 4 συνέχισαν τις σπουδές τους στις ΗΠΑ με υποτροφία από την Αμερ. 

Κυβέρνηση Από τους 4 Ο Κουλαουζίδης Αρχιμήδης επέστρεψε στη Σχολή και 

εργάστηκε ως διευθυντής εκπαίδευσης μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε . 

 

      Ονομ/νυμον                                      Τόπος γεν.                              Παρατσούκλι 

 

Ι)   Δούμπλας Κων/τίνος                        Λιανοβέρι                                                                   

2)   Χ¨Δημητρίου Γεώργ.                       Λιανοβέρι                              Τραχανάς  

3)   Κουντουράκης Αθαν.                       Χρυσούπολη                          Γκουβουρντούκης 

4)   Φωτιάδης Ισαάκ                               Ιωνία -Διαβατά                      Αχνιστήρι 

5)   Καραματίδης Κων.                           Σέδες                                     Πατλάκας 

6)   Καραμανλής Ανδρέας                      Άδενδρο                                 Ο νονός 

7)   Βαργεμέζης Ευστρ.                           Ν. Καλλικράτεια                    Μάγκας  

8)   Πετρίδης Γεώργ.                               Πλαταμώνας                          Σουρής  

9)   Στοΐδης Ιωάννης                               Μουριές                                 Πλιάτσκατζης  

10) Θεολογίδης Διομήδης                      Ταγαροχώρι                                           

11) Τερζής Εμμαν.                                  Σέδες                                      Στενός 

12) Αυγουστίδης Φώτιος                        Ευαγγελισμός                         Βλάχος 

13) Γκαβέζος Αντών.                             Άνω Σχολάριο                            Όντας-Γκαβός  

14) Ατζέμης Αριστοτέλης                      Ν. Καλλικράτεια                                                           

15) Χαντζίδης Κυριάκος                        Πλατύ                              

16) Πανταζής Αθανάσιος                       Κίτρος                                     Καρτάλι 

17) Φυργάδης Μιχ.                                 Πολύγυρος                              Μάνα 

18) Μάρκαρης Αντώνιος                        Θεσ/νίκη                                  Βασιλιάς  

19) Στόϊκος Ιωάννης                               Νεστόριο                                 Γέρος-Δίγαμμα  

20) Γρηγοριάδης Χρ.                              Άδενδρο                                  Πουστικάκι  

21) Δάφτσιος Αθαν.                                Νιγρίτα                                   Τρελός 

22) Ιστίκογλου Αναστ.                            Ιωνία-Ν Μαγνησία                 Φωστήρας                                                              

23) Διαμαντόπουλος Φώτης                    Ιωνία-Ν. Μαγνησία       .         Υπεράνω 

24) Τσακιριάν Χοφνατάν                        Θεσ/νίκη                                                 

25) Κουλαουζίδης Αρχιμήδης                Καταχάς                                   Γαϊδούρι 
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26) Αλεξιάδης Παν.                                 Ν.Ραιδεστός                            Βασιλικός 

27) Γιαννιός Φρίξος                                Θεσ/νίκη                          

28) Σινάκος Αντ.                                     Επανομή                         

29) Ισαΐας Ελευθ.                                    Μελίκη                                     Ντάμα. Λευτ 

30) Αντωνιάδης Στυλ.                             Λαγκαδά                          

31) Μαγκριώτης Γεώργ.                         Λαγκαδά                                   Μαντόβας 

32) Καϊόπουλος Αλεξ                             Βασιλικά                        

33) Μαυρίδης Γεώργ.                             Μικρόκαμπος                 

34) Θυλικός Μάρκος                              Νιγρίτα                          

35) Κουγιούνης Αστέρ.                          Λιτή                                           Γκάρλικ 

36) Τσιγγίδης Άγγελος                           Σουρωτή                                     Σουρωτής 

37) Αλαγκιοζίδης Παν.                          Αγ. Μαρίνα                    

38) Πουλαράκης Κων.                          Παράδεισος                    

39) Κολοκοτρώνης Αναστ.                  Ιωνία –Ν. Μαγνησία                Παχύδερμος 

40) Χατζημάρκος Νικ.                         Ιωνία- Ν. Μαγνησία                 Γυφτοπρόξενος 

41) Κουμπίδης Ευθύμιος                       Χρυσούπολη                              Βρομόκωλος  

42) Λιακόπουλος Αθαν.                         Κούτσι Νεμέας                          Πατατράχας  

43) Διαμαντόπουλος Ιωάν.                    Σεβαστή Κατερ.                          Σπάρος 

44) Μανωλάκης Φώτιος                        Ν.Ραιδεστός                    

45)Εμμανουηλίδης  Αγησίλαος             Κ. Σχολάρι                                   Στουμπετσάς 

46) Αθανασιάδης Αβραάμ                     Καβαλλάρι                                  Ναστραντίν 

47) Κατσίδης Λάζαρος                          Στίβος, Λαγκαδίκια                      Μπαρτάκης 

48) Κωνστινούδης Περικλής.                Αρδέα                                          Μπαντούσκας 

49) Παπανικολάου Δημ.                        Πολύγυρος                                   Γορίλας 

50) Βουλγαρούδης Δημ.                         Ζαγλιβέρι                                    Ρούμφας 

51) Σαμανίδης Σπύρος                            Πανόραμα                                  Ασχημάνδρας 

52) Παπαδόπουλος Αθαν.                       Πανόραμα                       

53) Λεωνταρής Σπύρος                           Κορινός                                      Χάρλας 

85) Χ¨Ιακώβου Θεμιστοκλής                 Σέρρες                                         Τσέφ 

 

 

 

  Οι περισσότεροι μαθητές που συνέχισαν και αποφοίτησαν, λίγοι μόνο 

επέστρεψαν να συνεχίσουν το επάγγελμα του γεωργού και αυτό διότι οι 

γεωργοί τότε δεν είχαν τη βοήθεια και την  υποστήριξη του κράτους. 

Προτιμούσαν να εργαστούν σε άλλα επαγγέλματα που είχαν καλύτερες και 

άμεσες απολαβές και για πολλούς ήταν απώλεια πολύτιμου χρόνου να 

μαθαίνουν επάγγελμα που δεν θα το εξασκούσαν, γι’ αυτό και διέκοπταν 

και άλλαζαν σπουδές ή και δουλειές . 

   Το ευεργέτημα της Σχολής για πολλούς ήταν ότι μαθαίναμε πολλαπλές 

τέχνες και τα παιδιά που είχαν το ταλέντο να τις μαθαίνουν γρήγορα ήταν 

μεγάλο όφελος ώστε αργότερα να επιδοθούν σε ένα από αυτά σαν 

επάγγελμα  ,και τα πρακτικά τμήματα που μας δίδασκαν ήταν άρτια 

εξοπλισμένα γι αυτό το σκοπό ,και ήταν: 
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 Ι) Το Μηχανουργείο. Επισκεύαζε όλα τα γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ 

και αυτοκίνητα 

2) Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής. ενέργειας .Επισκεύαζε ηλεκτρικά 

μηχανήματα συσκευές κλπ 

3)Το Ξυλουργείο .Κατασκευή και επισκευή επίπλων και όλων των 

ξυλουργικών εργασιών.            

4)Το Βουστάσιο .Ζωοτροφία και παραγωγή γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων  

5) Ο Λαχανόκηπος. Διδασκαλία και τρόπος παραγωγής λαχανικών και 

φρούτων. 

6) Η μεγάλη καλλιέργεια. Γεωργοκαλλιέργεια με μηχανήματα τρακτέρ κλπ 

7)Ορνιθοτροφείο-Χοιροστάσιο .Παραγωγή αυγών, εκκολαπτήριο και 

αναπαραγωγή χοίρων  και κοτόπουλων 

8)Υδραυλικά. Εκπαίδευση στην υδραυλική τέχνη οικιακή, οδική και 

αγροτική 

9)Συνεργείο συντήρησης. Εκπαίδευση στη συντήρηση κτηρίων ,δρόμων 

υπονόμων  κλπ. 

 

   Αυτά τα εννέα τμήματα κάλυπταν σχεδόν αρκετά επαγγέλματα και κάθε 

4 εβδομάδες αλλάζαμε τμήμα. Όλο το χρόνο τις πρωινές 4 ώρες είχαμε 

θεωρητικά μαθήματα και το απόγευμα 4 ώρες πρακτικά 

  Επιπρόσθετα ήταν τα μαθήματα σηροτροφίας (κουκούλια και το μετάξι) 

η Αμπελουργία και η Μελισσοκομία   ήταν άκρως ενδιαφέροντα 

μαθήματα . 

  Η κοινή συμβίωση με το σύστημα που είχε η Σχολή μάθαινε στα παιδιά 

την πειθαρχία την άμιλλα και τον αλληλοσεβασμό .Τον σεβασμό στους 

καθηγητές και εκπαιδευτές .Την τήρηση της ατομικής καθαριότητας και 

υγιεινής ζωής και σεβασμό στο περιβάλλον που όλα συντελούσαν στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. 

  Στις επόμενες σελίδες θα κάνω μία φωτογραφική ξενάγηση για να σας 

δείξω μερικά μέρη της περίφήμης σχολής μας και καμάρι της 

Θεσσαλονίκης.  
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                                             ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ   

                                                     1946-47 

 

Τον Σεπτέμβριο όταν γυρίσαμε πίσω στη σχολή για τη δεύτερη χρονιά   

δεν ήμασταν 54 παιδιά  γιατί, μερικά παιδιά δεν παρουσιάστηκαν να 

συνεχίσουν για πολλούς και διάφορους λόγους  αλλά ήρθαν άλλα 50 

καινούρια  κατά λίγα χρόνια μικρότερα από εμάς που είχαν τελειώσει το 

δημοτικό σχολείο και προερχόντουσαν  από την επαρχία και από όλα τα 

μέρη της Ελλάδας . 

 

Εκτός βέβαια από τους μαθητές είχαμε και καμιά εκατοσταριά 

Αμερικανούς αξιωματικούς και στρατιώτες σαν επισκέπτες οι οποίοι 

είχαν έρθει ως παρατηρητές για το  δημοψήφισμα ως προς  την 

επαναφορά του βασιλιά ή όχι ,και είχαν καταλάβει τις γερμανικές 

παράγκες που υπήρχαν στα πάρκα της σχολής .Έτσι είχαμε μεγάλη 

κίνηση .Είχαν πολλά αυτοκίνητα τζιπ και ¾ για να κινούνται σε όλη τη 

Μακεδονία και άλλα μέρη .Αυτοί δεν μας εμπόδιζαν, εμείς αρχίσαμε 

κανονικά τα μαθήματα με 4-5 λιγότερους στη τάξη μας και σχεδόν τα ίδια 

μαθήματα αλλά πιο προχωρημένα . 

 

   Τα πρακτικά τμήματα είχαν εφοδιαστεί με καινούρια 

τρακτέρ(Φάρμαλ)που είχαν λαστιχένιους τροχούς και μας μάθαιναν τη 

χρήση τους ,επίσης έφεραν καινούριε ράτσες αγελάδων και χοίρων για να 

βελτιώσουν την παραγωγή . 

 

   Ο κύριος Λίτσα που ήταν διευθυντής εκπαίδευσης καλυτέρευσε τις 

αίθουσες διδασκαλίας και έφερε καινούριες ιδέες ψυχαγωγίας, Ανεβάζαμε 

θεατρικά έργα οργάνωνε ποδοσφαιρικά ματς με το Αμερικανικό κολέγιο 

Ανατόλια και τα γύρω χωριά και κάπου κάπου εκδρομές στα γύρω χωριά 

.Επίσης ήταν και η χρονιά που άρχισε ο κ. Χάους να κατασκευάζει 

ημικυκλικές κερκίδες κοντά στο γήπεδο για πολλαπλές χρήσεις για 

παρακολούθηση παρελάσεων, παραστάσεων, βόλεϊ, μπάσκετ κλπ και ήταν 

ωραίο κατασκευασμένο από ελαφρόπετρα του Χορτιάτη . 

 

   Ο δεύτερος χρόνος τελείωσε με πανηγυρισμούς και ήταν καλύτερος από 

τον πρώτο. Γι αυτούς όμως που δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους 

είχαμε και φέτος παρέα τα ίδια παιδιά πάλι στο χωριό φιλοξενούμενοι από 

τον  πατέρα μου τον Μπάρμπα Θανάση Χατζημάρκο 
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                                               ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ  

                                                     1947-48                                                                                                                                                                                                     

 Το τρίτο έτος ήταν καλό διότι  είχαμε τελειώσει το ήμισυ της τετραετούς  

φοίτησής μας και με χαρά αρχίζαμε να τελειώσουμε και τα υπόλοιπα δύο 

χρόνια .Είχαμε μεγαλώσει πια ήμασταν 17,18,19 χρονών όλοι είχαμε τη 

σκέψη τι δουλειά θα κάνουμε όταν τον άλλο χρόνο τελειώσουμε το 

σχολείο διότι μετά θα ακολουθούσε το στρατιωτικό . Τότε η κατάσταση 

ήταν χειρότερη διότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε πάρει μεγάλες διαστάσει και 

δεν υπήρχε μέρος στη χώρα μας που να μη σκότωνε ο ένας τον άλλον όχι 

μόνο επάνω στα βουνά και στα χωριά αλλά και μέσα στις πόλεις 

 

   Ένα άλλο πράγμα που απασχολούσε πολλά παιδιά ήταν ότι το 

απολυτήριο της σχολής δεν ήταν ισότιμο του γυμνασίου και δεν ήταν 

αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει κάποιος να 

συνεχίσει το γυμνάσιο ή κάπου αλλού. Γιατί όπως είπα, αυτοί που είχαν 

κτήματά δεν είχαν πρόβλημα αλλά όσοι δεν είχαν τους προβλημάτιζε αν 

τελειώνοντας θα έβρισκαν κάποια απασχόληση .Έτσι την τρίτη χρονιά  

δεν ήρθαν πάλι αρκετά παιδιά ,όπως ο φίλος μας ο Φώτης ο Καραμανλής 

και άλλοι καμιά δεκαριά που δεν ήταν ευχάριστο τόσο για τη σχολή όσο 

και για μας που επηρέαζε κατά κάποιο τρόπο  το ηθικό μας . 

 

   Στην  τρίτη χρονιά προστέθηκαν άλλα 50 παιδιά όπως ήταν το 

πρόγραμμα και το σχολείο άρχισε να επανέρχεται στο κανονικό ρυθμό 

λειτουργίας να έχει 4 τάξεις αλλά αυτό θα γινόταν την επόμενη χρονιά. 

Τώρα εμείς σαν πρώτοι, μετά τον πόλεμο ,τριτοετείς και μεγαλύτεροι σε 

ηλικία είχαμε κάποιο πρωτεύοντα ρόλο ιδίως στα πρακτικά τμήματα 

.Είχαμε μαζί μας τους μικρότερους (τα μικράκια) που δούλευαν στο 

πλευρό μας και τους δείχναμε από την δική μας πείρα πως και τι να 

κάνουν και είχαμε κάπως το ρόλο του εκπαιδευτή. Στα θεωρητικά 

μαθήματα προστέθηκα και άλλοι καθηγητές άλλοι σαν έκτακτοι και άλλοι 

μόνιμα . 

 

    Η χρονιά κύλησε ομαλά εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας περισσότερο 

μέσα στην τάξη και στα πρακτικά τμήματα αλλά και στη κοινωνική μας 

συμπεριφορά, από παιδιά που ήμασταν  περνούσαμε στην άλλη φάση της 

ζωής, της ενηλικίωσης, της υπευθυνότητας και των αποφάσεων. 

 

    Η χρονιά τελείωσε με μεγάλες γιορτές και παρελάσεις μαθητών και 

μαθητριών με την φιλαρμονική της Θεσσαλονίκης, Πλωτά συρόμενα από 

άλογα που απεικόνιζαν αναπαραστάσεις της αγροτικής ζωής με 
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απαγγελίες λόγων και ποιημάτων από τους μαθητές που ήταν μια χρονιά 

που δεν θα τη ξεχάσω. Έτσι τελείωσε η χρονιά αισίως για πολλούς  και  

πήγαμε στα σπίτια μας για να συνεχίσουμε εκεί τις δουλειές του 

καλοκαιριού στα δικά μας κτήματα . 

 

  Αυτή η χρονιά του 1948  ήταν χειρότερη από  πέρσι, σχετικά με τον 

εμφύλιο .Τα παιδιά πάλι φέτος ήρθαν να περάσουν τον κίνδυνο 

δουλεύοντας στο χωριό αλλά ήρθαν και εκατοντάδες άλλοι πρόσφυγες 

από εμπόλεμες περιοχές γιατί ήταν το πιο ασφαλές μέρος και είχαν  

άφθονη εργασία στους λαχανόκηπους και στα χωράφια. 

 

   Συνάντησα τον Φώτη ο οποίος δούλευε στο λεωφορείο του γαμπρού του 

Παναγιώτη που είχε μέσα   (αλλά και πού δεν είχε)  και θα τον 

τακτοποιούσε να εισαχθεί στη Σχολή Τεχνιτών του  Τεχνικό Σώμα 

Στρατού στην Αθήνα και τον Τάσο για πέντε χρόνια ως εθελοντές με την 

προοπτική μονιμοποίησης για καριέρα στο στρατό και μου πρότεινε να 

πάμε μαζί.  

Μιλήσαμε και με τον Παναγιώτη ο οποίος μας είπε ότι οι θέσεις είναι 

έμμισθες και δεν έπρεπε να χάσουμε την ευκαιρία αυτή να αποκτήσουμε 

και ένα επάγγελμα τεχνικού με δίπλωμα  αναγνωρισμένο και από το 

κράτος Η πρόταση ήταν πολύ ελκυστική και δεν υπήρχαν πολλά 

περιθώρια χρόνου . 

 

Το συζήτησα με τους γονείς μου και τους είπα ότι αν πάω ακόμα ένα 

χρόνο στην ΑΓΣ να τελειώσω θα πάρω μία βεβαίωση που δεν είναι ούτε 

ισότιμη του γυμνασίου, μετά  θα είμαι σε ηλικία στρατεύσιμη και δεν θα 

έχω επιλογή σε ποίο σώμα και κλάδο να υπηρετήσω ενώ τώρα κάνω 

επιλογή εγώ να μάθω μηχανικός αυτοκινήτων και μάλιστα με μισθό από 

την πρώτη μέρα και να μείνω μόνιμος αν θα μου άρεσε το στράτευμα . Οι 

γονείς μου όμως με αποθάρρυναν λέγοντας ότι είχαμε αρκετά κτήματα να 

ασχοληθώ με την γεωργία και έτσι η ιδέα απορρίφθηκε  

 

 
 .   
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                                               ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

        Αγροτικά και άλλα τραγούδια που τραγουδούσαμε στις εκδηλώσεις μας ήταν: 

 

                                               ΤΑ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ 

                                                 (Αγόρια και κορίτσια) 

                                 Είμαστε εμείς τα τιμημένα χωριατόπουλα 

                                 Πρώτα εις το χορό και πρώτα στο τραγούδι  

                                 σα δε δουλεύουμε γλεντούμε κι’ είν η νιότη μας  

                                 αέρας, φως ζωή, χαρά σωστό λουλούδι. 

                                                        (Τα αγόρια) 

                                Είμαστ’ εμείς που σκάβομε σπέρνουμε και θερίζουμε 

                                μέσα στον ήλιο στη βροχή στην παγωνιά στο χιόνι. 

                                κλαδεύουμε φυτεύουμε τρυγούμε και ποτίζουμε 

                                και σαν παιδιά χαιρόμαστε γιορτή σαν ξημερώνει. 

                                Είμαστ’ εμείς τα τιμημένα χωριατόπουλα κ λ π                                       

                                                         (Τα κορίτσια) 

                                Είμαστ’ εμείς που πλένουμε κι’ υφαίνουμε στον αργαλειό 

                                τη προίκα μας που τη θωρεί ο νιος και καμαρώνει. 

                                Είμαστ’ εμείς π’ αρμέγουμε ζυμώνουμε και πλένουμε  

                                Και σαν παιδιά χαιρόμαστε γιορτή σα ξημερώνει . 

                                                                   * 

                                Είμαστ’ εμείς τα τιμημένα χωριατόπουλα κ λ π 

                                                           (Τα κορίτσια) 

                                Είμαστ’ εμείς που πλένουμε κι’ υφαίνουμε στον αργαλειό 

                                Τη προίκα μας που τη θωρεί ο νιος και καμαρώνει 

                                Είμαστ’ εμείς π’ αρμέγουμε ζυμώνουμε και πλένουμε  

                                Και σαν παιδιά χαιρόμαστε γιορτή σαν ξημερώνει 

                                Είμαστ’ εμείς τα τιμημένα χωριατόπουλα κ.λ.π  

                                           

                
 

     1946.Αρχαίοι Ελληνικοί χοροί προς τιμήν της θεάς Δήμητρας  θεά της γεωργίας 
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Το «Πιστεύω του γεωργού» ήταν υποχρεωτικό να το ξέρουν όλοι οι πρωτοετείς 

μαθητές της ΑΓΣ (Το πιστεύω του γεωργού το απάγγελλα στα αγγλικά το δεύτερο 

χρόνο στις γιορταστικές εκδηλώσεις της σχολής).. 

 

                                          ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στην Όμορφη ‘Ύπαιθρο και στη ζωή του αγρότη ,στις ελπίδες του, στις 

φιλοδοξίες του και στη πίστη του ,την ικανότητα του και τη δύναμή του να 

καλυτερέψει τη ζωή του και να φροντίσει για την ευτυχία εκείνων π’ αγαπά. 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στον Αγρότη, που αποτελεί την ασφαλή άμυνα της πατρίδας ,την πηγή 

της ευημερίας της ,το λιμάνι της ασφάλείας της από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό 

κίνδυνο. 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στην ιερότητα της Αγροτικής Στέγης, στην αγιότητα της αγάπης της 

Αρχόντισσας και στο γεγονός ότι το αγροτικό σπίτι αποτελεί το στερεό θεμέλιο για την 

ανάπτυξη πολιτισμένης, χαρούμενης και υγιεινής ζωής . 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στο Αγροτόπαιδο και στην αγροτοπούλα, στη σφοδρή τους επιθυμία να 

χρησιμοποιήσουν κάθε ευκαιρία να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους, ν’ αποκτήσουν 

γερά σώματα, να δημιουργήσουν αγνές ψυχές και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

όταν η Πατρίδα τους καλέσει . 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στο σκοπό και στις επιδιώξεις των Μορφωτικών Συλλόγων, στα 

Γεωργικά Σχολεία και Γεωργικά Ιδρύματα που προετοιμάζουν τους νέους για μια 

καλύτερη αγροτική ζωή . 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία που μας διδάσκει την αγάπη από τα 

βάθη της καρδιάς μας για μία τιμημένη ζωή. 

 

ΠΙΣΤΕΥΩ:  Στην Πατρίδα μου, την Αθάνατη Ελλάδα και είμαι υπερήφανος που είμαι 

Έλληνας και τιμημένο Α γ ρ ο τ ό π α ι δ ο. 
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1946. Μία θεατρική παράσταση του Κλήδονα (είδος λαϊκής μαντείας) σε κινητή 

σκηνή από τα κορίτσια της οικοκυρικής σχολής των Κουάκερ στην Αμερ. Γεωργ. Σχ. 

 

 

                  Ο εύθυμος γεωργός 

 

                             Κρατώ σφιχτά της γης τα μυστικά  

                             στα μπράτσα μου τ’ ατσάλινα τα στιβαρά 

                            Η μάνα Γη τον ωραίο της καρπό 

                             μου δίνει και μ’ ανέκφραστη μεθώ χαρά  

                            Μέστωσαν τα στάχυα κ’ οι καρποί, 

                            χαρά Θεού πλημμύρα στον αγρό, 

                            Στα χείλη πάντα προσευχή για το Θεό. 

                            μητέρα Γη μονάχη προκοπή  

                           Σκληρή δουλειά και καθαρή καρδιά  
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        Το τραγούδι (Ο γεωργός ) το τραγουδούσαμε σε ρυθμό βαλς 
 

                                                     Ο γεωργός 
                           (σε ρυθμό βαλς) 

 

  1. Ακόμα γλυκοχάραμα με τον αυγερινό 

      ολόφωτός που λάμπ’ εκεί ψηλά στον ουρανό 

      ξυπνάει μ’ ελπίδες με χαρά να πάει στη δουλειά  

      φιλόπονός κι’ εργατικός ο γεωργός . 

 

      λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα 

      λα λα λα λα λα λα λα λα λα ……. ο γεωργός. 

 

 2. Ευθύς ‘τοιμάζει τ’ άροτρα, τα βόδια, τα τσαπιά  

     και όλη η φαμίλια του ξυπνάει για τη δουλειά 

     κι’ αμέσως βλέπεις ξεκινούν καβάλα, άλλοι περπατούν  

     με γέλια πάνε με χαρά για τη δουλειά . 

 

     το λα λα λα με σφύριγμα)………για τη δουλειά  

 

                  3.  Πηγαίνουν στα χωράφια τους στ’ αμπέλια μακριά 

     και όλη μέρα σκάβουνε ,δουλεύουν με καρδιά. 

     Μικροί μεγάλοι μια χαρά τους βλέπεις στη σειρά  

     τσαπ, τσαπ, κλαπ, κλαπ, τη γη γλεντούν και τραγουδούν  

 

     λα λα λα λα,…….και τραγουδούν 

 

                  4.  Το βράδυ πάλι με χαρά στο σπίτι τους γυρνούν  

     γεροί και μ’ όρεξη χωρίς τους κόπους ν’ αψηφούν . 

     Μ’ ελπίδα πάντα το ψωμί το βγάζουνε με την τιμή 

     Δουλεύουν πάντα με χαρά και με καρδιά. 

 

     Το λα λα με σφύριγμα ……..και τραγουδούν  
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                                  Το τραγούδι της εργασίας 

                            (σε ρυθμό βαλς) 

 

Εμπρός ας αρχίσουμε όλοι δουλειά, μ’ ανάλαφρη καρδιά . 

Αυτή θα μας δώσει υγεία χαρά, εμπρός για τη δουλειά . 

Δούλευε, δούλευε  γέλα πολύ, δίχως δουλειά είναι η ζήση πεζή 

Δουλειά χαρά, δουλειά χαρά όλοι μαζί στη δουλειά  

                    Η δούλεψη κάνει γερά τα κορμιά ,κι’ είναι υγεία χαρά  

Οι φίλοι γνωρίζονται μέσ’ τη δουλειά κι’ είν’ η φιλία  χαρά . 

Δούλευε δούλευε γέλα πολύ δίχως δουλειά είν’ η ζήση πεζή  

Δουλειά χαρά, δουλειά χαρά όλοι μαζί στη δουλειά.  
 

 

              
 

1946.Μία αναπαράσταση των πρακτικών τμημάτων της σχολής και η χρήση των 

γεωργικών εργαλείων.( Μπροστά στη μέση επισκευάζω ένα κασμά). 



 83 

        
 

   1946.Παράσταση με διάφορα ζώα που παραπονιούνται για καλύτερη μεταχείριση   

Τον ύμνο της Σχολής μας στα Αγγλικά το λέγαμε σε επίσημες εκδηλώσεις 

και τις Κυριακές το βράδυ  μετά την λειτουργία της Ευaγγελικής 

εκκλησίας. ..  
 

 The American Farm School Song of Thessalonica  

 

O, School of Macedonia, to Thee our song we raise  

 Beloved Alma Mater, accept our love and praise, 

God’s country lies before us and his smiling sky above  

The fruitful vines, the waving grain that prove His thoughtful love. 

 

Chorus 

Hail to Thee, Thessalonica 

Macedonia’s School, three cheers! 

Our loyal love and service true, 

We pledge through all these years, 

Thessalonica, Thessalonica. 

All hail three cheers. 

 

Behind us old Hortiat, in power and strength holds sway. 

Emblem of faith and justice our teacher day by day, 

Below the sparkling waters of the bay look unafraid, 

In to the deepest, bluest sky that god has ever made. 

 

Across the Blue Aegean fair Olympus rises high, 

A purple shadow dimly lined against the western sky. 
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And here are trained for service true, 

The head, the heart, and hand .                   Grace. B. House 
 

 

 

                  Χορευτικά τραγούδια. Συρτός Μακεδονίτικος 
     (τραγούδι Πυλαίας ή Καπουτσίδας) 

 

Στον επάν’ το μαχαλά παίζν’ νταούλια  και βιολιά (δις) 

Παίζν’ νταούλια και βιολιά, 

Να χορέψ’ η νύφ’ με τη πεθερά 

Τρα λα λα λα λα με τη πεθερά . 

 

Πάνω στ’ αλώνια και στα πετραλώνια (δις) 

Παίζ’ ο βασιλιάς τ’ γουμάδα με το γιοτ’ μαζί (δις) 

Τρα λα λα λα λα με το γιοτ μαζί. 

 

Καιει ο φούρνος καιει, καιει και λαμπαδίζει (δις) 

Για να ψήσει με τα κλίκια να τα φαει η νύφ’ 

Με την πεθερά 

Τρα λα λα λα λα με την πεθερά. 

 

 

 

                             Κόκκινος πετεινός  

        (Χασάπικο) 

Κόκκινος πετεινός λαλεί 

μες την Αγιά Παρασκευή  

Μέσ’ την Αγιά Παρασκευή  

κόρη κοιμάται μοναχή. 

 

Κοιμάται κι’ ονειρεύεται 

έβλεπε πως παντρεύεται  

Έβλεπε πως παντρεύεται 

παίρνει νερό και νίβεται. 

 

Ματούδια μου περδικλωτά  

μη σε γελάσουν τα φλουριά  

Μη σε γελάσουν τα φλουριά  

                         κι’ πάρτε γέρο με παιδιά . 
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 Τον ύμνο της Σχολής μας στα Ελληνικά τον λέγαμε σε επίσημες γιορτές . 
 

                               Τα φώτα της γεωπονία 

 
                        Χαίρε κλεινή Γεωπονία θεά ωραία των τεχνών,  

                     Στηρίζουσα εσύ και μόνη τας τύχας όλων των Εθνών . 

                                                             * 

                     Ρεφρέν.Τα φώτα της Γεωπονίας είθε παντού να σκορπιστούν  

Παντού εις όλη την Ελλάδα οι γεωργοί να φωτιστούν . 

                                     * 

Τιμή εις τον Διευθυντή μας που για τον Εθνικό σκοπό  

Μορφώνει νέους της υπαίθρου  για της πατρίδας το καλό. 

                                     * 

Ρεφρέν......Τα φώτα της Γεωπονίας……….κ.λ.π. 

 

Τιμή εις τους καθηγητές μας όπου συμφώνως συντελούν  

με ευχαρίστηση μεγάλη οι γνώσεις να διαδοθούν . 

 

Ρεφρέν......Τα φώτα της Γεωπονίας…………κ.λ.π. 

                                                                                                                                                    

Το τραγούδι του χωρισμού το λέγαμε κάθε φορά στο τέλος 

του σχολικού έτους όταν φεύγαμε για τα σπίτια μας . 
 

                  
 

1946. Μία εκδρομή της τάξης μας στη μαγευτική τοποθεσία της Ν. Μηχανιώνας με 

τον διευθυντή μας όρθιο αριστερά Θεόδωρο Λίτσα και την κυρία House (έκτη στη 

σειρά). 
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1946 .Στην εκδρομή της Ν. Μηχανιώνας η πρώτη τάξη μετά τον πόλεμο. 

Μεταφέρθηκαν τραπέζια καρέκλες φαγητά, αναψυκτικά, φρούτα γλυκά κλπ  και όλα 

τα σκεύη από το εστιατόριό μας για να γίνει ένα τέλειο γεύμα πολυτελείας 

Αμερικανικού τύπου .(Πρώτος από αριστερά είμαι εγώ, ο Νίκος Χατζημάρκος 

Δούπλας Κωνσταντίνος και Αντρέας Καραμανλής). 

 

 

 

       Το τραγούδι του χωρισμού 

 

Μήπως πρέπει να φύγουμε χωρίς ελπίδα πια  

πως θα ξανανταμώσουμε και πάλι μια φορά . 

  

Παλιό κι’ ωραίο παρελθόν που ζήσαμε μαζί 

θα μείνει ως παράδειγμα στην όλη μας ζωή. 

 

Ρεφρέν  

Όχι δεν χωριζόμαστε για πάντοτε παιδιά . 

μα θα ξανανταμώσουμε και πάλι μια φορά  

 

                            Και τώρα ας ενώσουμε τα χέρια όλοι μαζί 

                            κι’ αλυσίδες πλέξουμε αγάπης περισσή. 

 

Ρεφρέν  

Και ο θεός αδιάκοπα μας βλέπει από ψηλά 

θα μας ενώσει κάποτε όλους μαζί ξανά . 
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  Οι πολλαπλές εκπαιδεύσεις μας δίνανε την ευκαιρία να μαθαίνουμε 

πολλά και διάφορα πράγματα που ήταν τόσο απαραίτητα για τη 

καθημερινή ζωή ενός γεωργού και το σύστημα εκμάθησης ήταν τόσο 

καλά οργανωμένο που ό, τι μάθαινε ένας μαθητής ήταν λίγο δύσκολα να 

το ξεχάσει μετά στη ζωή του . 

 

 

Η σχολή είχε και καλό αθλητισμό πάνω  στα  Αμερικανικά πρότυπα. 

Παίζαμε από το Base ball. Basket ball Volley ball, Tennis και το 

ποδόσφαιρο που ήταν και το πιο αγαπημένο μας παιχνίδι και μπορώ να 

πω ότι είχαμε μία πολύ καλή ομάδα που μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε 

τις καλύτερες της Θεσσαλονίκης πάντοτε με επιτυχία. 

 

Ο Τερματοφύλακάς μας Κιρκόρ Τσακεριάν που μετανάστευσε στη 

δεκαετία του 60 στην Αργεντινή έγινε και διεθνής παίκτης εκεί για αρκετά 

χρόνια . 
 

 

1947.ΑΓΣ με τους συμμα 

θητές Κώστα Πουλαράκη 

εγώ ,και Χρήστος Γρηγο 

ριάδης με τα νεογέννητα 

αρνάκια που τα φροντί – 

ζαμε στο τάισμα  
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1946. Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΓΣ με πρώτο τον προπονητή Αγκόπ Τσακεριάν 

δεύτερος είμαι εγώ και τρίτος πάλι ο αδελφός Χοφνατάν Τσακεριάν ,άριστος κυνηγός.  

 

1946.Αριστερά εί-

ναι η ομάδα της 

ΑΓΣ και δεξιά του 

Αμερ. Κολεγίου 

Ανατόλια .Τρίτος 

από αριστερά είμαι 

εγώ και πρώτος ο 

προπονητής  Τσα- 

κεριάν Αγκόπ και 

τερματοφύλακας 

Ο Κιρκόρ Τσακε- 

ριάν . 
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  1947.Μπροστά ο διευθυντής Θεόδ.  Λίτσας σε μία παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 

 

    Ο κύριος Θεόδωρος Λίτσας ήταν ό Διευθυντής εκπαίδευσης και βασικό 

στέλεχος του προσωπικού της σχολής. Αυτός οργάνωνε τελετές, γιορτές, 

ψυχαγωγία, αθλητισμό και γενικά ήταν η κινητήριος δύναμη για τον κύριο 

και κυρία Ηοuse . Μιλούσε άπταιστα αγγλικά, τουρκικά, γαλλικά και 

γερμανικά .( Ήταν δε παντρεμένος με Γερμανίδα) . 

 

  Κατά το διάστημα της κατοχής στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

εγκαταστάθηκε η Γερμανική Διοίκηση Στρατού Μακεδονίας. 

  Αποχωρώντας ήταν να ανατινάξουν όλες τις εγκαταστάσεις αλλά χάρη 

στην επέμβαση του κυρίου Λίτσα που είχε καλές σχέσεις με τον Διοικητή 

ανατίναξαν μόνο την βιβλιοθήκη όπου είχαν εγκαταστήσει τους 

ασυρμάτους και τα συστήματα επικοινωνίας. 

  Μέσα δε στους ανοιχτούς χώρους έχτισαν πολλές παράγκες που έμεναν 

οι στρατιώτες .Οι εγκαταστάσεις αυτές μετά την απελευθέρωση 

χρησιμοποιήθηκαν από τον αγγλικό στρατό, μετά από τους αμερικανούς 
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παρατηρητές του δημοψηφίσματος για την επάνοδο του βασιλέα  και των 

εκλογών του 1946 και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησαν οι πρόσκοποι και 

οι αγρότες που έκαναν ειδικές εκπαιδεύσεις στα σύγχρονα μηχανήματα 

καλλιέργειας .  

 

 
 

         Ξένοι που αγάπησαν την Ελλάδα και τους Έλληνες 
 
   Από την ιστορία έμαθα ότι πολλοί ήταν οι ξένοι που αγάπησαν την 

Ελλάδα και τους Έλληνες και θυσίασαν τα υπάρχοντά τους αλλά και τη 

ζωή τους βοηθώντας την Ελλάδα και το λαό του να απελευθερωθεί από 

τον τουρκικό ζυγό. Δεν θα τους ονομάσω γιατί ίσως να ξεχάσω κανέναν 

και τον αδικήσω αλλά είναι πολλοί αυτοί και έχουν μείνει στην ιστορία 

του ελληνικού έθνους που μας τους δίδαξαν από το πρώτα χρόνια που 

πήγαμε στο σχολείο. 

 

  Θα ήταν μεγάλη παράληψη στη συγγραφή αυτή του βιβλίου να μη 

προσθέσω στους παλαιότερους φιλέλληνες και αυτούς που γνώρισα και 

έζησα μαζί τους κι εγώ κατά την διάρκεια των σχολικών μου χρόνων στην 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή με πρώτο τον μεγάλο ιδρυτή της τον  Dr. 

John Henry House που το 1904 έβαλε τα θεμέλια του σπιτιού του σε ένα 

άγονο μέρος 200 στρεμμάτων έξω από την Θεσσαλονίκη  και άρχισε να 

διδάσκει σε τέσσερα παιδιά πώς να καλλιεργούνε τη γη τους συστηματικά  

 

. Αυτός και η γυναίκα του τη Susan έζησαν ,γέρασαν και πέθαναν στην 

Ελλάδα  για την Ελλάδα. 
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1947. Μία τελετή προς τιμή του ιδρυτή της σχολής .Τοπίο 1904 άδειο  και τοπίο 1947 

με αμέτρητα κτίρια και εγκαταστάσεις. .Είμαι ο πρώτος με την άσπρη φόρμα. Ο 

Φώτης και ο Τάσος στις μαύρες φόρμες. 

 

 

Οι τελετές και οι επιδείξει ήταν πολύ καλά οργανωμένες πάνω στα 

αμερικανικά πρότυπα πάντα με επιτυχία. Παίρνανε μέρος και τα κορίτσια 

της Οικοκυρικής Σχολής Κουάκερ που διηύθυναν ο κύριος και η κυρία 

Λοκ.  

 

Θυμάμαι στη τελετή  αυτή ο Τάσος απάγγειλε το πιστεύω του γεωργού 

στα  Αγγλικά. 

 

Επίσης εμένα και τον Τάσο μας ανάθεσαν να παίξουμε μία αγγλική 

κωμωδία ντυμένες γυναίκες κουτσομπόλες εγώ ως Mrs O’Tool  και ο 

Νίκος ως Mrs Mc Pherson που παρακολουθούσαμε έναν που κρατούσε 
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ένα μπουκάλι και έλεγε  «Στις έξι η ώρα στις έξι η ώρα και νομίζαμε ότι 

θα αυτοκτονήσει . Όταν έγινε έξι η ώρα ήπιε το περιεχόμενο και πέταξε το 

μπουκάλι το οποίο κύλησε προς στα πόδια μας. 

Πήραμε το μπουκάλι και η ετικέτα έγραφε (Ρετσινόλαδο) Οι επισκέπτες 

που ήταν και αρκετοί Άγγλοι και Αμερικάνοι  γελούσαν περισσότερο  που 

δεν ταιριάζανε οι κινήσεις  μας με αυτά που λέγαμε και με τα Αγγλικά μας 

που τα λέγαμε σαν ποίημα. . 
 

      

       
  

1947.Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της σχολής που γίνονται οι εκδηλώσεις οι μαθητές 

σχηματίσανε τα αρχικά  γράμματα του ιδρυτή  J.H.H  John Henry House. Γονείς 

συγγενείς φίλοι και προσκεκλημένοι από την Θεσσαλονίκη παρακολουθούν τις 

επιδείξεις. Πίσω είναι τα κτήματα της Σχολής και  περί τα 3 χιλ. είναι  το χωριό Σέδες. 
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Μετά τις επιδείξεις πανηγυρίζουμε την επιτυχία μας σηκώνοντας το κ. Λίτσα και 

Bruce Lansdale ο οποίος ήταν κατ επιλογήν αντικαταστατής του διευθυντού Charles 

House. 

                   
 

1947. Αριστερά είναι ο διευθυντής της οικοκυρικής σχολής των Κουάκερ Mr. Sydney 

Lock στη μέση ο Mr.Charlse House και η κυρία Ελένη Βλάχου κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της Ευαγγελικής εκκλησίας που γινόταν κάθε Κυριακή βράδυ. Οι 

εικονιζόμενοι είναι οι ιδρυτές της σχολής John Henry και Susan House . 
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Τόσο ο ιδρυτής  της ΑΓΣ (John Henry House) και οι συνεχιστές του αλλά 

και οι ιδρυτές της Οικοκυρικής Σχολής  της (Αυστραλέζας Joice 

NanKivell Lock  και του συζύγου της Sydney Lock ) εκτιμήθηκαν από το 

ελληνικό κράτος ,από τις τοπικές αρχές αλλά και από χιλιάδες παιδιά και 

γονείς που ωφελήθηκαν από το έργο τους στην ελληνική παιδεία  

  Οι τελευταίοι επειδή ήταν άτεκνοι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι από την 

Ουρανούπολη (Προσφόρι )Χαλκιδικής της οικογενείας Μαραγκού και της 

δώσανε το όνομα  Sydney. Το μόρφωσαν στην οικοκυρική σχολή τους και 

αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, παντρεύτηκε εκεί και απέκτησε 

τρία παιδιά . Το 2000 έμαθα ότι επισκέφθηκε τον Τάσο και Χριστίνα στην 

Αυστραλία . 

              
 

1948. Στο νεκροταφείο της Αμερ. Γεωργ. Σχολής οι μαθητές μαθήτριες προσωπικό 

και οι διευθυντές των δύο σχολών τελούμε μνημόσυνο για τον ιδρυτή της σχολής ο 

John.H. House αριστερά η κυρία Τζόυς Λοκ, η κυρία Χάους. Ο κύριος Χάους (γιος) 

και ο Σίδνεϊ Λοκ και ο ιερέας της σχολής. 

 

  Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν και αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή βοηθώντας 

τα ελληνόπουλα και γενικά την Ελλάδα. Ειδικά η εφημερίδα  της 
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Μελβούρνης «Νέος Κόσμος» στις  16/10/2006 αφιέρωσε ένα μικρό 

απόσπασμα από την βιογραφία της Joyce Lock. 

(Πυγή πληροφοριών «Νέος Κόσμος» 

  Εγώ θα βάλω ένα αφιέρωμα από το περιοδικό «ΣΠΟΡΕΑΣ» της σχολής 

μου από το τεύχος Νο 23 του Φθινοπώρου 1982 όταν πια άφησε την 

τελευταία της πνοή στο αγαπημένο  κάστρο της στην Ουρανούπολη που 

ήταν και σπίτι της. 
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 ο Πύργος  στην Ουρανόπολη της 

Χαλκιδικής  δόθηκε στη κυρία Τζόης  

Λοκ η οποία το μετέτρεψε σε μουσείο 

πλεκτών και χειροτεχνίας καλών 

τεχνών ειδικά για τα κορίτσια της 

περιοχής η οποία ήταν και σαν 

προστάτιδα  
 

 

 

 

                
Τα κορίτσια της οικοκυρικής σχολής των Quakers ήταν καμάρι της κυρίας Joyce 

Lock και της συζύγου της Sidney . 

 

                 
 

            Εδώ και επάνω τα κορίτσια εκτελούν αρχαίους ελληνικούς χορούς. 
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1948 Τα κορίτσια της οικοκυρικής Σχολής των Κουάκερ ήταν καμάρι της 

Αυστραλέζας κυρίας Τζόης Λοκ και του συζύγου της Σίδνεη Λοκ 

Η Τρίτη κοπέλα απο αριστερά είναι Βαφτισημιά  του ζεύγους Λοκ Σίδνευ Μαραγκού 

από την Χαλκιδική και εδώ είναι κατά την παρέλαση της λήξης των μαθημάτων. 

Η Σίδνευ, τώρα Sidney White είναι παντρεμένη με παιδιά και ζει στο Λονδίνο με την 

οποία τόσο εγώ αλλά και ο Τάσος έχουμε  ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
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                  Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 

  (1948-1949) 

 

Σεπτέμβριος1948. Η τέταρτη χρονιά και η τελευταία άρχισε όπως 

και οι άλλες προηγούμενες αλλά ο εμφύλιος πόλεμος ήταν σε έξαρση 

σε όλη τη χώρα με μεγάλες διαστάσεις. Τα παιδιά που δεν μπορέσανε 

να πάνε στα χωριά τους και δουλεύανε στο κτήμα μας ήρθαν και 

αυτά μαζί μου. Οι μόνοι και καλοί μου φίλου και συγχωριανοί Τάσο 

και Φώτης δεν ήρθαν, ειδικά ο Τάσος που ήταν και ο τελευταίος του 

χρόνος να αποφοιτήσει προτίμησε την τέχνη παρά τη γεωργία.  

Και οι δύο προτίμησαν να καταταχθούν στο Τεχνικό Σώμα Στρατού 

ως εθελοντές για μία πενταετή θητεία και με καλό μισθό για να 

αποκτήσουν την ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων παρά να 

στρατολογηθούν ως κληρωτοί και να σταλούν ως μάχιμοι στον 

εμφύλιο ή στην Κορέα. 

Η τελευταία χρονιά του 1949 ήταν και κρίσιμη. Όλοι σχεδόν ήμασταν 

στα 19 και 20 μας χρόνια και τελειώνοντας το σχολείο θα έπρεπε να 

περάσουμε από το περιοδεύον συμβούλιο και να ετοιμαστούμε για 

τον εμφύλιο πόλεμο. 

Μέχρι τις γιορτές οι μέρες κύλησαν ομαλά, όσοι μαθητές μπορούσαν 

να πάνε στα σπίτια τους και στα χωριά τους πήγαν οι υπόλοιποι 

έμειναν στο σχολείο να δουλέψουν και να μελετήσουν    

Εγώ, μια που ήμουν κοντά πήγα να κάνω Χριστούγεννα με τους 

δικούς μου με τους οποίους πέρασα καλά. 

Μετά τα Θεοφάνια γύρισα στη σχολή  όπως σχεδόν όλοι.    

Ένας όμως άριστος συμμαθητής μας που δεν παρουσιάστηκε να 

αποφοιτήσει ήταν ο Άγγελος Τσιγγίδης από το χωριό Σουρωτή της 

Χαλκιδικής. 

Μετά από τις γιορτές διευθυντής μας έμαθε από τους γονείς του ότι 

είχε βίαια αρπαχθεί από  τους κομμουνιστές αντάρτες της 

Χαλκιδικής και αυτό ανησύχησε τον διευθυντή ο όποίος πήγε και 

συνάντησε τους γονείς του να μάθει την αιτία. 

Για μεγάλη του απογοήτευση του είπαν ότι τον απήγαγαν δια της 

βίας από τους κομμουνιστές αντάρτες της περιοχής και δεν ήξερε για 

τη τύχη του. 

Το φαινόμενο αυτό ήταν σύνηθες τότε αλλά όλοι μας ανησυχήσαμε γι 

αυτόν τον καλό και ήσυχο μαθητή. 

Μετά από λίγες μέρες συνέβη κάτι που δεν το περίμενε κανείς και το 

διηγούμαι σαν παραμύθι αλλά είναι γεγονός ιστορικό.      
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             ΜΙΑ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  
                                 (60 μέρες μέσα στον κομμουνιστικό παράδεισο) 

 

Η ιστορία αυτή είναι αληθινή που συνέβη σε μένα και σε άλλους 40 

συμμαθητές μου που την διηγήθηκα πολλές φορές στους συγγενείς και 

φίλους μου και τελικά το 1995 την έγραψα όσο πιο καλά μπορούσα και 

στα Αγγλικά αφού από το 1955 και μετά ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής για να μπορέσουν έτσι να την διαβάσουν και οι Αμερικανοί 

συμπολίτες μου. 

 

Ιδιαίτερα την περιπέτειά μου αυτή που είχε αίσιο τέλος αμέσως την 

έγραφα λεπτομερώς  με γράμματά μου στον συμπατριώτη, συμμαθητή 

και γείτονα μου Τάσο Κολοκοτρώνη. 

 

Ο Τάσος διέκοψε τις σπουδές από το τέταρτο έτος που ήταν και το 

τελευταίο και κατατάχθηκε στο Τεχνικό Σώμα Στρατού ως εθελοντής για 

να αποκτήσει την ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτων.  

 Μετά την περιπέτεια όταν τελείωσα το σχολείο πήγα στην Αθήνα να δω 

αυτόν και τον Φώτη Διαμαντόπουλο και να τους διηγηθώ προσωπικά την 

απίστευτη και επικίνδυνη  περιπέτεια μου με τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. 

 

Από τα παιδικά μου χρόνια και μέχρι τώρα παρ όλο που εγώ ζω στην 

Αμερική και ο Τάσος στη Αυστραλία είμαστε πάντα σε συχνή επαφή. Τα 

πρώτα χρόνια με γράμματα, με το τηλέφωνο και τώρα με το ίντερνετ και 

κάτι πιο καινούριο που καθημερινά βλεπόμαστε με το θαυματουργό το 

Skype και κουβεντιάζουμε για ώρες. Τζάμπα. 

 

 Εξ άλλου ο Τάσος με την γυναίκα του Χριστίνα μας επισκέφθηκαν 

αρκετές φορές στην Αμερική και  εγώ με την Στέμμα αυτούς στη 

Μελβούρνη. Έχουμε δε συναντηθεί αρκετές φορές και στο χωριό μας 

όπου ξαναζήσαμε και θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια με συγγενείς 

και φίλους. 

 

Επίσης το 1994 είχαμε ιστορική συνάντηση με τους επιζώντες 

συμμαθητές μας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης 

για την επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυση της σχολής που ήταν και 

το μεγαλύτερο γεγονός . 

 



 100 

Εδώ θα ήθελα επίσημα να αναθέσω στον αδελφικό μου φίλο, χωριανό και 

συμμαθητή Τάσο Κολοκοτρώνη να συνεχίσει γράφοντας να διηγηθεί στα 

ελληνικά την περιπέτειά μου μεταφράζοντας το βιβλίο μου αλλά και από 

αυτά που θυμάται πολύ καλά και δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο μου. 

 Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει καλή δουλειά όπως έχει γράψει και τις δικές 

του περιπέτειες και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσπάθειά 

του αυτή. 
 

 

                                                         Φιλικότατα 

                                                   Νίκος Χατζημάρκος 

                                               Long Beach LA California  

  

 

Θα διηγηθώ τα γεγονότα όπως μου τα είπε ο Νίκος και τα έγραψε 

αργότερα  στην Αμερική σε ειδικό βιβλίο αυτή τη περιπέτειά του στα 

Αγγλικά και τα μετάφρασα εγώ όσο καλύτερα μπορούσα  
 

                                                                                      Τάσος Κολοκοτρώνης 

            

       Μελβούρνη -  Αυστραλία 

 

 

 

 

                         Η τέταρτη χρονιά  

                                                          Η απαγωγή                                                                          
                               Παρaσκευή. 28   Ιανουάριος 1949 

 

  Η σχεδιασμένη και βίαια απαγωγή των μαθητών συντάραξε όχι μόνο την 

Ελληνική κοινωνία αλλά έγινε και παγκοσμίως θέμα καταδικαστέο για 

την συμπεριφορά των ανταρτών να κάνουν λεηλασίες, απαγωγές μικρών 

παιδιών και ενηλίκων και να τους προσηλυτίζουν στον κομμουνισμό. 

 

   Θα πρέπει να θεωρήσω τον εαυτόν μου πολύ τυχερό διότι εάν πήγαινα 

να συνεχίσω και το τέταρτο έτος που ήταν και το τελευταίο στην 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα είχα κι εγώ την ίδια τύχη που είχαν οι 42 

συμμαθητές που δια της βίας οδηγήθηκαν στα βουνά της Χαλκιδικής με 

προορισμό και πρόγραμμα να μεταφερθούν στη Βουλγαρία και στο  

σιδηρούν παραπέτασμα για να τους κάνουν στελέχη του κόμματός τους 
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και να επιστρέψουν πίσω  να «απελευθερώσουν» την Ελλάδα από την 

φασιστική Κυβέρνηση των Αγγλοαμερικάνων. Ίσως και να είχα σκοτωθεί. 

 

Μία Παρασκευή βράδυ και στις 28 Ιανουαρίου όταν τα παιδιά πήγαν στις 

9.30 στο κοιτώνα να κοιμηθούν ο μπάρμπα Κυριάκος που ήταν ο 

επιμελητής μας και αυστηρός έδωσε το σήμα να τηρηθεί ησυχία .Δεν είχε 

περάσει ούτε μία ώρα και ξαφνικά μία μεγάλη ομάδα ανταρτών με οδηγό 

τον ΄Άγγελο βρισκόντουσαν μέσα στη σχολή και πάνω από τα κρεβάτια 

των μαθητών να τους διατάζουν με την απειλή των όπλων να ντυθούν να 

πάρουν από μία κουβέρτα και να κατεβούν κάτω στο μεγάλο Χολ. Ήταν 

κάτι που δεν περίμενε κανένας και επήλθε σύγχυση και αναστάτωση . 

 

Ως που να καταλάβουν τι συνέβαινε μέσα στο σκοτάδι ο φόβος τους 

ξύπνησε γρήγορα και κατάλαβαν ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά Άλλοι 

πήγαν στο χώρο του μαγειρείου ξύπνησαν τον μάγειρα και τον βοηθό του 

για να βγάλουν από την αποθήκη και να δώσουν ένα ή δύο ψωμιά στο 

κάθε ένα  και τους είπαν να μη φύγουν και ειδοποιήσουν κανέναν διότι θα 

εκτελεστούν επί τόπου .Όλα έγιναν γρήγορα και με την απειλή αυτομάτων 

όπλων, πιστολιών και μαχαιριών και γρήγορα είχαν πάρει το δρόμο με τα 

πόδια  για το βουνό Χορτιάτη που ήταν λίγα χιλιόμετρα από την Σχολή. 

Έπρεπε να περάσουν  είτε κοντά από το Πανόραμα ,το Σέδες η  την 

Σχολή Πολέμου και την Πολεμική Αεροπορία που είχαν στρατό και 

φρουρούσαν την πόλη της Θεσσαλονίκης . 

 

   Πριν γίνουν όλα αυτά είχαν κόψει τα σύρματα του τηλεφώνου, 

ξυπνήσανε τον κ και κυρία. Χάους και τον απείλησαν λέγοντας αν φέρουν 

αντίρρηση θα εκτελεστούν  και δεν υπήρχε άλλη επικοινωνία με την πόλη 

παρά μόνο με αυτοκίνητο αλλά είχαν ειδοποιήσει και άλλους ότι όποιος 

βγει έξω από την σχολή θα εκτελεστούν επί τόπου. 

 

   Όταν τους βάλανε στη σειρά πλέον για να φύγουν τους φύλαγαν 

αυστηρά, ένας αντάρτης ανά δύο με τέσσερα παιδιά για να μη 

δραπετεύσουν. Τον Άγγελο τον είδαν στην αρχή μέσα στον κοιτώνα για 

λίγο που τους είπε «Συναγωνιστές μη φοβάστε θα είμαστε πάλι όλοι 

μαζί».Κανένας τους δεν πίστευε πως ο  συμμαθητής  που ζούσε έτρωγε, 

δούλευε και καθόταν στην ίδια αίθουσα μαζί τρία χρόνια να τους 

πρόδωσε με αυτόν τον τρόπο .Όλο το βράδυ δεν τον ξαναείδαν αλλά και 

την άλλη μέρα μόνο για λίγο από μακριά. 
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Μερικά παιδιά που είχαν περισσότερο θάρρος και ψυχραιμία και κάποια 

πείρα από τον ανταρτοπόλεμο άρχισαν να φέρνουν αντίρρηση και άρχισαν 

να λογομαχούν με τους αντάρτες και ιδιαίτερα ο Αντώνης Σινάκος από 

την Επανομή του οποίου ο πατέρας  ήταν Γεν. Γραμματέας του 

Κομμουνιστικού Κόμματος και βρισκόταν στο σιδηρούν παραπέτασμα με 

τον Ζαχαριάδη. Μαζί με το παιδί αυτό όταν μιλούσαμε για τον εμφύλιο 

έδειχνε ότι είχε μπερδεμένα συναισθήματα ακόμα και για τον πατέρα του 

που του έλειψε όταν έπρεπε να είναι κοντά του. 

 

   Σύμφωνα με τα λεγόμενα, τους απειλούσε ότι θα στείλει μήνυμα στον 

πατέρα του να τους καθαρίσει όλους από την Χαλκιδική γι’ αυτό που 

κάνουν και σε μια στιγμή ,όπως ήταν ο ψηλότερος όλων, γεμάτος και 

δυνατός, πήγε ν’ αρπάξει το αυτόματο από έναν αντάρτη. Αλλά όταν 

ακούσανε το όνομα Σινάκος, τον οποίο ξέρανε καλά οι αντάρτες τον 

άφησαν να φύγει .  

 

Αμέσως έτρεξε στο σπίτι του διευθυντή να του πει προς τα πού 

κατευθύνονται και να ειδοποιήσει την αστυνομία . Αυτό όμως έγινε με 

κάποια καθυστέρηση και οι αντάρτες αφού πέρασαν πολύ κοντά από την 

Πολεμική Αεροπορία του Σέδες  και από του προβολείς που έψαχναν 

περιοδικά την περιοχή κατόρθωσαν να ξεφύγουν και κατά τα 

ξημερώματα να φτάσουν στους πρόποδες του Χορτιάτη. 

 

    Το πρωί ξεχύθηκαν τα άρματα μάχης από το στρατόπεδο του Βότση 

αλλά αυτά είχαν πρόσβαση μέχρι ορισμένες περιοχές .Τα ΛΟΚ χτένισαν 

όλα τα υψώματα  και τα αεροπλάνα  όλη την περιοχή δίχως να μπορέσουν 

να τους εντοπίσουν . 

Όπως μου διηγήθηκε ο Νίκος, την ημέρα έμεναν σε πλήρη ακινησία και 

ησυχία σε ειδικά μέρη για να μη μπορούν να τους δουν ακόμα και με τις 

διόπτρες. 

    Την δεύτερη βραδιά τα βουνά ήταν πιο δύσβατα από την πυκνή 

βλάστηση και βαδίζανε ένας ένας και μεσα στο σκοτάδι κατόρθωσαν την 

δεύτερη μέρα να δραπετεύσουν καναδυό άλλοι και σ’ αυτό βοηθούσε ο 

Νίκος. Τους μικρότερους όταν έβρισκε την ευκαιρία του έλεγε να φύγουν 

αλλά όσο λιγόστευαν οι μαθητές τόσο περίσσευαν οι αντάρτες και η 

δραπέτευση γινόταν πιο δύσκολη. 
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Ο χάρτης της Χαλκιδικής που  δείχνει την οκταήμερη πορεία των μαθητών για να 

φτάσουν στα ανταρτικά στρατόπεδα στα υψώματα του Χολομώντα.  

 

    Την  τρίτη βραδιά βάδιζαν τώρα βρεμένοι κουρασμένοι και πεινασμένοι 

με πόδια πρησμένα και σχισμένα ρούχα με γρατσουνιές στο πρόσωπο και 

στα χέρια .Την ημέρα εκείνη και κατά το απόγευμα οι δύο σκοποί που 

φύλαγαν τα τελευταία  παιδιά αποκοιμήθηκαν για λίγο . 

 

Την ευκαιρία αυτή την εκμεταλλεύτηκαν και αποδράσαν τρεις και 

χάθηκαν μέσα στο πυκνό δάσος μέσα στους θάμνους και ο Νίκος πήγε να 

κάνει το ίδιο αλλά τον αντιλήφτηκαν και ετοιμάστηκαν να τον 

πυροβολήσουν αλλά τους είπε ότι πήγαινε να  κάνει την ανάγκη του .Όταν 

είδαν ότι έλειπαν τα τρία παιδιά τα έβαλαν μαζί του ,έτρεξαν προς τα 

κάτω πυροβόλησαν μερικές φορές αλλά τα παιδιά εξαφανίστηκαν . 

 

   Απ’ εκείνη τη στιγμή ο Νίκος ήταν υπό αυστηρή παρακολούθηση και 

τον έβαλαν μπροστά στη φάλαγγα για να μη τους φύγει. Τώρα από του 42 

που είχαν απαγάγει σε μία εβδομάδα είχαν μείνει μόνο 15 και ο αρχηγός 

τους ήταν πολύ θυμωμένος και σκεφτότανε τι απολογία να δώσει στους 

ανωτέρους του που η αποστολή του απέτυχε  Τους πήρε περίπου 10 μέρες 

να φτάσουνε στη βάση τους που ήταν στον Χωλομόντα . 
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Εκεί, όπως λέει ο Νίκος είχαν σε διάφορα μέρη μικρά στρατόπεδα  με 

καλύβες φτιαγμένες από κλαδιά δένδρων και μία βάση που έκαναν 

εκπαίδευση σ’ αυτούς που στρατολογούσαν με το ζόρι. Την πρώτη μέρα 

τους συγκεντρώσανε κάτω από ένα μεγάλο δένδρο για να έχουν κάλυψη 

από τα αεροπλάνα και όλα ήταν καλά καμουφλαρισμένα και δύσκολα να 

εντοπιστούν . 

 

Τους μίλησε μία νεαρή καπετάνισσα οπλισμένη σαν αστακός και τους 

έκανε θεωρία για το σκοπό που πολεμάνε και άλλα, και στο τέλος τους 

είπε ότι όποιος αποπειραθεί να δραπετεύσει η ακόμα σκεφτεί κάτι τέτοιο 

θα εκτελείται επί τόπου και τους είπε ότι «Αύριο θα εκτελέσω ένα νεαρό 

που δραπέτευσε.  Τον πιάσαμε και τον δικάσαμε σε θάνατο και θα τον 

εκτελέσουμε αύριο μπροστά σας για να δείτε πως τιμωρούνται οι 

«προδότες» . Δεν είπε ψέματα.. 

 

   Τελικά, τώρα μόνον πέντε παιδιά από την ΑΓΣ είχαν εκεί .Τα τρία τα 

πήγαν άλλού και το Νίκο με τον Αντώνη Μάρκαρη  τους είχαν μαζί. Ο 

Αντώνης δεν ήταν θαρραλέος και δεν είχε αυτοπεποίθηση να δραπετεύσει 

και βασιζόταν στον Νίκο και κάθε λίγο και λιγάκι ρωτούσε τι να κάνουν 

για να φύγουν και έδινε υπόνοιες στους αντάρτες ότι κάτι «μαγείρευαν».  

Την άλλη μέρα αφού τους έκαναν πάλι θεωρία έφεραν ένα νεαρό παιδί 16 

χρόνων που το είχαν απαγάγει από ένα   χωριό και η καπετάνισσα το 

εκτέλεσε μπροστά σε όλους τους στρατολογημένους και καμαρώνοντας 

για το κατόρθωμα της είπε. . «Όποιος θέλει ας φύγει». 

 

   Οι αρχές τώρα είχαν πληροφορίες από του φυγάδες μαθητές που 

περίπου ήταν οι βάσεις τους και η αεροπορία έκανε συχνά επιδρομές για 

να τους  εντοπίσει . Σύμφωνα με τον Νίκο μία μέρα έγιναν αντιληπτοί από 

τον καπνό που έβγαινε από το μαγειρείο τους .Έσβησαν την φωτιά 

γρήγορα αλλά ήταν αργά. Ένα αναγνωριστικό εντόπισε τον καταυλισμό 

τους και σε λίγα λεπτά τα Σπιτ Φάϊρ ήταν εκεί και δεν αφήσανε με τις 

ρουκέτες και τα μυδράλια ούτε κλαδί όρθιο αλλά και με αρκετά θύματα . 

 

Όταν μου περιέγραφε ο Νίκος αυτή τη σκηνή έκλεγε γιατί είδε έναν που η 

ρουκέτα τον έκοψε στα δύο τόσο ακαριαία που το μισό κορμί του 

περπάτησε μερικά βήματα και μετά έπεσε . Χιλιάδες σφαίρες και μερικές 

ρουκέτες περάσανε από πάνω του αλλά ήταν τυχερός που δεν το βρήκε 

καμία .Αλλά του έκανε εντύπωση που όταν η ρουκέτα βρήκε το μαγειρείο 

τους ο φούρνος τινάχτηκε στον αέρα και έκατσε στην κορυφή ενός 

δένδρου που κάπνιζε για δύο μέρες . 
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   Οι αντάρτες δεν χάσανε το ηθικό τους πήγαν σε άλλο μέρος και 

ξανακάνανε καλύβες αλλά ήταν τώρα προσεκτικοί με τον καπνό και την 

φωτιά, αλλά, δεν μπορούσαν να κάνουν δίχως την φωτιά διότι 

μαγειρεύανε, Όπως λέει και η παροιμία (εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει 

φωτιά )  και προδίδει κάτι . Έτσι μετά από λίγες μέρες τους εντόπισαν 

ξανά και τα αεροπλάνα  τα έκαναν λίμπα, πάλι, είχαν αρκετά θύματα και 

πάλι  ο Νίκος και ο Αντώνης ακόμα μια φορά ήταν τυχεροί. 
 

  Κοντεύανε τώρα δύο μήνες στο βουνό τα γένια τους είχαν φτάσει μέχρι 

το στήθος και η ψείρα ρουφούσε το λίγο αίμα που τους είχε απομείνει. Το 

φαγητό τους ήταν βραστό κατσικάκι που το κλέβανε από τα χωριά και 

ήταν σκέτο ζουμί δίχως αλάτι,  

Όλοι τους είχαν διάρροια και πόνο στη κοιλιά και αν δεν πέθαιναν από τις 

σφαίρες των αεροπλάνων θα πέθαιναν σίγουρα από εντερικά και τη 

ψείρα. Τους είχαν δώσει και από ένα όπλο τώρα αλλά δίχως σφαίρες γιατί 

δεν τους είχαν εμπιστοσύνη. Τους έδιναν να κουβαλάνε και πολυβόλα και 

πάντα τους βάζανε να βαδίζουν μπροστά ώστε αν πατούσαν καμία νάρκη 

η πέφτανε σε καμία ενέδρα των «φασιστών» να σκοτωθούν αυτοί και 

πήγαιναν σε χωριά που ακόμα κάποιος κατοικούσε για  να κλέψουν 

τρόφιμα η να απαγάγουν κάποιον νέο  αν υπήρχε .  

 

   Αυτό που έκαναν να πηγαίνουν για επιχειρήσεις στα χωριά έδωσε 

κάποια ελπίδα στον Νίκο να μπορέσει να κάνει σχέδια να δραπετεύσει 

αλλά παρ όλο που ήταν δύο μήνες στο βουνό δεν ήξερε ακόμα που 

ακριβώς βρισκότανε και κατά πού να έφευγε . Όταν έδειξε πια ότι ήταν 

έμπιστος τους ρώτησε που βρισκόντουσαν αλλά δεν του έλεγαν ,  και του 

είπαν. «Συναγωνιστή δεν επιτρέπετε να ξέρεις πού είσαι μόνο θα πολεμάς 

και θα σκοτώνεις τα τσογλάνια τους χωροφύλακες» . 

 

   Μία μέρα που πήγαιναν να χτυπήσουν ένα χωριό από ψηλά είδε 

θάλασσα, ένα χωριό και ένα πολεμικό πλοίο λίγο στα ανοιχτά και 

υπολόγισε ότι πρέπει να βρίσκονται ακόμα κάπου στη Χαλκιδική και 

έβαλε στο μάτι το χωριό αυτό και ένα άλλο διπλανό το οποίο θα ήταν 

κατάλληλο να δραπετεύσει εκεί αλλά σκεπτόταν τι θα γινόταν αν εκεί ήταν 

αντάρτες.  

 

Τα έπαιξε μονά ζυγά και σκέφτηκε ότι απ’ αυτή την υπόθεση δεν θα 

γλίτωνε ζωντανός και αυτή ήταν τώρα η μόνη ευκαιρία να πάρει απόφαση 



 106 

δίχως να πει τίποτα στον Αντώνη διότι συμφωνήσανε ο καθ ένας να 

δραπετεύσει χωριστά όταν θα  μπορούσε . 

 

 Ο αντάρτης που ήταν μαζί του και τον πρόσεχε είχε εμπιστοσύνη τώρα 

στον Νίκο και 

όταν πιάσανε τις θέσεις τους περίμεναν να νυχτώσει καλά και να τους 

πιάσουν στον ύπνο.  Νίκος επιθεώρησε τα γύρω υψώματα καλά και λίγο 

πριν κάνουν την έφοδο ζήτησε από τον συναγωνιστή του να πάει πίσω 

από τους θάμνους να κάνει την ανάγκη του διότι είχε διάρροια και δεν 

ήθελε να βρωμίσει εκεί όλο το τόπο.  

 

Τον εμπιστεύτηκε και δεν έφερε αντίρρηση .  

Αυτό ήταν. Δεν πήγαινε για τη φυσική του ανάγκη αλλά για να βρει την 

ελευθερία του . Μόλις  χάθηκε πίσω από τους θάμνους έτρεχε μέσα από 

τους θάμνου όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Όταν απομακρύνθηκε μερικά 

χιλιόμετρα βρήκε μία κουφάλα δένδρου και εκεί μέσα  έμεινε μέχρι που 

άρχισε να φέγγει. Οι αντάρτες κατέβηκαν στα ακριανά σπίτια έκαναν τη 

δουλειά τους και φύγανε. 

 

   Το πρωί όταν έφεξε έβλεπε το πλοίο αλλά πιο μέσα διότι πήραν τα 

απαραίτητα μέτρα και πήγε πιο βαθιά για να μη το κτυπήσουν τίποτα με 

όλμους . Τώρα δεν ήταν μακριά από το χωρίο και αποφάσισε να βαδίσει 

με προσοχή και να δει αν υπάρχει εκεί κανένας άνθρωπος. Πριν μπει μέσα 

στο χωριό είδε μια μαύρη γάτα και αυτό τον ανησύχησε διότι τη 

θεωρούσε γρουσουζιά αλλά όταν προχώρησε μπρος το πρώτο σπίτι είδε 

μια γριά γυναίκα  και την πλησίασε.  

.Πριν μιλήσει ο Νίκος η γριά όταν το είδε σαν αγριάνθρωπο με τη 

γενειάδα του λεει «Κει κατ παραδίνονται παιδίμ». 
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1947 Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης .Μία εκδρομή που πραγματοποίησε η τρίτη τάξη της 

σχολής στην Μηχανιώνα. Από αριστερά η Διευθύντρια της σχολή κυρία House, 

Κωνστινούδης. Κολοκοτρώνης, Χατζημάρκος. Από τους όρθιους ο δεύτερος από δεξιά 

είναι ο Σπύρος Σαμανίδης . 

 

 

        ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
   Όνειρα έχει ο καθείς και κάθε μία 

   Όνειρα και μία ύπαρξη που ζει ακόμα στα θρανία 

   Ονειρεύεται για λίγο που θα κλείσουν τα σχολεία 

   Για να βάλει στην άκρη τα σχολικά βιβλία. 

 

   Ξένοιαστη για λίγο χωρίς μαθήματα και λύσεις 

   Από βιβλία ιστορίες και δασκάλους 

   Που στον καθένα κύριο έδινε εξηγήσεις 

   Ώσπου η καημένη γλώσσα έβγαζε κάλους 

 

   Γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι 

   ως που καλά να καταλάβεις 

   η Μαρίκα, η Κατίνα και η Μαίρη  

   έχουν πάρει τσάντες κιόλας υπομάλης.   

 

   Να σηκωθεί μια δεσποινίς να μας ειπεί χημεία 

   Μεγάλη ησυχία! Κάνουν πως δεν ακούνε 

   Έχουν χαθεί δεν φαίνονται στα ξύλινα θρανία 

   Νομίζεις πως στην αίθουσα ψυχές δεν κατοικούνε. 
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   Κι έτσι αφού αλλιώς δεν γίνεται 

   Εσείς βουβοί αν μείνετε 

   Ο καθηγητής τη γλώσσα σας θα λύσει 

   Όταν μετεξεταστέα κάποια θα αφήσει. 

 

   Κι όλα τα όνειρα έτσι περνούν 

   Το ένα διαδέχεται το άλλο 

   Είναι και μία μέρα που τα χείλη σας μιλούν 

   Όταν φανεί και έρχεται κάποιο όνειρο μεγάλο. 

 

   Πάνε πέρασαν τα χρόνια του σχολείου 

   Βρίσκονται τώρα στο τελευταίο χρόνο 

   Και οι αναμνήσεις του καλού θρανίου 

   Θα σου μιλά το μαθηματικό σου πόνο. 

 

   Ας τους ευχηθούμε εμείς να ζήσουν 

   Τους μένει ένα τελευταίο πρόβλημα θαρρώ 

   Όπως και τ άλλα έτσι κι αυτό θα λύσουν 

   Όταν θα κρατούν στην αγκαλιά ένα μωρό. 

 

        Νίκος Χατζημάρκος 

              2-7-1952 Νέα Μαγνησία 
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                                                      Η απόδραση  

                                       ( Του αντάρτη ) 

 

   Η γριά γυναίκα του έδινε οδηγίες πώς να βρει το αστυνομικό τμήμα και 

εκεί έμαθε ότι το χωριό αυτό ήταν η Στρατονίκη και λίγο πιο κάτω η 

Στρατώνη. Του είπε ότι και αυτή έχασε τον γιο της και τον άντρα της από 

τους αντάρτες αλλά αυτήν δεν την πειράξανε .Τέλος έστειλε ένα μικρό 

αγοράκι να του δείξει τη χωροφυλακή.  

 

Όταν πλησίασε οι χωροφύλακες τον κράτησαν σε απόσταση τον έψαξαν 

και άρχισαν να τον ανακρίνουν. Τους είπε ότι ήταν μαθητής της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και ζήτησε να έρθει αμέσως ο κύριος 

House με τον κύριο Λίτσα .Του υποσχέθηκαν ότι θα το κάνουν αλλά 

έπρεπε να κάνουν και αυτοί τις κατάλληλες ανακρίσεις και μετά. Όταν 

βράδιασε έμαθαν ότι οι αντάρτες θα κατέβαιναν πάλι και θα χτυπούσαν 

το αστυνομικό τμήμα . 

 

Επειδή είχαν λίγους για την άμυνα, του είπαν ότι θα τον έβαζαν μέσα σε 

ένα από τα πολυβολεία να κρατήσει άμυνα με ένα πολυβόλο και ένα βοηθό 

γιατί ήξερε από πόλεμο .Αυτός διαμαρτυρήθηκε ότι δύο μήνες δεν είχε 

πυροβολήσει ούτε μια φορά αλλά επέμεναν και τον έβαλαν μέσα στο 

πολυβολείο . 

 

  Πραγματικά το βράδυ εκείνο ήρθαν οι αντάρτες να καταλάβουν το 

χωριό αλλά μόνο λεηλάτησαν τα ακριανά σπίτια (.Σύμφωνα με τον Νίκο). 

δεν πλησίασαν πολύ τον Αστυνομικό Σταθμό. Ο Νίκος από τον φόβο του 

και από το πολυβολείο μέσα έβαζε  προς το σπίτι της γριάς που ήταν η 

είσοδος προς το χωριό δίχως να σκοπεύει διότι δεν έβλεπε και τίποτα . Το 

πολυβόλο όμως γύρισε προς το σπίτι και σε λίγα λεπτά το σπίτι της γριάς 

είχε κατεδαφιστεί από τα πυρά .Το πρωί βγήκε η γριά από το υπόγειο που 

ήταν και καταφύγιο ήρθε μανιασμένη και τα έβαλε με τον διοικητή και 

φώναζε. Ήθελε να δει ποιος ήταν αυτός ο ηλίθιος σκοπευτής . Πήγαν και 

είδαν και θαύμασαν για την σκοπευτική ικανότητα του Νίκου .Τελικά την 

καθησύχασε ο Διοικητής την έβαλε να συμπληρώσει κάτι χαρτιά για 

αποζημίωση και υποσχέθηκε να της το χτίσουν και να το κάνουν 

καλύτερο.  
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Ο δεινός σκοπευτής Νίκος Χατζημάρκος αφού έμαθε καλή σκοποβολή στα αντάρτικα 

και στο στρατό του δώσανε την δουλειά του πολυβολητή. 

  

    Την άλλη μέρα τον κούρεψαν και τον απολυμάνανε με DDT και μετά με 

άλλους θα τους προωθούσαν στον Σταυρό που ήταν και το κέντρο και απ’ 

εκεί στη Θεσσαλονίκη . Ο δρόμος όμως από την Νικίτη στο Σταυρό ήταν 

χωραφόδρομος και επικίνδυνος από ενέδρες και νάρκες .  

 

Έτσι όταν ήταν να ξεκινήσει η φάλαγγα, όπως έκαναν οι αντάρτες και 

βάζανε μπροστά πάντα τους στρατολογημένους, έτσι και ο φαλαγγάρχης 

στο πρώτο αμάξι έβαλε όλους του αιχμαλώτους. Αλλά μπροστά απ’ 

αυτούς το ναρκαλιευτικό, ένα τζιπ, το οποίο παρ όλο που ανίχνευε τον 

δρόμο δεν μπόρεσε να εντοπίσει μια νάρκη. Έπεσε επάνω και 

ανατινάχτηκε στον αέρα με δύο θύματα . Και πάλι ήταν τυχεροί. 

 

 Όταν φτάσανε στο Σταυρό και τους πήγαν στον Αστυνομικό Σταθμό για 

ανακρίσεις έτυχε ο Σταθμάρχης να είναι πολύ φίλος με τον πατέρα του 

Νίκου, όταν ήταν πρόεδρος  αυτός έτυχε να υπηρετεί στο χωρίο μας, στις 

αρχές του 1930. Ο Νίκος ζήτησε να ειδοποιήσει τον πατέρα του και τον 

διευθυντή της Σχολής κ. Χάους, Αυτό έγινε αμέσως και την άλλη μέρα 

ήταν κι όλα όλοι εκεί και έγιναν ορισμένες ενέργειες να αφεθεί ο Νίκος 

ελεύθερος αλλά οι κανονισμοί ήταν να μεταφερθούν και στη Θεσσαλονίκη 

για περισσότερες ανακρίσεις και όταν έγιναν όλες οι διαδικασίες.  

 



 111 

O Νίκος επέστρεψε στο χωριό που έγινε δεκτός από τους δικούς του αλλά 

και χωριανούς με πανηγυρισμούς και γλέντια. Μετά από λίγες μέρες 

μαθεύτηκε ότι  μέχρι τα τέλη του Ιουνίου όλοι οι μαθητές είχαν 

δραπετεύσει σε άλλα μέρη και αργότερα σε επιχειρήσεις που έκανε ο 

στρατός έπιασε πολλούς αντάρτες στην περιοχή εκείνη μαζί δε και τον 

Άγγελο Τσιγγίδη ο οποίος ήταν και ο πρωτεργάτης όλης της τραγωδίας.  

 

Το ευτύχημα είναι ότι κανένας από τους μαθητές δεν έπαθε τίποτα . 

Αργότερα ο Άγγελος δικάστηκε ισόβια αλλά με την επέμβαση του κ. 

Χάους η ποινή του ελαττώθηκε και αργότερα αποφυλακίστηκε. 

 

Όσο για τον Νίκο .  Χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως κομμουνιστής Το 

ποινικό του μητρώο «λερώθηκε» αλλά με ενέργειες του διευθυντή της 

σχολής και των τοπικών αρχών επανέφεραν στη τάξη των νομιμοφρόνων 

πολιτών και με επαίνους που βοήθησε να αποδράσουν  όλοι οι μαθητές 

και τελευταίος αυτός. 
 

 

 

                    
 

1949 επάνω στο Λυκαβηττό ο Φώτης Διαμαντόπουλος Νίκος Χατζημάρκος και εγώ.  

 

Τις περιπέτειές του ο Νίκος μου τις έγραφε λεπτομερώς και μου τις 

έστελνε με γράμμα στο Κέντρο. Ήρθε όμως και στην Αθήνα βρήκε εμένα 

και τον Φώτη για να μας πει όλη την περιπέτεια του Τότε όλα τα 

γράμματα των στρατιωτών έπρεπε να είναι ανοιxτa για να διαβάζονται 

από τη λογοκρισία . 
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Για ένα διάστημα σταμάτησε να γράφει, 

Μια μέρα ήρθε ο λοχίας  και μου είπε ότι με ζητούσε ο αξιωματικός του 

Α2. (Ασφάλεια). 

Πάγωσα και έβαλα κακό στο νου μου . Πήγα και έτρεμα. Τους είδα 

γελαστούς στο γραφείο.(αυτοί σπάνια γελούσαν) και ένας αξιωματικός με 

ρώτησε λέγοντας. «Ο φίλος σου που ήταν στα αντάρτικα γιατί δεν σου 

γράφει πια;» Τους είπα ότι δεν ήξερα και αν ήθελαν να μάθουν 

περισσότερα να του γράψω να συνεχίσει.  

Μου είπαν ότι όλα τα γράμματα τα διαβάζανε και τους άρεσε η περιπέτειά 

του και ήθελαν να μάθουν περισσότερα . Αμέσως έγραψα να συνεχίσει τη 

διήγηση του και το έκανε. 

 

 

 
 

                                             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ 

 

Μετά περίπου από δύο μήνες αφού συνήλθα από την περιπέτεια αυτή 

επέστρεψα και εγώ να συνεχίσω τα μαθήματα μου. 

 

Έγινα δεκτός με ενθουσιασμό από τους συμμαθητές μου και ιδιαίτερα 

από τους διευθυντές που τα κατάφερα να δραπετεύσω όπως και οι 

υπόλοιποι σώοι και αβλαβείς στο σώμα αλλά βαρεία τραυματισμένοι στη 

ψυχή που θα με ακολουθεί μέχρι που να πεθάνω. 

 

Τελικά μετά από μία ειδική τελετή ήρθε το τέλος των σπουδών μου στην 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή και μας απένειμαν τα διπλώματά μας που 

πιστοποιούσαν σαν τις ικανότητές μας να καλλιεργούμε με σύστημα τα 

κτήματά μας αλλά και να αναλαμβάνουμε ηγετικές δουλείες στα χωριά 

μας και να επιμορφώνουμε και τους συμπολίτες μας αγρότες. 

 

Αρκετοί ξέρω που ασχοληθήκανε στον γεωργικό, κτηνοτροφικό, 

πτηνοτροφικό και άλλα συναφή επαγγέλματα με επιτυχία και άλλοι έκαναν 

τελείως το αντίθετο από αυτό που σπούδασαν με επιτυχία. 
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Αναμνηστική φωτογραφία της τάξης του 1949 με τους διευθυντές και καθηγητές 

πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων και πρώτη μετά τον Β΄ Π. Πόλεμο. 

 

                                          Η ΑΓΑΠΗ 

 
   Αγάπη ζωντανή εσύ που ξέρεις 

   Χωρίς να έχεις τη γλώσσα πάντα να μιλά  

   Συμβαίνει κάποτε χωρίς να θέλει 

   Την ησυχία των ανθρώπων να χαλάς  

 

   Κι όταν σε δουν σε νιώθουν και σε ζούνε 

   Να σε ξεχάσει κανένας ποτέ του δεν μπορεί 

   Ες΄ είσαι κάποιο νόημα στη ζωή και σ αγαπούνε 

   Για όσους αγάπησαν αμφιβολία δεν χωρεί. 

    

   Αγάπη είσαι εσύ η ίδια που εμπνέεις τον καθένα 

   Κανείς γι αγάπη δεν μπορεί να πει και να μιλήσει 

   Να γράφει στίχους για τραγούδια πονεμένα 

   Όταν αγάπη εσένα από κοντά δεν σε γνωρίζει 
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   Αγάπη για σένα γράφτηκαν τραγούδια 

   Ιστορίες, ποιήματα, και τραγωδίες 

   Όταν υπάρχει αγάπη σου στέλνουνε λουλούδια  

   Και για αγάπη τραγουδούν τις μελωδίες. 

 

   Και τώρα έρχομαι να πω 

   Αν μερικοί αγάπη δεν έχουνε αυτοί γνωρίσει 

   Το λεω αυτό μα δίχως να ντραπώ 

   Να αγαπήσουν γρήγορα προτού καλογερήσει. 

 

       Νίκος Χατζημάρκος 

             20-1-1950 Νέα μαγνησία  

 

 

 

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ 

 

Κάτι που ήταν τότε αναπόφευκτο ήταν η στρατολόγηση των νέων από το 

κράτος που είχε και τον πονοκέφαλο του εμφυλίου πολέμου. Όλοι οι 

στρατεύσιμοι έπρεπε να περάσουν από την επιτροπή για να αξιολογηθούν 

σε ποίο όπλο θα υπηρετήσουν. Ήμουν 20 ετών όταν πέρασα από το 

περιοδεύον που σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν με κατάταξαν ως 

κληρωτό στο πεζικό. 

 

                          
 

                 1950 Εδώ στο κέντρο βασικής εκπαίδευσης της Κορίνθου 
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Δεν πέρασε πολύς καιρός που πήρα την πρόσκληση να παρουσιαστώ στο 

Κάντρο Εκπαίδευσης Κορίνθου για βασική εκπαίδευση που θα διαρκούσε 

τρεις μήνες. 

Όταν τελείωσε η βασική εκπαίδευση μας συγκέντρωσαν και μας μίλησαν 

ότι επειδή ανήκουμε και στο ΝΑΤΟ ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε 

μέρος και στο πόλεμο της Κορέας, ως εκ τούτου θα κάνουμε μία κλήρωση 

και όποιοι τραβήξουν το χαρτάκι να γράφει ΚΟΡΕΑ θα αποσπαστούν 

εκεί. Όταν ήρθε η σειρά μου και τράβηξα το χαρτάκι δεν έγραφε ΚΟΡΕΑ 

και έτσι σκέφτηκα γλίτωσα από  τους αντάρτες τώρα γλίτωσα και από 

τους Κορεάτες. 

                                        
                               Εδώ στην μονάδα μου εν ώρα υπηρεσίας  

 

Η ζωή στο κέντρο δεν ήταν παραθέριση εκτός από τις ασκήσεις που 

κάναμε είχαμε και τις αδικαιολόγητες τιμωρίες και αγγαρείες να πλένουμε 

τα καζάνια και να καθαρίζουμε αποχωρητήρια κλπ και αμά σε 

αντιπαθούσε και ο λοχίας εκπαιδευτής που συνήθως τις περισσότερες 

φορές  ήταν αγράμματος και άξεστος. 

 

 Ευτυχώς κάθε φορά που ζητούσαν να κάνουμε κάτι ήμουν πρώτος να την 

κάνω και έτσι είχα κερδίσει την συμπάθειά τους  

Εκείνο τον καιρό μαθαίναμε ότι όσες αποστολές πηγαίνανε στην Κορέα 

από τους εκατό τυχεροί θα ήταν αν γύριζαν πίσω ζωντανοί οι 20 αλλά και 

στην Ελλάδα δεν ήταν τα πράγματα καλύτερα με τον ανταρτοπόλεμο. 

 

Ευτυχώς όταν ήρθε η μέρα να αποσπαστώ με στείλανε κοντά στα 

Βουλγαρικά σύνορα που ακόμα είχαμε επεισόδια μεμονωμένα με του 
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αντάρτες. Αλλά πριν παρουσιαστώ στη μονάδα μου είχα τριήμερη άδεια 

έτσι είχα την ευκαιρία μετά από αρκετούς μήνες απουσίας να βρεθώ ξανά 

με τα αγαπημένα πρόσωπα και να τους χαρώ. 

 

Όταν πήρα πάλι το δρόμο να παρουσιαστώ στο λόχο μου όλοι 

ανησύχησαν όπως και εγώ. Η μονάδα μου ήταν σε παραμεθόριο μέρος 

και όλοι έμεναν σε εγκαταλειμμένα σπίτια και σε σκηνές και η αποστολή 

μας ήταν να περιπολούμε ορισμένες περιοχές. 

 

Υπήρχαν ακόμη μερικοί που έμεναν εκεί και συγκεκριμένα σε ένα σπίτι 

βρήκαμε και τρία κοριτσάκια που μένανε μόνα τους και δεν τα φρόντιζε 

κανένας. Εμείς δίναμε να φάνε απο το συσσίτιο μας και τα συντηρούσαμε 

Μετά ήγαμε σε ένα μέρος πάλι κοντά στα σύνορα αλλά σε παλιά 

πολυβολεία και οχυρά που μέσα σε ορισμένα υπήρχαν ακόμα πτώματα 

 

Θυμάμαι σε μία περίπολο που κάναμε σε δασωμένο μέρος ένας από τους 

μπροστινούς πάτησε μία παλιά νάρκη που εξερράγη και σκότωσε τον 

λοχαγό και άλλους δύο στρατιώτες. Το γεγονός αναστάτωσε όλο το λόχο 

αλλά και όλη την Μεραρχία, θυμάμαι τους πήραμε κάνοντας πρόχειρα 

φορεία να του πάμε στην μονάδα και από εκεί τους πήγαν στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

                                     
 
                                        Κάπου κοντά στα βουλγαρικά σύνορα  
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Πάλι σκέφτηκα ότι για άλλη μια φορά στάθηκα τυχερός στη ζωή μου 

αλλά μας είπαν ότι στην περιοχή εκείνη υπήρχαν εκατοντάδες νάρκες 

διάσπαρτες παντού και ο κίνδυνος μεγάλος αλλά είχαν πάρει τα μέτρα 

τους και οι ειδικοί ναρκοσυλλέκτες τις έβρισκαν και τις έβγαζαν. 

Μία άλλη δουλειά που μου έδωσαν να κάνω ήταν να γράφω στου τοίχους 

των παλιών σπιτιών συνθήματα πατριωτικά κατά των ανταρτών, αυτό 

γιατί έγραφα ωραία και ζωγράφιζα.  

 

Αλλά μία μέρα που διάβαζα ένα βιβλίο του Ρώσου συγγραφέα Τολστόι με 

είδε ο λοχαγός και με κάλεσε στη σκηνή του για ανάκριση.  

Και μου είπε ότι δεν είχε αντίρρηση να διαβάζω βιβλία αλλά όχι ρώσων 

συγγραφέων.  

 

Του εξήγησα ότι το βιβλίο ήταν φιλολογικό και όχι προπαγανδιστικό 

Μετά με ρώτησε πόσο καιρό ήμουν στο βουνό με τους αντάρτες. 

Του εξήγησα ότι στο βουνό πήγα δια της βίας με το πιστόλι στον κρόταφο 

και όχι ως εθελοντής. Και με κίνδυνο της ζωής μου δραπέτευσα. 

Αυτός συνέχιζε να επιμένει ότι παρ όλα αυτά πήγα. 

«Ναι»  του είπα «πήγα και μάλιστα έγινα εγώ ασπίδα να δραπετεύσουν 

σχεδόν όλοι οι μαθητές με τη προστασία τη δική μου και μετά να φύγω 

και εγώ και να παρουσιαστώ στις αρχές. 

Του είπα «δεν ξέρω τι στοιχεία έχεις για μένα και αυτό που έχω να σου πω 

είναι ότι όλα είναι ψεύτικες συκοφαντίες εναντίων μου από αντιπάλους 

του πατέρα μου. Ο πατέρας μου υπηρέτησε για περισσότερα από είκοσι 

χρόνια ως πρόεδρος της Κοινότητας του χωριού μας και έχει την 

εκτίμηση του κόσμου αλλά και των αρχών και των διευθυντών του 

σχολείου μου που είναι Αμερικανοί. 

 

Μετά από αυτό ζήτησε συγνώμη αλλά μου είπε ότι ακολουθεί τον φάκελό 

μου και τους κανονισμούς και είμαι πάντα υπό παρακολούθηση παρ όλο 

που υπηρετούσα την πατρίδα μου σε επικίνδυνα μέρη . 

Απογοητευμένος από όλα έκατσα και έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα 

μου να φροντίσει με κάθε τρόπο να αποσπαστώ κάπου πιο κοντά στο 

σπίτι,  και το έκανε αφού μίλησε με ορισμένους που ήξεραν τι είναι. 

 

Σε λίγες μέρες πήρα απόσπαση που με στέλνανε στη φρούρηση της 

γέφυρα του Στρυμόνα κοντά στις Σέρρες. 

Όταν παρουσιάστηκα εκεί ήμασταν περί τα 29 άτομα με έναν λοχαγό, 

ανθυπολοχαγό λοχία και δεκανέα. 
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Μετά από λίγες μέρες έβλεπα τον ανθυπολοχαγό και σκεπτόμουν ότι 

κάπου τον είχα δει αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ που. 

Ξαφνικά θυμήθηκα ότι ήταν ένας από τους αντάρτες και στέλεχος που 

ήρθε μια μέρα μέσα στο καταφύγιό μας και μας έδωσε αλάτι. 

 

Σκέφτηκα!... «πως είναι δυνατόν εκείνος ο αντάρτης να φοράει εδώ στο 

στρατό τη στολή του ανθυπολοχαγού;» 

Τι ήταν άραγε; 

Μήπως ήταν κατάσκοπος των ανταρτών; 

Μετά σκέφτηκα!... αν μάθει ότι τον αναγνώρισα μπορεί να με σκοτώσει, 

γιατί επάνω στο βουνό μας έλεγαν... «Και να δραπετεύσετε εμείς έχουμε 

τον τρόπο να σας βρούμε και να σας καθαρίσουμε όπου και να μένετε. 

 

Δίχως να χάσω χρόνο και θάρρος πήγα να το αναφέρω στον λοχαγό μου. 

Τον βρήκα στο γραφείο του τον χαιρέτησα και του είπα ότι τον 

Ανθυπολοχαγό τον είδα να είναι με τους αντάρτες και είμαι πολύ σίγουρος 

γι αυτό. 

Ο λοχαγός χαμογέλασε και αμέσως σήκωσε το τηλέφωνο και τον κάλεσε 

στο γραφείο του. Σε δύο λεπτά ήταν μπροστά μας και τον ρώτησε αν με 

είχε δει στο βουνό. 

 

Αυτός γέλασε και είπε.  Ήσουν και εσύ με τους μαθητές της Σχολής εκεί 

επάνω; Με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σας βοηθήσω, με κοίταξε και 

έφυγε. 

 

Ο λοχαγός μου σύστησε να μη  πω τίποτα σε κανέναν  και να μείνει 

μυστικό διότι αυτός είναι πράκτοράς μας που δουλεύει γι μας, μιλάει 6 

γλώσσες και δεν έχεις να φοβηθείς πια κανέναν. 

 

Χαιρέτησα τον λοχαγό και έφυγα αλλά ακόμα ήμουν αμφίβολος αν και ο 

λοχαγός δεν ήταν κομμουνιστής και δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. 

Εδώ να πω ότι στη μονάδα αυτή της Γέφυρας πέρασα καλά. Ήταν μεγάλη 

γέφυρα και την φρουρούσαμε και στις δύο άκρες και περιπολούσαμε και 

την κάτω πλευρά που υπήρχαν ναρκοπέδια. 
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                                   Εδώ σε ένα χωριό της Φλώρινας χιονισμένο  

 

Μια μέρα είχα έναν επισκέπτη που δεν τον περίμενα ποτέ  

Είδα έναν να μπαίνει στη μονάδα μας  με μία μοτοσικλέτα Χάρλεη και 

είπα θα είναι κανένας ταχυδρόμος, αλλά για μεγάλη μου έκπληξη είδα τον 

φίλο μου Τάσο Κολοκοτρώνη. Είχαμε να ιδωθούμε για πολύ καιρό και η 

συνάντηση αυτή μου έδωσε κουράγιο και έσπασε την μοναξιά μου. 

Είπε ότι υπηρετούσε στο Σιδηρόκαστρο σε ένα συνεργείο επισκευών του 

λόχου μεταφορών και έμαθε για μένα από τον Κυριάκο Αμέρκαλη που είχε 

έρθει στον λόχο αυτό πρόσφατα. 

Μετά ερχόταν συχνά και με τζιπ και άλλα αυτοκίνητα και κάναμε παρέα 

ως που μια μέρα πήρα απόσπαση σε μία μονάδα που έδρευε στο Διαβατά  

Αυτή η μετάθεση ήταν ο, τι περίμενα και νομίζω το οφείλω στον πατέρα 

μου που φρόντισε να με φέρει κοντά στο σπίτι. ας είναι καλά εκεί που 

είναι τώρα. 

 

Τα καθήκοντα που ανάλαβα ήταν στη διαχείριση τροφίμων που ήταν 

πολύ καλή και πολλές φορές πήγαινα και αγόραζα τα λαχανικά για το 

στρατό κατ ευθείαν από τον παραγωγό και πολλές φορές από το δικό μας 

κτήμα ,πατάτες λάχανα κλπ 

Εδώ ένιωθα σαν το σπίτι μου γιατί τα βράδια πήγαινα πια να κοιμηθώ 

στο δικό μου κρεβάτι και ήμουν κοντά στην οικογένειά μου. Μάλιστα δε 

αρκετές φορές μου πρότεινε να φορώ τα πολιτικά μου ρούχα τα 



 120 

Σαββατοκύριακα και μερικές φορές βγήκαμε μαζί και στα μπουζούκια για 

διασκέδαση. 

 

Όταν με είδε ο τότε πρόεδρος της εποχής και να είμαι κοντά στο σπίτι 

μου και να ντύνομαι στα πολιτικά λύσσαξε αλλά δεν μπορούσε πλέον να 

κάνει κακό σε μένα ούτε και στον πατέρα μου που τον ζήλευε τρομερά. 

Είχαμε φίλο τον λοχαγό αλλά και άλλους φίλους που ήταν οι πραγματικοί 

πατριώτες. 

 

Έτσι τουλάχιστον οι τελευταίοι μήνες της θητείας μου κύλησαν ομαλά. 

Τελικά ήρθε η ευλογημένη μέρα να με ειδοποιήσουν ότι σύντομα θα 

απολυθώ και αυτό ήταν που περίμενα σχεδόν τρία χρόνια. 

Το πιο ευχάριστο ήταν όταν έβγαλε έναν φάκελο από το συρτάρι του να 

μου πει ότι όλες οι κατηγορίες εναντίων μου που με κατηγόρησαν 

κομμουνιστή διαγράφηκαν και επανέφεραν νέο φάκελο με τον οποίο   με  

αναγνώριζαν ως νόμιμο  Έλληνα πολίτη που υπηρέτησα την πατρίδα με 

αφοσίωση και με διαγωγή άμεμπτη και καθαρό απολυτήριο. 

 

Την ίδια σχεδόν χρονιά απελύθησαν και αρκετοί φίλοι μου μεταξύ αυτών 

ο Τάσος και ο Φώτης που ήμασταν πιο στενά συνδεδεμένοι. 

Βέβαια η κατάσταση τότε στη πατρίδα μας δεν ήταν και η καλύτερη 

όπως περιμέναμε και δυστυχώς δεν μπορούσε να μας προσφέρει έστω και 

μία ελπίδα εφημερίας. 

Κάθε φορά που βρισκόμασταν και συζητούσαμε ήταν πως να φύγουμε στο 

εξωτερικό για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας το μέλλον μας. Οι τότε 

χώρες που προσφέρανε δουλειές ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, ο Καναδάς, Βραζιλία και περισσότερο η Αυστραλία .  

Ήδη είχαν φύγει μερικοί χωριανοί μας στην Αυστραλία και αυτούς τους 

ακολούθησαν ο Τάσος Κολοκοτρώνης, ο Λάζαρος Τύρης και αργότερα ο 

Φώτης Διαμαντόπουλος  

Όλοι με παρότρυναν να τους ακολουθήσω αλλά εγώ ήδη είχα δουλειά στο 

κτήμα μας και με τις γνώσεις που είχα αποκτήσει στη Σχολή θα 

μπορούσα να βελτιώσω την παραγωγή με νέες μεθόδους και μηχανήματα 

και να καλυτερεύσω το βιοτικό επίπεδο της οικογενείας μου αλλά και το 

δικό μου. Αλλά είχα και στο μυαλό μου μια μέρα να πάω στην Αμερική. 

 

Εν τω μεταξύ ως που να οργανώσω τη δουλειά είχα πρόταση από τον 

έμπορο-μανάβη μα να πάω με τον πατέρα του που είχε πείρα στη Σπάρτη 

για να αγοράσουμε ξινά φρούτα  (λεμόνια και πορτοκάλια). Καταλήξαμε 

σε ένα ωραίο ξενοδοχείο αλλά τις επόμενε μέρες έκανε τρομερή παγωνιά 
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και όλα  τα φρούτα χάλασαν επάνω στα δέντρα. Έτσι αποφασίσαμε να 

πάμε στην Κρήτη που το κλήμα εκεί ήταν πιο  ήπιο και θα βρίσκαμε 

φρούτα να στείλουμε στη Θεσσαλονίκη αλλά λόγω των εορτών δεν 

βρίσκαμε καράβι και μείναμε λίγες μέρες ακόμα. 

 

Ο γέρος έτρωγε κάθε μέρα ψωμί και γιαούρτι και εγώ σουλάτσερνα στα 

καφενεία παίζοντας τάβλι και χαρτιά. Είχα καμιά πεντακοσαριά δραχμές. 

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς δοκίμασα την τύχη μου και τα λεφτά 

μου τα έκανα 2000. Την άλλη μέρα από πλεονεξία έπαιξα ακόμα λίγο αλλά 

στο τέλος έμεινα πανί με πανί. Ζήτησα λίγα δανεικά από τον γέρο να 

παίξω για να τα πάρω πίσω  αλλά αρνήθηκε λέγοντας. «Αυτό να σου γίνει 

μάθημα να μη παίζεις τζόγο γιατί ποτέ δεν κερδίζεις».  

 

Πάντως η απόπειρα να γίνω έμπορας απέτυχε παταγωδώς. Ο γερο 

μανάβης μου έδωσε λίγα λεφτά για να πάω να δω κάτι συγγενείς στην 

Αθήνα. Βρήκα την ξαδέλφη μου την Μαρίτσα τον σύζυγο της και κάναμε 

παρέα λίγες μέρες. Γύρισα στο σπίτι και ντρεπόμουν να αντικρίσω τον 

πατέρα μου αλλά φαίνεται ότι είχα μάθει για την αποτυχία μου και όπως 

πάντα με το χαμόγελο μου είπε. «Άκουσε παιδί μου, δεν πειράζει όταν 

χάνεις στην αρχή διότι μαθαίνεις με τα λάθη σου να προσέχεις να μη 

χάνεις όταν έχεις πετύχει τότε θα σε πειράξει περισσότερο». 

Μου είπε να ανοίξουμε κανένα μαγαζί μανάβικο χονδρικής πωλήσεων στη 

Θεσσαλονίκη αλλά δεν έγινε. 

Άρχισα όμως δουλειά στο κτήμα και δεν με πείραξε και πολύ.  

Από την άλλη πάλι η μητέρα μου είχε τον πόνο της και μου έλεγε. 

«Κοίτα παιδί μου να μη ερωτευτείς ακόμα γιατί όπως βλέπεις έχεις δύο 

αδελφές και άμα δεν παντρευτούν αυτές πρώτα δεν πρέπει να 

παντρευτείς. Αυτή ήταν η νοοτροπία τότε αλλά την καθησύχαζα και 

έλεγα. 

 «Μη στεναχωριέσαι ρε μάνα δεν παντρεύομαι τα κορίτσια που ξέρω και 

κάνουμε παρέα είναι απλώς φίλες και τίποτα άλλο». 

Αυτή  για να με πειράξει έλεγε.   

«Ναι αλλά εγώ βλέπω τα ερωτικά γράμματα που σου στέλνουν, με πρώτη 

την Άννα και μετά η Αλίκη, αυτά τι λένε;» 

 

Ε!. η Αλίκη ήταν το κορίτσι που προτιμούσα αλλά αναπτυσσόταν 

πλατωνικά και αργότερα ίσως και σοβαρά αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. 

Η Αλίκη ήταν ωραίο και γλυκό κορίτσι και φιλενάδα της αδελφής μου 

Αμαλία και το πήγαινε έλα στο σπίτι μας ήταν κάτι το συνηθισμένο. 
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Στο διάστημα που υπηρετούσα πήγαινε στο Γυμνάσιο και κόντευε να το 

τελειώσει και σκόπευε να πάει στο πανεπιστήμιο για γυναικολόγος. 

Εκείνο το καιρό οι γνωριμίες ήταν σαν πρόχειρες σχέσεις έως την ημέρα 

του γάμου. 

 

 

                                            ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ 
Αγάπη είναι η ζωή κι αγάπη μόνο που μέσα στις καρδιές ανθρώπων ζει. 
Κι όταν αγαπά κανείς με πόνο πεθαίνει για χατίρι της μαζί. 
 

Χωρίς αγάπη δεν θα ζούσε τίποτε στη γη, ούτε τα δέντρα, τα άνθη τα λουλούδια. 

Με πένθος θα ρόδιζε πάντα η αυγή μοιρολογά θα άκουγες φωνές αντί τραγούδια. 

 

Χωρίς αγάπη δεν θα υπάρχει η αλήθεια και η αλήθεια θα ήταν πάντα η ψευτιά. 

Μες τη ρουτίνα της ζωής θάταν πια συνήθεια να ζούμε στην απάτη φθόνου και        

κλεψιά. 

 

      Γι αυτό σε όσους δεν αγάπησαν το λεω να βρουν κάτι ωραίο στη ζωή τους 

ναγαπήσουν. 

Αυτό είναι φυσικό στον άνθρωπο εγώ τι φταιω γιατί ήρθαν που πηγαίνουν τι θα 

ζήσουν.  

                                                         Νίκος Χατζημάρκος 

                                                     24-5-1954 Νέα μαγνησία 

 

  

Αυτό προς το παρόν δεν με απασχολούσε όσο η κατάσταση που η 

οικονομία ήταν σε αθλία κατάσταση που έπληττε όλους και ιδιαίτερα 

εμάς του κηπουρούς. Πολλές φορές πηγαίναμε τα λαχανικά μας στην 

αγορά και τα φέρναμε πίσω γιατί δεν πουλιόντουσαν και ταΐζαμε με αυτά 

τις αγελάδες και τα άλογα. Για να βρω άλλη δουλειά ήταν αδύνατο γιατί η 

ανεργία έφτανε τα 30% . 

 

Πόσο σκεπτόμουν τον Τάσο και τον Φώτη που πήραν την απόφαση και 

φύγανε στην Αυστραλία. Πέρασαν μήνες και δεν είχα επαφή και ένιωθα 

τόσο μόνος και απογοητευμένος που δεν τους ακολούθησα 

  

Ένα άλλο αγκάθι στην κοινωνία τότε ήταν για τα κορίτσια που ήταν να 

παντρευτούν έπρεπε να δώσουν κάτι για προίκα στο γαμβρό είτα αυτός 

άξιζε είτε όχι και σκεπτόμουν ότι είχα δύο αδελφές που έπρεπε το 

συντομότερο να αποκατασταθούν και αφού ο έρωτας τότε ελεγχόταν 

έπρεπε να γίνει κάποιο συνοικέσιο. 
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Αν και ήμασταν πρώτοι νοικοκυραίοι μεταξύ των άλλων και μπορούσαμε 

να ζήσουμε άνετα από τα κτήματα έπρεπε κάποτε να δημιουργήσουμε ο 

καθένας από τα παιδιά  τώρα την δική του οικογένεια και έπρεπε ο κάθε 

ένας να φροντίσει για τον εαυτόν του.  

Όταν πέρασε ο χρόνος έμαθα ότι ο Φώτης αποφάσισε να επιστρέψει γιατί 

δεν του άρεσε η Αυστραλία. Ίσως να νόμισε ότι πήγε για διακοπές και όχι 

για δουλειά. Έμαθα ότι του έκαναν τα εισιτήρια οι γονείς για την 

επιστροφή και έπιασε δουλεία πάλι ως οδηγός στο λεωφορείου του 

γαμβρού του Παναγιώτη Μαυρίδη. 

 

Από μέσα μου ήθελα να πάω και εγώ κάπου αλλά που; Για την Αμερική 

αποκλειόταν γιατί ήταν δύσκολα 

Μία μέρα από εκεί που δεν περίμενα να ο ταχυδρόμος με ένα μεγάλο 

φάκελο στο χέρι. 

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν από την ΑΓΣ για καμιά συγκέντρωση 

αποφοίτων αλλά είδα ότι ήταν από την Αμερικανική Πρεσβεία που ήθελαν 

να επιλέξουν δύο μαθητές για μετεκπαίδευση στην Αμερική με το 

πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών IFYE International Farm Youth 

Exchange . 

 

Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη που με επέλεξαν για υποψήφιο αλλά από 

την Βόρεια Ελλάδα θα επέλεγαν έναν και έναν από την Ρόδο . Εδώ 

ήμασταν δύο από τον Βορά  και ο άλλος από την Ρόδο που έπρεπε ένας 

απο τους βόρειους να αποχωρήσει αν όχι θα τον επέλεγε η Σχολή. 

Όταν έμαθα ότι ο άλλος υποψήφιος ήταν ο Ανδροκλής Φαρμάκης 

απογοητεύτηκα γιατί αυτοί ήταν μεγαλοκτηματίες ίσως όλης της βόρειας 

Ελλάδας και οπωσδήποτε θα έπαιρναν αυτόν. 

 

Δεν έχασα όμως το θάρρος μου. Το κτήμα του ήταν εκεί κοντά στη 

Σχολή. Όταν με είδε κατάλαβε γιατί ήμουν εκεί και μου είπε 

προκαταβολικά.  

«Νίκο ξέρω γιατί ήρθες αλλά λυπάμαι δεν θα αφήσω την ευκαιρία αυτή, 

γι αυτό μη λες τίποτα. 

Έφυγα για το σπίτι και μίλησα με τον πατέρα μου που ίσως μπορούσε να 

κάνει κάτι. 

 

Αμέσως θυμήθηκε ότι ο γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας ήταν 

γνωστός του που παλαιοτέρα ήταν ο γεωπόνος του χωριού μας που τον 

βοηθούσε  με την δουλειά του ο πατέρας μου.  

Αμέσως την άλλη μέρα έφυγε για την Αθήνα. 
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Όταν γύρισε μετά από μερικές μέρες και τον είδα χαμογελαστό να έρχεται 

κατάλαβα ότι άτι έκανε για μένα. Όταν το ρώτησα αν ο γραμματέας τον 

γνώρισε μετά από τόσα χρόνια μου είπε ότι όχι μόνο τον γνώρισε αλλά 

χάρηκε που τον είδε και θυμήθηκε που ο πατέρας μου του πήγαινε τα 

πρώτα και ωραιότερα φράουλα στο γραφείο. 

Όταν πήρε τον γράμμα και το διάβασε είπε. 

 

 «Κυρ Θανάση το γραφείο μου είναι που αποφασίζει ποιος θα πάει και σου 

βεβαιώ ότι ο γιος θα είναι ένας από αυτούς που θα πάει στην Αμερική» 

Μετά μία εβδομάδα πήρα άλλο γράμμα από τη Σχολή που μου έλεγε να 

παρουσιαστώ για κάποια ενημέρωση. 

 

Συνάντησα τον κύριο Λίτσα, τον διευθυντή εκπαίδευσης στο γραφείο του, 

μου είπε να κάτσω και με κοίταξε στα μάτια που με έκανα να ανησυχήσω. 

Χαμογελαστά μου είπε. «Νίκο εσύ και ο μαθητής από την Ρόδο Φέκος 

Χαράλαμπος θα πάτε στην Αμερική σε ένα μήνα περίπου. Αυτή ήταν 

απόφαση του Υπουργείου και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. 

 

Ήταν πλέον σίγουρο και η χαρά μου που θα πήγαινα στη χώρα των 

ονείρων μου ήταν σχεδόν πραγματικότητα. 

Ήταν άνοιξη του 1955 και έβαλα τα δυνατά μου να μάθω Αγγλικά όσο 

περισσότερα μπορούσα που θα ήταν απαραίτητα. Όταν είχα την ευκαιρία 

δεν έδινα και πολύ σημασία σκεπτόμενος ότι δεν θα είναι χρήσιμα στην 

Ελλάδα. Πόσο λάθος όμως έκανα. Ακόμα και τώρα μετά από 55 χρόνια 

στην Αμερική νιώθω πως δεν τα μιλάω καλά. 

 

Μπροστά μου είχα ένα μήνα πετούσα από χαρά στους έβδομους 

ουρανούς. Έβλεπα τα αδέλφια μου και τους γονείς χαρούμενους αλλά 

συγχρόνως και λυπημένους. Ήξεραν πως φεύγοντας τόσο μακριά στη 

ξενιτιά δεν θα ήταν εύκολο πράγμα γι αυτούς. 

 

Σε λίγες μέρες έλαβα γράμμα από την πρεσβεία που ζητούσαν από τους 

δυο μας να παρουσιαστούμε στον Πρέσβη για συνέντευξη και για 

ενημέρωση του προγράμματος που θα συναντούσαμε και άλλα παιδιά 

στην Αμερική από άλλα κράτη για τη προώθηση συστημάτων ανάπτυξης 

της γεωργικής καλλιέργειας. 
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1955. Εδώ έτοιμος να αναχωρήσω για το μικρό 6 μηνών ταξίδι που ήταν και του 

μέλλοντος. Με χαιρετούν οι αδελφές μου και συγγενείς για το μακρινό ταξίδι 

 

Μας έδωσαν τη βίζα και τα διαβατήρια με τα εισιτήρια και η αναχώρηση 

θα γινόταν με το υπερωκεάνιο Βασίλισσα Φρειδερίκη που μπορούσε να 

φιλοξενήσει 3000 άτομα. 

 

Μέχρι όμως την αναχώρηση έμεινα μερικές μέρες στην εξαδέλφη μου την 

Μαρίτσα στην Αθήνα 

Εκεί είχα την ευκαιρία να δω και  μερικούς άλλους συγγενείς που είχα 

καιρό να τους συναντήσω 
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    Η αναχώρησή μου από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα-Πειραιά και στη συνέχεια 

Στις Η.Π.Π.Α με το υπερωκεάνιο Βασίλισσα Φρειδερίκη .  
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   Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα καλύτερο μέλλον από την Ελλάδα 

Τα μέρη που επισκέφτηκα κατά τη διάρκεια της εξάμηνες μου μετεκπαίδευση. 
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                     ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
Φεύγοντας με συνόδευσαν στο λιμάνι από το οποίο έφευγαν και πολλοί 

μετανάστες για μόνιμη εγκατάσταση ενώ εμείς πήγαίνα για έξι μήνες σαν 

διακοπές.  

Οι σκηνές γι αυτούς που φεύγανε για πάντα ήταν λίγο διαφορετική και 

δραματική με ορισμένους να κλαινε με μαύρα δάκρυα, αλλά σκέφτηκα ότι 

αυτοί έφευγαν από ανάγκη όπως έφυγε και ο φίλος μου ο Τάσος και άλλοι 

χωριανοί μας για ένα καλύτερο μέλλον.  

 

Όταν όλοι επιβιβάστηκαν και το πλοίο άρχισε να φεύγει δραματική ήταν η 

σκηνή κάτω στην προβλήτα. Άλλοι με τα χέρια και άλλοι με μαντίλια 

χαιρετούσαν ως που δεν μπορούσαμε πια να τους διακρίνουμε και 

χαθήκαμε από τον Πειραιά μέσα στον Σαρωνικό και μετά στη Μεσόγειο 

 

                                          
1955. Στο πλοίο Βασίλισσα Φρειδερίκη για το πρώτο μου ταξίδι στην Αμερική με 

υποτροφία  6 μήνες για μετεκπαίδευση στη γεωργική και κτηνοτροφική τέχνη. 

 

 

Αμέσως πήγα με τον συμμαθητή μου τον Φέκο, που ήταν κατά 7 χρόνια 

νεότερός μου, να βρούμε τις καμπίνα μας και να γνωρίσουμε και τους 

άλλους δύο συνεπιβάτες της καμπίνας μας. 
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Ποτέ μας δεν είχαμε ταξιδεύσει με τόσο μεγάλο πλοίο ξανά. Ήταν ένα 

πλεούμενο ξενοδοχείο ή και πόλη και όλα μας έκαναν εντύπωση.  

Τώρα και οι δύο εξερευνήσαμε όλο το πλοίο και είδαμε όλη τη πολυτέλεια 

με τα μπαρ και τα εστιατόρια και οι μέρες που ακολούθησαν ήταν 

πραγματικά όνειρο και ξένοιαστοι από πάσης πλευράς. 

 

Ο φίλος μου Φέκος με άκουε και με συμβουλευότανε που είχα λίγη 

περισσότερη πείρα. Ήταν από ένα απόμακρο χωριό της Ρόδου και δεν 

ήταν «βγαλμένος»στη ζωή και από πολύ φτωχή οικογένεια. Θυμάμαι όταν 

ήταν να πάρει το δίπλωμά του δεν είχε 200 δραχμές και τον βοήθησα να 

το πάρει. 

 

Στο πλοίο δεν πλήτταμε, κάθε μέρα είχαμε και προγράμματα ψυχαγωγίας 

για να μας διασκεδάζουν. 

Το πρώτο λιμάνι που πιάσαμε ήταν το Παλέρμο της Σικελίας όπου 

μείναμε αρκετές ώρες να παραλάβουμε και άλλους επιβάτες και μετά η 

Νεάπολη για τον ίδιο σκοπό έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε λίγες 

ώρες και τις πόλεις αυτές. 

 

Μετά από αυτά τα λιμάνια το πλοίο διέσχισε την Μεσόγειο και βγήκε στον 

Ατλαντικό Ωκεανό για το επόμενο λιμάνι που θα ήταν η Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής.  

Η αγονία μας ήταν μεγάλη που οι μέρες κοντεύανε και παρ όλα που δεν 

μέναμε άπρακτοι καμιά φορά πλήτταμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε 

παρά να βλέπουμε τον απέραντο ωκεανό. 

 

Σκεφτήκαμε να παίρνουμε μέρος στο χορό για να γνωρίσουμε και καμιά 

κοπέλα σαν ελεύθεροι που ήμασταν. Εγώ χόρευα καλά, ο χοροδιδάσκαλος 

Μεταλλινός με είχε κάνει άσσο και τον Τάσο και τον Φώτη, ιδίως στο 

βαλς σεντασιόν αλλά ο φίλος μου δεν ήξερα χορό και τον ενθάρρυνα να 

χορέψει και μου είπε δεν ήξερε πως να ζητήσει τις Ιταλίδες σε χορό. 

 

Του είπα δεν χρειάζεται να πει τίποτα, μόνο με τα χέρια ήταν αρκετό. 

Έτσι πήρε λίγο θάρρος και τα κατάφερα στο τέλος. Όχι μόνο αυτό αλλά 

μάθαμε και λίγα Ιταλικά σε δέκα μέρες. 

 

Η ζωή μέσα στο πλοίο ήταν τόσο καλή που παρακαλούσαμε το ταξίδι μας 

να μη τελειώσει και όλοι περνούσαμε καλά και όλοι ταξιδεύαμε με την 

ελπίδα για μία καλύτερη τύχη. Οι περισσότεροι βέβαια επιβάτες ήταν 
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μετανάστες από την Ελλάδα και την Ιταλία που εγκαταλείπανε τις 

πατρίδες τους για μία καλύτερη ζωή.  

Την Τρίτη μέρα με τον φίλο μου τον Φέκο για να περάσουμε την ώρα 

κάτσαμε στο μπαρ, που υπήρχαν αρκετά μέσα στο πλοίο, για να πιούμε 

κάτι και για να φανούμε κάπως λίγο εξελιγμένοι παρήγγειλα κόκα κόλα 

που το 1955 ήταν άγνωστο για μας αλλά ακουστό. Ήξερα ότι είναι 

αναψυκτικό και δεν θα μας πείραζε αλλά ο φίλος μου νόμισε ότι είναι 

αλκοολούχο. Κατάλαβα ότι δεν το ήξερε καθόλου, όπως και εγώ αλλά το 

είχα ακουστό ότι ήταν ένα γλυκόπιοτο αναψυκτικό. 

  

Όταν αρχίσαμε να το πίνουμε του είπα να το πίνει λίγο λίγο για να μη 

μεθύσει και όταν κόντευε να τελειώσει γέμισα το ποτήρι ξανά και όταν 

κόντευε να το τελειώσει το ποτήρι του νόμισε ότι είχε μεθύσει. 

Για να τον πειράξω του είπα αν νιώθει καλά και μου είπε ότι ήταν λίγο 

ζαλισμένος. 

 

Εν τω μεταξύ στο απέναντι τραπέζι ένα μικρό κοριτσάκι είχε σηκώσει το 

μπουκάλι και το κατέβαζε μονορούφι. Όταν το είδε μου λέει. «Ρε Νίκο 

αυτό το κοριτσάκι που πίνει αυτό δεν έχει γενείς να το επιβλέπουν;» 

Γέλασα και του είπα μη φοβάσαι είναι ακίνδυνο. 

 

Πολλά παράξενα συνέβαιναν στο πλοίο. Συνήθως μετά το φαγητό οι 

σερβιτόροι έφερναν στο τέλος σε ένα ασημένιο βαθύ μικρό σκεύος λίγο 

ζεστό νερό με λεμονάκι για να καθαρίσουμε τα δάκτυλά μας. Μια μέρα 

στο τραπέζι που καθόμασταν και απέναντι είδα μία ηλικιωμένη γυναίκα 

μετά το φαγητό της να σηκώνει το σκεύος και να πίνει το ζεστό νερό. 

 Η φουκαριάρα θα νόμισε ότι και αυτό ήταν μέρος του φαγητού. 

Με ευγένεια την άλλη μέρα την πλησίασα και της είπα ότι το νερό εκείνο 

δεν είναι για να το πίνουμε. Την είδα που χάρηκε. 

 

Τώρα την Πέμπτη και έκτη μέρα είχαμε μεγάλη θαλασσοταραχή και το 

πλοίο κουνούσε πολύ. Μας είπαν να μη πάμε στο κατάστρωμα για να μη 

μας πάρει κανένα κύμα. Έτσι περιοριστήκαμε στα σαλόνια και στις 

καμπίνα και τα εστιατόρια ήταν σχεδόν ερημωμένα γιατί οι περισσότεροι 

έπασχαν από ναυτία και με εμετούς μαζί και ο φίλος μου, στην αρχή δεν 

με επηρέασε αλλά μετά από τρεις μέρες και εγώ ήμουν χειρότερα από 

αυτούς. 

Όταν πια φτάναμε στα χωρικά ύδατα της Αμερικής και μία μέρα από το 

Χάλιφαξ  η θάλασσα κάλμαρε και αρχίσαμε να συνερχόμαστε. Για να 

ξεχάσουμε τη μιζέρια μας το προσωπικό οργάνωσε διάφορα παιχνίδια και 
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διαγωνισμούς και μεταξύ αυτών και τραγούδι. Λοιπό δήλωσα συμμετοχή 

και είπα στη ορχήστρα να μου παίξουν τη μουσική που ήθελα και ήξερα.. 

Έτσι δίχως να ντραπώ ανέβηκα στη σκηνή και είπα ένα τραγούδι, 

φοβήθηκα μήπως με αποδοκιμάσουν με γιουχαρίσματα αλλά με 

χειροκρότησαν για αρκετά λεπτά και έφυγα χαρούμενος. 

 

Την ενδέκατη μέρα πιάσαμε λιμάνι στο Χάλιφαξ, εκεί κατέβηκαν αρκετοί 

επιβάτες όπου είπαμε και αντίο στις φίλες μας Ιταλίδες έτσι μας δόθηκε η 

ευκαιρία σε πέντε ώρες να δούμε λίγα μέρη της πόλης. 

Εκεί ακούσαμε όλοι να μιλάνε τα Αγγλικά και νιώθαμε μειονεκτικοί που 

δεν τα μιλούσαμε και εμείς. Πόσο λάθος ήταν όταν είχαμε την ευκαιρία να 

τα μάθουμε στο σχολείο δεν δίναμε σημασία. 

 

Εκεί στη πόλη μας δόθηκε και η ευκαιρία να ταχυδρομήσουμε και 

μερικές κάρτες στου δικούς μας. 

Το παράξενο ήταν που είδαμε σε ένα πάγκο στοίβα από πακέτα σπίρτων 

που έλεγε FREE τζάμπα. 

Ο φίλος μου πήρε ένα πακέτο, έκανε μία βόλτα πήρε άλλα δύο και ήταν 

έτοιμος να πάει και για να πάρει και  άλλα. Ευτυχώς τον σταμάτησα ήταν 

έτοιμος να τα πάρει όλα θαρρείς και θα έβαζε φωτιά σε όλη τη πόλη. Το 

παράξενο ήταν όταν είδε σε ένα άλλο μαγαζί πιο κάτω και άλλα σπίρτα 

και ήθελε να πάρει και μερικά από εκεί. 

 

Από το Χάλιφαξ φύγαμε το βραδάκι και την άλλη μέρα το πρωί μπαίναμε 

στο λιμάνι της Νέα Υόρκης. Εκεί αντικρίσαμε και το φημισμένο Άγαλμα 

της Ελευθερία επιβλητικά να μας υποδέχεται στην Αμερική όπως έκανε 

και σε εκατομμύρια άλλους μετανάστες . 

 

Πήραμε τις βαλίτσες μας και αφού έγιναν οι καθιερωμένες διαδικασίες  

Και ο έλεγχος μας πλησίασαν δύο δεσποινίδες με έναν κύριο και μας 

ρώτησαν αν ήμασταν οι μαθητές από την ΑΓΣ. Με ενθουσιασμό είπαμε 

«Ναι, Ναι.». ήξεραν προφανώς ότι τα Αγγλικά μας ήταν χάλια αλλά 

καταφέραμε και συστηθήκαμε.  

Με μεγάλη ευγένεια και μιλώντας σιγά για να τους καταλαβαίνουμε μας 

οδήγησαν σε ένα μικρό λεωφορειάκι. 

Οδηγώντας μέσα στη πόλη βλέπαμε τα αξιοθέατα και τους ουρανοξύστες 

που όλα για πρώτη φορά για μας ήμασταν πραγματικά σε άλλο κόσμο και 

όλα μας φαινόταν παράξενα. 

Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στον γνωστό ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης 
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Στο Empire State Building. Για να πάμε μέχρι την κορυφή αλλάξαμε τρεις 

ανελκυστήρες. Ο φίλος Φέκος φανερά φοβισμένο μου λέει στα ελληνικά. 

«Καλά ρε πόση ώρα θα ανεβαίνουμε για να φτάσουμε;»  

Και εγώ δεν ήξερα που πηγαίναμε και του λεω. «Σκάσε βλάκα και μη 

μιλάς ελληνικά». 

Τελικά όταν φτάσαμε στη κορυφή και βγήκαμε στο μπαλκόνι δεν πίστευα 

στα μάτια μου το τι έβλεπα, και αφού χαζέψαμε για αρκετά λεπτά είπα 

στους αμερικάνους ότι από εδώ μπορούμε να δούμε και την Αθήνα. Δεν 

ξέρω με καταλάβανε αλλά γελάσανε. 

Μετά μας πήγαν σε ένα ωραίο εστιατόριο για γεύμα και στη συνέχεια μας 

πήγαν στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης Ανταλλαγής Μαθητών που 

στεγάζεται στην πόλη Washington DC. Το ταξίδι διήρκεσε μερικές ώρες 

όπου και φτάσαμε εκεί κατά το βραδάκι . 

 

                                      
Η Pauline ήταν αντιπρόσωπος της οργάνωσης ανταλλαγής μαθητών που συνάντησα 

sτην Washington DC . 

 

Μας τακτοποίησαν σε ξενοδοχείο πολυτελείας κοντά στο Καπιτώλιο και 

μας είπαν ότι  θα μείνουμε εκεί για μία εβδομάδα. Το πρωί θα μας 

παραλάβουν άλλοι για να μας πουν σχετικά για το πρόγραμμα. 

Βάλαμε τις βαλίτσες μας στις θέσεις τους, βγάλαμε λίγα ρούχα και με 

απορία βλέπαμε από το 17ο όροφο τους δρόμους τον κόσμο τα λεωφορεία  

και τα αυτοκίνητα έναν κόσμο τελείως διαφορετικό και άγνωστο από το 

δικό μας περιβάλλον. 

Η πρώτη βραδιά στην Αμερική. Το πρωί κατεβήκαμε για το πρωινό μας 

που ήταν άφθονο να αυτοσερβιριστούμε. Είπαμε να δούμε τι θα έκαναν οι 

άλλοι για να κάνουμε κι εμείς το ίδιο για να μη γίνουμε ρεζίλι. Ο φίλος μου 

απ το νησί δεν είχε δει τέτοια στο χωριό του όπως και εγώ αλλά εγώ 
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τουλάχιστον είχα πάει σε πολλά εστιατόρια στην Θεσσαλονίκη , Αθήνα 

και άλλες πόλεις και ήξερα κάτι παραπάνω 

Εκεί το ίδιο πρωί μας συνάντησε και ο συντονιστής του προγράμματος 

και μας μίλησε για όλο το πρόγραμμα και εντός μίας εβδομάδας . 

Ο Φέκος θα πήγαινε στο Κάνσας και στην Αριζόνα και εγώ στην Βόρεια 

Ντακότα. 

 Αλλά μέχρι τότε θα πηγαίναμε με λεωφορείο κάπου μερικές στάσεις να 

παρακολουθούμε σεμινάρια για έξι μέρες και μετά εμένα θα με έπαιρνε 

κάποιος από το Οχάιο. 

 

Ρώτησα τον Φέκο αν κατάλαβε τι μας είπαν και αυτός είπε «ΝΑΙ» 

Ίσως να κατάλαβε καλύτερα από εμένα γιατί αυτός ήταν νεώτερός μου 

και τελείωσε μετά από εμένα και μάθαιναν τα Αγγλικά καλύτερα αλλά δεν 

είχε το θάρρος όπως εγώ που δεν ντρεπόμουν να μιλάω έστω με λάθη. 

Τέλος πάντων μπήκαμε στο λεωφορείο, ο κόσμος έμπαινε έβγαινε και 

τελικά κατεβήκαμε στη στάση που έπρεπε και εκεί μας συνάντησε ένας 

υπεύθυνος και περπατήσαμε στο χώρο της συνέλευσης και συστηθήκαμε 

στους άλλους μαθητές και η μέρα κύλησε ομαλά. Ακόμα είχαμε και ώρα 

να πάμε στο σινεμά και να δούμε και ένα έργο. 

 

Μετά πηγαίναμε μόνοι μας και για χαρτζιλίκι μας έδιναν και από ένα 

δολάριο. Αν και είχα κάπου $ 100 στη τσέπη μου που μου έδωσε ο 

πατέρας μου το έπαιρνα για κανένα καφέ η γλυκό. 

Εκείνο το βράδυ πηγαιμέ σε ένα εστιατόριο να φαμε και εγώ αφού ήξερα 

πόσο ακριβά είναι  τα φαγητά αλλά και για ευκολία ζήτησα μία 

χάμπουργκερ με πατατάκια. Αυτός για να κάνει επίδειξη παρήγγειλε 

φιλέτο με διάφορα άλλα  είδη, και ο σερβιτόρος τον ρώτησε πως το ήθελε. 

Εκεί λίγο μπερδεύτηκε και με κοίταζε με απορία και μετά από λιγη σιγή 

του λέει  «Το θέλω μαγειρευμένο». 

Το γκαρσόνι έφυγε γελώντας. 

Μετά από περιέργεια είδα τον κατάλογο. Το δικό του έκανε $7.99 και το 

δικό μου μόνο $0.45 σεντς  

Όταν ήρθε ο λογαριασμός έχασε την όρεξή του που για μας ήταν πολλά 

και έπρεπε να προσέχουμε τα έξοδα μας. ευτυχώ είχε λίγα αλλά ήμουν και 

εγώ σε περίπτωση ανάγκης. 

 

Κάθε φορά που μπαίναμε στο λεωφορείο μας έβλεπαν με στραβό μάτι και 

δεν ξέραμε γιατί. Αυτό το εξακρίβωσα όταν μία μέρα που έβρεχε τρέξαμε 

και μπουκάραμε μέσα και όλοι μας έβλεπαν παράξενα. 
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Πρόσεξα όμως ότι υπήρχε μία σειρά μεγάλη που περίμεναν την σειρά τους 

στη γραμμή  και εμείς μπήκαμε πρώτοι και καλύτεροι. 

Βλέπεις εμείς στην Ελλάδα πουθενά δεν κρατάμε σειρά και το σύστημα 

είναι όποιος προλάβει πρώτος εκείνος μπαίνει και εκείνος που είναι πιο 

δυνατός. Κάθε μέρα μαθαίναμε και κάτι το διαφορετικό. 

Έτσι τις μέρες που μείναμε στη Ουάσινγκτον πήραμε αρκετά μαθήματα 

της αμερικανικής ζωής και νοοτροπίας. 

Το επόμενο στάδιο θα ήταν σε άλλη πολιτεία και θα χωρίζαμε με τον φίλο 

μου Φέκο που θα πήγαινα στο Κάνσας. 

Την επόμενη μέρα που ήταν και η τελευταία στην Ουάσινγκτον ήρθαν από 

το Οχάιο δύο κοπέλες για να με πάνε σε μία οικογένεια αγροτών στη πόλη 

Κολόμπος του Οχάιο.  

 

Αναχωρήσαμε νωρίς το πρωί με το αυτοκίνητό τους και καθ οδό είχαμε 

συζητήσει. Μιλούσαν σιγά και με υπομονή και μου δίνανε την ευκαιρία να 

με καταλαβαίνουν και έτσι άρχισα και την πρακτική να μαθαίνω τη 

γλώσσα τους . 

Σταματήσαμε σε μία μεγάλη γεωργική αποθήκη που ήταν για τη φυσική 

ανάγκη και στη συνεχεία μέσα από αγροτικούς δρόμους φτάσαμε το 

απόγευμα στο κτήμα όπου θα ήμουν φιλοξενούμενος για ένα μήνα στην 

οικογένεια Νιου. Μου έδωσαν ένα ωραίο δωμάτιο με εξαιρετική θέα και 

με τηλεόραση που μέχρι τότε δεν είχα στη διάθεσή μου. Εκεί χόρτασα να 

βλέπω σπορ νέα και έργα αλλά μάθαινα και τη γλώσσα και όταν ήταν η 

ώρα για φαγητό η σπιτονοικοκυρά φώναζε. Νίκοοοο .....φαγί 

 

                 
1955. Η πρώτη οικογένεια που με φιλοξένησε ήταν του κυρίου Harold Neu στο Οχάιο. 
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Την τέταρτη εβδομάδα με ειδοποίησαν να πάω σε μία κατασκήνωση που 

θα ήταν κάπου 200 μαθητές κολεγίων και 5 φιλοξενούμενοι από εμάς. 

Εκεί είδα να χορεύουνε ένα παράξενο χορό , το χόκυ πόκυ. Ιδίως τα 

κορίτσια κουνούσαν τα κορμιά του με ευλυγισία. Ε μπήκα και εγώ μέσα 

στο χορό αλλά δεν τα κατάφερνα και με πείραζαν τα κορίτσια αλλά ήμουν 

ξένος και μάθαινα τα έθιμα τους. Όλες ήθελαν να κουνιέμαι σαν αυτές. 

 

Εδώ έμεινα περί τις 15 μέρες και πάντα κάτι οργάνωναν, πορείες, 

εκδρομές και άλλες εκδηλώσει αλλά μου έκανε εντύπωση που αγόρια και 

κορίτσια μπορούσαν να είναι σε κατασκήνωση και να έχουν σχέσεις 

φιλικές ή και ερωτικές  που στην πατρίδα μου θα ήταν αδιανόητο για 

εκείνη την εποχή να πάει ένα κορίτσι μόνο του σε τέτοιου είδους 

εκδήλωση. 

 

Μία μέρα έβαλαν εμάς τους 7  ξένους από άλλα κράτη στη μέση για να 

μας υποβάλουν  διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή μας και τη χώρα 

μας που είχε ενδιαφέρον  και μου άρεσε ο αμερικανικός τρόπος ζωής 

Όταν ήταν να τελειώσει η κατασκήνωση ήρθαν οι γονείς από διάφορα 

μέρη να παραλάβουν τα παιδιά τους. Εκεί είδα εκατοντάδες αυτοκίνητα 

πολυτελείας όλων των ειδών και σκέφτηκα!... εμείς δεν είχαμε στην 

Ελλάδα ούτε καν ποδήλατο και πατίνι. 

 

Όταν τελείωσε και αυτό ήρθαν από την φάρμα και με παραλάβανε για να 

με προωθήσουν στο επόμενο αγρόκτημα που θα ήταν στο Οχάιο κοντά 

στο Σινσινάτι στο αγρόκτημα με τον κύριο και κυρία Νιου και τους δύο 

γιους τους. Ο ένας που έμενε μ αυτούς και σπούδαζε στο γυμνάσιο ο 

Ντόναλντ έγινε και καλός μου φίλος, ο δε άλλος ήταν στρατιωτικός. 

Παρά τα φτωχά μου Αγγλικά μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

 

Η οικογένεια αυτή είχε μεγάλο βουστάσιο παραγωγής γάλακτος και εκεί 

για πρώτη φορά μεταχειρίστηκα μηχανή αρμέγματος που μου έκανε 

εντύπωση και αυτή ήταν η αποστολή μου να μάθω νέους μεθόδους. 

Η μητέρα του Ντόναλντ ήταν δασκάλα που δίδασκε τα μικρά της τρίτης 

τάξης. Και μία μέρα με πήρα  να επισκεφτώ την τάξη της. 

Όταν μπήκαμε στη τάξη όλα τα παιδάκια με καλωσόρισαν με το όνομά 

μου εύκολα «Νίκολας» που προφανώς θα είπε στα παιδιά η κυρία Νιου. 

Όσο για το επίθετο μου για να το προφέρουν θα έπρεπε να τελείωναν το 

γυμνάσιο και πάλι δεν θα μπορούσαν και ακόμα μετά από 55 χρόνια δεν 

μπορούν να το προφέρουν . μου άρεσαν που έβλεπε τα μικρά παιδιά  και 

εγώ  τα ευχαρίστησα. 
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 Ο τοπικός τύπος αφιέρωσε ειδικό ρεπορτάζ σχετικά για την επίσκεψή μου στο Οχάιο 

 

Η κυρία Έντιθ ειδοποίησε την τοπική εφημερίδα που αμέσως 

ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για την αποστολή αυτή και αφιέρωσαν 

εκτεταμένο ρεπορτάζ για μένα και το κύριο Νιου και την οικογένεια που 

με φιλοξενούσε. Επίσης ήρθαν και από τον ραδιοφωνικό σταθμό να μου 

πάρουν συνέντευξη. 
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Εδώ άλλη εφημερίδα της πόλης Χάμερσβιλ για το πρόγραμμα της ανταλλαγής IFYE 

 Με την οικογένεια Harold & Edith Neu.  

 

Κοντά στην φάρμα, στο Χάμερσβιλ. Ήταν και μία άλλη πόλη το 

Τζορτζτάουν, εκεί υπήρχαν και δύο Έλληνες εστιάτορες ελληνικής 

καταγωγής οι οποίοι ήρθαν να με γνωρίσουν και χάρηκαν που ήμουν από 

τη χώρα των γονιών τους. Μας κάλεσαν και μας έκαναν ένα πάρτι που 

δεν το έχω ξεχάσει και έμεινε στη μνήμη μου για πάντα. 

 

Και ο δεύτερος μήνα τώρα έβαινε προς το τέλος του. Είχαμε αρκετά τώρα 

εξοικειωθεί και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα. Βρήκα ευκαιρία και... 

Διηγήθηκα την κατάσταση του φίλου μου Φέκου πως είχε κερδίσει μία 

υποτροφία αλλά λόγο μεγάλης φτώχιας δεν θα μπορούσε να σπουδάσει 

στον κλάδο του αν δεν είχε και κάποια άλλη υποστήριξη από ένα χορηγό ή 

μία πρόσκληση από ένα κολέγιο. 

 

Όταν το άκουσε το θέμα φαίνεται ότι το έλαβε υπ όψη της και όταν ήρθε 

να με επισκεφτεί  πριν φύγω τον σύστησα στην οικογένεια Νιου οι οποίοι 

με ευχαρίστηση προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν να εισαχθεί σε ένα 

κολέγιο για να σπουδάσει στον κλάδο του, την γεωπονική.  
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Εδώ βέβαια δεν θα πω πολλά για τον καλό μου φίλο Φέκο διότι η ιστορία 

του είναι κάτι δικό του να το γράψει 

Αλλά με χαρά μπορώ να πω ότι τον Φέκο τον κράτησαν στην Αμερική 

τελείωσε το κολέγιο, έγινε και αυτός δάσκαλος, παντρεύτηκε και έκανε 

ωραία οικογένεια . έφερε δε στην Αμερική και τους γονείς του για μία 

καλύτερη ζωή. 

 

Σε δέκα μέρες ήταν να πάω για ένα συνέδριο στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν 

Που θα ήταν όλοι οι μαθητές αλλά ξαφνικά ακυρώθηκε και δεν πήγα. 

Ήταν αρχές Ιουλίου του 1955 και κάποιος είχε τα γενέθλια του, κάτι που 

δεν το τα γιορτάζαμε στην Ελλάδα αλλά μόνο τις ονομαστικές. Ήταν 

πράγματι μεγάλο πάρτι και μετά το σβήσιμο των κεριών σερβιριστήκαμε 

κέικ γλυκίσματα και παγωτά και ενώ τρώγαμε κάποια με ρώτησε πότε 

ήταν τα δικά μου γενέθλια και εγώ δίχως να το σκεφτώ είπα «Αύριο». 

Αμέσως η άτιμη ανακοίνωσε σε όλους ότι αύριο στις 3 Ιουλίου θα έχω τα 

γενέθλιά μου. Εγώ την έπαθα, έμεινα κόκαλο και όλοι χειροκροτούσαν και 

ήθελαν πάρτι.  

Ήθελε δεν ήθελα και ούτε καν ήξερα ο φουκαρά πότε είχα γεννηθεί 

υποσχέθηκα να του κάνω πάρτι . 

Το πάρτι έγινε και μάλιστα καλύτερο από το προηγούμενο με μεγαλύτερη 

τούρτα και με πολλά δώρα που μου έδωσαν. 

 

                                
       Εδώ τήρησα την υπόσχεση για το πάρτι με μία τούρτα των γενεθλίων μου 

 

Την άλλη μέρα έγραψα στον πατέρα μου να μου πει ποία είναι τα επίσημα 

γενέθλιά μου. Μου έστειλε ένα πιστοποιητικό επίσημο που έγραφε να είναι 

 9 Αυγούστου 1928. 
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Αργότερα εκμυστηρεύτηκα την γκάφα μου στους  φίλους μου στη φάρμα 

και γελούσαμε  

Είχαμε εξοικειωθεί και ήμασταν σαν μία οικογένεια. Μία μέρα μπήκα στο 

σαλόνι και ξέχασα να κλείσω την πόρτα και η κυρία Νιους για να με 

πειράξει είπε. «Νικ στο σπίτι σαν δεν έχετε πόρτες;» Τις λεω «ΟΧΙ» και 

κόντεψε να με πιστέψει αλλά δεν σταμάτησα εδώ . της είπα ότι μπαίνουμε 

και βγαίνουμε από τα παράθυρα και θα σου το αποδείξω. Γράφω ένα 

γράμμα στον αδελφό μου και του λεω να μου στείλει μία φωτογραφία που 

να βγαίνει κάποιος από το παράθυρο. 

 

 Σε λίγες μέρες είχα αυτή τη φωτογραφία. Όταν της έδειξα ότι στο χωριό 

μας μπαίνουμε και βγαίνουμε από το παράθυρο έμεινα με ανοιχτό το 

στόμα. Σίγουρα δεν θα το πίστεψε.  

αλλά γέλασε που ήθελα να δικαιολογηθώ. Και μου είπε χαριτολογώντας. 

«Νικ είσαι κάτι το άλλο» με πολλά γέλια . 

Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή  η οικογένεια με πήγαν και γνώρισα πολλούς 

φίλους τους στα κλαμπ και σε οργανώσει και δεν με άφησαν να πλήξω. 

Ακόμα μου έδωσαν βούρτσες και διάφορες μπογιές και με ενθάρρυναν  να 

ζωγραφίζω. 

 

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΜΙΣΙΓΚΑΝ 

Στις πρώτες σελίδες ανάφερα για τα συγγενικά πρόσωπα που είχαν 

μεταναστεύσει στην Αμερική πριν την Μικρασιατική καταστροφή που 

μεταξύ αυτών ήσαν και δύο αδέλφια της γιαγιάς μου, ο Γ και Δ 

Φραντζέσκος που ο ένας ζούσε στο Μίσιγκαν και ο άλλος στο Σαν 

Φρανσίσκο αλλά και άλλοι χωριανοί των γονιών μου, όπως ο Γεώργος και 

η Σοφία Παπάζογλου ή Πάπας με τα παιδιά τους Νίκη, Άννα   που έτυχε 

να τους γνωρίσω νωρίτερα όταν επισκέφτηκαν την Ελλάδα και είχαμε 

φιλίες, αλλά όχι τον Πίτ τον μικρότερο αδελφό. 

Κανόνισα να πάω για μία εβδομάδα να τους δω αλλά να γνωρίσω και τους 

άλλους συγγενείς, αλλά προτίμησα να πάω στου Πάπα που έμενε στο 

Ντιτρόιτ  και που ένιωθα πιο άνετα μαζί τους παρά στους άλλους που δεν 

τους ήξερα. 

 

Πράγματι όταν πήγα νόμισα ότι μπήκα στο δικό μας σπίτι. Με δέχτηκαν 

με αγάπη και χάρηκαν που με είδαν και ιδιαίτερα με τον Πίτ που ήρθε να 

με παραλάβει από το σταθμό και γίναμε καλοί φίλοι. 

Το να βρίσκεσαι σε ένα ξένο περιβάλλον και να βρίσκεις γνωστούς να σε 

φιλοξενούν είναι σπουδαίο πράγμα και αυτό το βρήκα εκεί. 

 



 140 

 

Μετά βέβαια από πολλές ερωτήσεις και συζητήσεις για όλα τα θέματα η 

συζήτηση ήρθε για μένα που ήθελαν να μάθουν πως βρέθηκα εκεί κλπ και 

για το πρόγραμμα που θα τελείωνε σε κανένα μήνα και θα έφευγα πίσω 

στη Ελλάδα. 

 

Μου έκαναν πρόταση και σχέδια να μείνω στην Αμερική αλλά σκέφτηκα 

ότι ήταν δύσκολο πράγμα, αλλά αυτοί είχαν τα δικά τους σχέδια τα όποία 

μου τα πρότειναν και ήταν να βρουν κάποια κοπέλα και να παντρευτώ 

αλλά σκέφτηκα ότι αν έκανα κάτι τέτοιο δεν θα τηρούσα την υπόσχεσή 

μου στους διευθυντές της Σχολής που δεν θα τηρούσα το πρόγραμμά 

τους.  Μετά σκέφτηκα ότι είχα αδελφές ακόμα ανύπαντρες και δεν υπήρχε 

απαραίτητα λόγος να παντρευτώ. Αλλά το να μείνω στην Αμερική ήθελα 

γιατί ο, τι είχα δει σ αυτό το λίγο διάστημα όλα μου άρεσαν και 

εντυπωσιάστηκα για τον τρόπο ζωής και λειτουργίας του συστήματος. 

 

Σκέφτηκα πάλι, ότι η ζωή στην Ελλάδα δεν ήταν αυτή που ονειρευόμουν 

και άρχισα να επεξεργάζομαι την γνώμη τους . 

Ο Πίτ άρχισε πάλι να με πιπιλάει τ΄ αυτί και να με πηγαίνει σε διάφορα 

μέρη να γνωρίσω δικούς του και κοπέλες συγχρόνως.  Μου είπε ότι ο 

μόνος τρόπος να μείνω εδώ στην Αμερική είναι να αποφασίσω να βρω 

την κατάλληλη κοπέλα και κάνω γάμο, να παω στην Ελλάδα να 

εκπληρώσω το πρόγραμμά μου και μετά να με φέρει η γυναίκα μου σαν 

επίσημο σύζυγο. 

 

Καλή ήταν η  ιδέα του αλλά δύσκολο το εγχείρημα να αποφασίσω και 

αυτό με βασάνιζε κάπως. 

Για την ιδέα αυτή του Πίτ συμφώνησαν όλα τα μέλη της οικογένεια Πάπα 

και σκεπτόμουν ότι αυτή η ευκαιρία ίσως να μη ερχόταν ξανά. Ήξερα ότι 

η ζωή μου στην Αμερική θα ήταν πιο άνετη για να κάνω οικογένεια και να 

μεγαλώσω τα παιδιά μου με όλες τις ευκαιρείς παρά στην Ελλάδα . 

 

Ο Πίτ με πήγε σε μία οικογένεια που είχε δύο θυγατέρες αλλά είδα ότι 

ήταν πολύ πιο νέες από εμένα και θα προτιμούσα καμία περίπου της δικής 

μου ηλικίας για να συνταυτιζόμαστε στις σκέψεις και απόψεις. 

Η οικογένεια αυτή πρότεινε να δούμε και άλλες αλλά η προσπάθεια δεν 

έφερε αποτέλεσμα. 

Έτσι ένα βράδυ με πήγε κάπου σε ένα μπαρ να πιούμε κάτι και να 

διασκεδάσουμε. Όλοι εκεί ήταν μαύροι και καναδυό λευκοί που τους 

γνώριζε. Πήγε και είπε κάτι σε ένα μαύρο νταγλαρά και αυτός άρχισε να 
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με βλέπει με άγρια μάτια έτυμος να ορμήξει. Το κακό ήταν ότι δεν 

καταλάβαινα τι έλεγαν. 

Φοβήθηκα και ρώτησα τον Πίτ τι του είπε στο αυτί.  

Μου λέει. «του είπα ότι εσύ ήρθες από  την Ελλάδα και μπορείς σε λίγα 

δευτερόλεπτα να τον βάλεις κάτω και να τον βγάλεις άχρηστο» 

Κόντεψα να λιποθυμήσω με το αστείο του. Τον πήρα και φύγαμε 

αμέσως..΄ 

 

Την τελευταία μέρα με κάλεσε του θείου μου Τζιμ Φραντζέσκο ο γιος ο 

Γεώργος για δείπνο κάπου δέκα μίλια μακριά από εμάς. Πράγματι η 

φιλοξενία ήταν πλούσια με φαγητά ποτά κλπ στη αυλή του σπιτιού. 

Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο που καλούσαν τον Πιτ. 

Σηκώνεται ο Πιτ και μου λεει. «Νίκο αυτό το τηλεφώνημα το περίμενα 

αρκετές μέρες τώρα σήκω να φύγούμε» Τρόμαξα μήπως κάτι έγινε. 

Μου λεει «Θα σου το πω ύστερα μέσα στο αμάξι». 

Καθώς οδηγούσε μου εξήγησε ότι ο φίλος του Γεώργος Κενός κανόνισε να 

πάμε να δούμε μία κοπέλα κάπου και μου είπε ότι τώρα είναι η τελευταία 

μέρα και η τελευταία ευκαιρία να σκεφτώ και να αποφασίσω. 

Όταν φτάσαμε εκεί σχεδόν νύχτωνε και με δυσκολία διακρίναμε τους 

δρόμους. 

 

                                            
         Η πρώτη συνάντηση με τη στέμμα όταν επισκέφτηκε συγγενείς στο Ντιτρόιτ  

 

Όταν έγινε η συνάντηση και συστηθήκαμε, σκέφτηκα, ίσως αυτή να είναι 

η μέλλουσα γυναίκα μου. 
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Το όνομα της κοπέλας ήταν Στέμμα, την καλησπέρισα και της μίλησα στα 

Αγγλικά με την βαριά ελληνική προφορά μου και ανταποκρίθηκε στα 

ελληνικά και με έκανε να νιώσω άνετα ότι ήμουν σε ελληνικό περιβάλλον. 

Αποφασίσαμε να πάμε στο σπίτι του Γεώργου Κενού και εκεί με 

μεγαλύτερη άνεση τώρα την έβλεπα και την περιεργαζόμουν, όπως 

πιστεύω να έκανα και αυτή το ίδιο. 

 

Αρκετές φορές διασταυρώθηκαν τα βλέμματα μας και με ενδιαφέρον 

ήθελε να μάθει περισσότερα για μένα κάνοντας διάφορες ερωτήσεις. 

Θέλοντας να κάνω λίγη πρακτική στα Αγγλικά μου και με τα ελληνικά της 

έδωσα μια γενική εικόνα για μένα και την οικογένειά μου, και κατάλαβα 

ότι υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον και από τους δύο μας και υποσχεθήκαμε να 

ιδωθούμε πάλι . 

 

Ο Πιτ έδωσε το σήμα και είπε ότι πρέπει να φύγουμε γιατί την άλλη μέρα 

θα με πήγαινε σε ένα συνέδριο που θα γινόταν στο Πανεπιστήμιο της 

Πολιτείας του Μίσιγκαν 

Πήραμε και την Στέμμα και την αφήσαμε στο σπίτι της. 

Τώρα και ενώ οδηγούσε ο Πιτ μου έκανε την ερώτηση΄ 

«Νίκο τι νομίζεις για την όμορφη και ελκυστική αυτή εικοσιοκτάχρονη 

νέα χήρα;»  

 

«Ξέρεις ο αδελφός της ο Γιάννης είναι στενός μου φίλος και ο Γεώργος 

Κενός είδαμε και πάθαμε να την κάνουμε να δεχτεί να σε συναντήσει» 

Δεν είχα καμία αντίρρηση ότι είναι πολύ γλυκιά ελκυστική με ωραίο 

χαμόγελο και συμφώνησα  λέγοντας «Εντάξει είναι έτσι όπως τα λες». 

 

Ο Πιτ για να είναι πιο πιστικός και για να με πειράξει είπε. « Νίκο. Άντε.. 

είδα να γουρλώνεις τα μάτια σου και να αλληθωρίζεις και στάζουν τα 

σάλια σου μέχρι κάτω». 

Του λεω. «Ε τώρα τα παραλές. Παραδέχομαι αλλά δεν είδε και εκείνης τα 

μάτια πως έγιναν όταν με είδε;» 

 

Την άλλη μέρα ο Πιτ με αν άλλο ζευγάρι πήγαμε στο Λάνσινγκ για το 

παγκόσμιο συνέδριο του IFYE όπου θα με περίμενε και ο συμμαθητής 

μου Φέκος για να συνεννοηθούμε πως θα αντιπροσωπεύαμε την χώρα μας  

με τον καλύτερο τρόπο. 

Του είπα να βγει και μιλήσει και μετά να ανεβώ εγώ στη σκηνή και να πω 

ένα τραγούδι αλλά δεν δέχτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερε Εγγλέζικα και είπε 

να μιλήσω εγώ θαρρείς και ήξερα εγώ καλύτερα, τρομάρα μας.  
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Η αίθουσα διαλέξεων ήταν γεμάτη από κόσμο, καθηγητές πανεπιστημίων, 

Επίσημοι, πολιτικοί, τοπικοί παράγοντες και οι μαθητές από όλο το κόσμο 

που αντιπροσώπευαν την χώρα τους. 

  

Στη δεύτερη σειρά καθόμασταν εμείς. Εγώ φορούσα κοστούμι με παπιόν 

και είχα ανησυχίες αν θα τα κατάφερνα να μιλήσω και να τραγουδήσω. 

Πάντως δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω και τα Αγγλικά μου χάλια. 

 

Όταν ήρθε η σειρά μου να πω το ρόλο μου, ανέβηκα στη σκηνή με ένα 

πλατύ ψεύτικο  χαμόγελο και αφού είπα λίγα λόγια, είπα ότι θα τους  

τραγουδούσα ένα  τραγούδι, (sing a song ) αλλά τα είπα ανάποδα και είπα 

(song a sing).       

  

                                  
1955 Εδώ επίσημα ντυμένος για τη πρώτη μου ομιλία και τραγούδι στο Πολιτειακό   

Πανεπιστήμιο  του Μίσιγκαν. 

 

Πριν ακόμα καταλάβω το λάθος μου ο κόσμος ξέσπασε στα γέλια και 

στιγμιαία έμεινα άναυδος αλλά αμέσως ανάλαβα το θάρρος μου και του 

είπα ΟΚ ΟΚ αυτή τη φορά θα τραγουδήσω κανονικά.  
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1955 εδώ ανάμεσα στην κυρία Έντιθ και κύριο Χάρολντ Νιου  από το Οχάιο που με 

φιλοξένησαν στο αγρόκτημά τους για επιμόρφωση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό 

τομέα.  

 

Όταν τελείωσα το τραγούδι μου το ακροατήριο ξέσπασε αυτή τη φορά  σε 

παταγώδη χειροκροτήματα. 

Για την εκδήλωση αυτή ήρθαν από μεγάλη απόσταση και οι ανάδοχοί μου 

από το Οχάιο Έντιθ και Χάρολντ Νιου που τους εκτιμώ για ότι έκαναν. 

Την άλλη μέρα πέρασα με το ζεύγος Νιου και πήγαμε σε διάφορα μέρη. Ο 

Φίλος μου από τη Ρόδο Φέκος επέστρεψε στην οικογένεια που τον 

φιλοξενούσε και η μέρα κύλησε ομαλά. 

 

                 
1955.  Μαθητές του IFYE στο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Πολιτεία Μίσιγκαν. 
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Την άλλη μέρα να σου πάλι ο Πιτ.  

Ήρθε να μου πει ότι θα πρέπει να πάμε να γνωρίσω την υπόλοιπη 

οικογένεια της Στέμμας. 

 

Δεν απείχε και πολύ . Το σπίτι τους μικρό συνηθισμένο που έμενε με την 

χήρα μητέρα της και ζεστό να φιλοξενεί και την άλλη παντρεμένη αδελφή 

της Ελένη και τον άντρα της Μαρίνο με το μικρό παιδί τους. 

Η μητέρα της ήσυχη με καθαρό ελληνικό παρουσιαστικό ακόμα και 

θρήσκα έκανε το παν να μας περιποιηθεί. 

 

Μου έκανε αίσθηση που έμαθα ότι είχε εννέα παιδία τρία αγόρια και έξι 

κορίτσια που δεν ήταν εκεί να γνωρίσω τους υπόλοιπους. Έχασε τον 

άντρα της νέα ακόμα και τα κατάφερε στη ξενιτιά να τα μεγαλώσει και να 

τα μόρφωση όσο μπορούσε καλύτερα. 

 

Το βράδυ εκείνο πριν φύγω για το επόμενο πρόγραμμα στη Ντακότα η 

Στέμμα και εγώ μείναμε για λίγο μόνοι και κουβεντιάσαμε κάπως σοβαρά 

για μελλοντικά σχέδια. Όπως μου έλεγε αργότερα από την αρχή είχε 

ενθουσιαστεί από το πρόσωπό μου. 

 

Είχα καταλάβει ότι η καρδιά τώρα κτυπούσε διαφορετικά και 

καταλάβαινα ότι ταιριάζανε τα χνώτα μας  

Πριν φύγω έδωσα υπόσχεση να είμαι σε επαφή από την Ντακότα και 

υποσχέθηκα να επιστρέψω τον Σεπτέμβριο κοντά της και να συνεχίσουμε 

τον διάλογο. 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΝΤΑΚΟΤΑ  

 

Το ταξίδι για την Βόρεια Ντακότα ήταν μακρύ αλλά εκεί θα με περίμενε 

κάποιος αντιπρόσωπος για να με πάει στην οικογένεια του Κεν Μακ 

Ιντάιρ κοντά στη πόλη Φάργκο. Η οικογένεια αυτή είχε 9 παιδιά και ένα 

κτήμα 10.000 άκρων (μία άκρα = 4 στρέμματα). 

Στην αρχή δεν μπορούσα να υπολογίσω το μέγεθος του κτήματος αλλά 

υπολόγισα να είναι όσο ο κάμπος της Θεσσαλονίκης.  
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         1955. Εδώ στο κτήμα του Κεν με μερικά από τα εννέα παιδιά τους. 

 

Το σπίτι τους πολύ μεγάλο και στο χώρο των γεωργικών μηχανημάτων 

έβλεπα διάφορα μεγάλα μηχανήματα για μεγάλες καλλιέργειες που δεν 

είχα ξαναδεί. Μάλιστα σε  έναν από τους υπαλλήλους που ήταν έτοιμος να 

πάει για όργωμα με ένα τεράστιο  τρακτέρ μεγαλύτερο και από ένα τανκ, 

με οκτώ αλέτρια σε κάθε πλευρά, ζήτησα να με πάρει μαζί του μια βόλτα. 

Αυτός χάρηκε άλλά μου είπε να πάω στην κουζίνα να πάρω κάτι για 

μεσημεριανό γιατί η βόλτα θα διαρκούσε όλη την ημέρα. 

 

Πράγματι σε λίγα λεπτά βρισκόμασταν σε μία απέραντη πεδιάδα σαν 

θάλασσα. Η κάθε σειρά που οργώναμε  ήταν πάνω από δέκα μέτρα  και 

διαρκούσε σχεδόν μία ώρα. Πολύ διαφορετικά από την Ελλάδα και το 

ενδιαφέρον μου μεγάλο να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα αφού αυτός 

ήταν και ο σκοπός του ταξιδιού μου στην Αμερική . 

Όταν επιστρέψαμε στη βάση μας κατά το ηλιοβασίλεμα έβλεπα πίσω το 

μέγεθος της φάρμας και τρόμαζα. 

Όταν  γύρισα στην Ελλάδα και τα έλεγα αυτά στους δικούς μου γελούσαν 

και δεν ήθελαν να με πιστέψουν.  
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   1980. Συνάντηση στο κτήμα τους με το ζεύγος Ken  Mc Intires μετά 25 χρόνια.   

 

                                  
 
1980. Εδώ στην φάρμα του Mc Intire με δύο από τα παιδιά του μεγάλα πια. 

 

Τις μέρες που έμενα με την οικογένεια αυτή και με εννέα παιδία από 3-10 

έπρεπε να εξοικειωθώ με το περιβάλλον και να ανεχθώ τις απαιτήσεις 

τους, παρ όλα αυτά ήταν όλα ευγενικά και πειθαρχημένα και με δέχτηκαν 

με αγάπη και καλοσύνη. 

Μία μέρα ρώτησα τον Κεν γιατί αυτός δεν είχε στο σπίτι τηλεόραση. 

Μου είπε ότι είχε στο σπίτι πιάνο, κιθάρα, βιβλιοθήκη γυμναστήριο και 

αρκετά παιχνίδια και αν είχε και τηλεόραση κανένας δεν θα διάβαζε, ή θα 

έπαιζε πιάνο και κιθάρα και άλλα και ο χρόνος θα πήγαινε χαμένος. 

Μου άρεσε η ιδέα και παραδέχτηκα ότι είχε απόλυτα δίκαιο, έτσι μαζί με 

αυτούς καθόμουν και εγώ τα βράδια και διάβαζα για να βελτιώσω τα 

Αγγλικά μου. 
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Η οικογένεια ήταν καλά οργανωμένη και όλοι ανήκαν σε κοινωφελείς 

οργανώσεις που μου άρεσε αυτό. 

 

ΛΑΝΣΦΟΡΝΤ ΒΟΡΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΤΑ  

Όταν τελείωσε το πρόγραμμα εδώ μετακινήθηκα στο Λάνσφορντ της 

Βόρειας Ντακότα κάπου 100 μίλια μακριά κοντά στη μεγαλούπολη Μινότ. 

Εδώ  τα σπίτια στις φάρμες απείχαν μεταξύ του αρκετά και κατά μήκος 

των δρόμων σπαρτά με άσπρο καλαμπόκι και φασόλια σόγιας          

Ο Κύριος και η κυρία Undlin με τον γιο τους Τζέραλντ 19 και τις 

θυγατέρες Τζανίς 17 και Διάν 10 με  καλωσόρισαν με πολύ ευγένεια και με 

τακτοποίησαν σε ένα δωμάτιο στον δεύτερο όροφο και έτοιμοι με τη 

σειρά τους και αυτοί να μου δείξουν τον δικό τους τρόπο καλλιέργειας. 

 

Εν τω μεταξύ στο Ντιτρόιτ κανένας δεν ήξερε τι έκανα όλο αυτό το 

διάστημα που έλειπα. Έπαιρνα αρκετά γράμματα από την Στέμμα αλλά 

ίσως και να υποψιαζόντουσαν ότι μπορεί να έκαμνα και λίγες ζαβολιές.     

Είναι αλήθεια ότι η Τζανίς ήταν ελκυστική και μου άρεσε αλλά δεν ήξερε 

τίποτα με ποία άρχισα νταλαβέρια. Μετά μου είχε συστήσει και άλλες 

συμμαθήτριές της που όλες ήταν μία και μία και με πήγαν μια μέρα να 

κάνω πατινάζ. 

 

Πατίνι ήξερα αλλά πατινάζ με τροχούς κάτω από τα παπούτσια δεν ήταν 

δικό μου παιχνίδι αλλά ήθελα δεν ήθελα με βαλαν να δοκιμάσω και 

κόντεψα να σπάσω τη μέση μου παρασύροντας όλες μαζί κάτω στη πίστα 

Όλες γελούσαν με το δικό μου ρεζιλίκι. 

 

Σε όλο αυτό το διάστημα στην Αμερική δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να 

οδηγήσω αυτοκίνητο και η Τζανίς μου πρότεινε να οδηγήσω το αγροτικό 

τους φορτηγό αλλά πριν γίνει αυτό όταν οδηγούσε αυτή ξαφνικά 

πετάχτηκε στη μέση του δρόμου ένα κουνέλι και το κτύπησε. 

Της είπα να σταματήσει για να κατεβώ να το πάρω. 

Και μου λεει «τι θα το κάνεις;» 

Της λεω «θα δεις όταν πάμε στο σπίτι» 

Με απορία λεει «μη μου πεις ότι θα το φας;» 

«και γιατί όχι;» 

Αυτά έχουν το καλύτερο κρέας και είναι νοστιμότατο αν μαγειρευτεί 

κατάλληλα, και έχετε τόσα πολλά εδώ που δεν ξέρετε τι να τα κάνετε.  

Όταν πήγαμε στο σπίτι όλοι μαζεύτηκαν να δουν τι θα κάνω και μ 

αφήσανε να το μαγειρέψω. 
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Ήξερα λίγη μαγειρική και αφού το ετοίμασα και το έψησα στο φούρνο 

μοσχοβόλησε όλο το σπίτι και για το δείπνο τουλάχιστον για μένα είχα ο τι 

ήθελα. Όταν δοκιμάσανε τους άρεσε πολύ και πιστεύω αν τύχαινε κάτι 

τέτοιο ξανά δεν θα το περιφρονούσαν. 

 

Μετά καμιά εβδομάδα ο κύριος Ούντλιν πήρε τηλεφώνημα από τον 

τοπικό σταθμό τηλεόρασης της πόλης Μινότ που ζητούσαν μία 

συνέντευξη μισής ώρας ζωντανή σχετικά με το πρόγραμμα φιλοξενίας 

μου. Αφού ετοιμάστηκαν όλα στο στούντιο μας καλωσόρισαν, μίλησαν 

πρώτα με τον κ. Ούντλιν που είχε λίγη ταραχή και μετά έκαναν ερωτήσεις 

σ εμένα που συνήλθα από το σοκ και με τα σπασμένα Αγγλικά μου 

απάντησα στις απλές ερωτήσεις του οικοδεσπότη. 

 

Τα τελευταία δέκα λεπτά άλλαξε το θέμα και οι ερωτήσεις που έκανε ήταν 

προσωπικές. 

Ρώτησε τι γνώμη είχα για την Αμερική και για τις αμερικανίδες και σε τι 

διαφέρουν από τις ελληνίδες; 

Με μία γρήγορη και διπλωματική σκέψη είπα ότι και στις δύο χώρες είναι 

όμορφες. 

 

Νίκο, ωραία η απάντησή σου, χαίρομαι.  

Όλες οι κάμερες και τα φώτα ήταν στραμμένες επάνω μου θαρρείς και 

ήμουν κανένας αστέρας του κινηματογράφου, αλλά σ αυτή τη μισή ώρα 

γίναμε πασίγνωστοι σε όλη την περιοχή και με αναγνώριζαν που ήμουν ο 

επισκέπτης τους. 

 

Πριν όμως  τελειώσει η εκπομπή η τελευταία ερώτηση ήταν κεραυνός. 

Με ρώτησε. «  μας είπες ότι όλα σου άρεσαν στην Αμερική ,πες μου τώρα 

Νικ κάτι που δεν σου άρεσε» 

Η απάντηση έπεσε σαν βόμβα μέσα στο σταθμό από την απάντηση 

Είπα ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα ζώα τα Σκανκς που βρωμάνε απαίσια 

και οι γυναίκες που όταν οδηγάνε βάζουν κραγιόν και χτενίζονται και δεν 

προσέχουν το δρόμο. 

 

Η τελευταία παρατήρηση με κεραυνοβόλησε τόσο εμένα όσο και το 

ακροατήριο και του τηλεθεατές που πρόσβαλα τις γυναίκες. 

Ο παρουσιαστής συμφώνησε για να με ικανοποιήσει αλλά σταμάτησε και 

την εκπομπή λέγοντας ότι θα τα πούμε καμιά άλλη φορά. 

Φεύγοντας στο διάδρομο με τριγύρισαν μερικά κορίτσια που δούλευαν 

εκεί και άκουσα να λένε. « Να αυτός μισεί τις γυναίκες». 
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Όταν φεύγαμε λεει ο Ούντλιν «Θα έχεις φασαρίες,  βλέπεις εκείνες τις 

τρεις κοπέλες;, αυτές είναι οι οδηγοί που θα σε πάνε με το αυτοκίνητό 

τους στο Λάνσφορντ, εγώ πάντως δεν θα έρθω μαζί σας» 

 

               
 

1955. Εδώ σχετικό ρεπορτάζ από την τοπική εφημερίδα  για την επίσκεψή και 

παραμονή μου στο αγρόκτημα της οικογενείας Ουντλίν αλλά και τα σχόλια που έκανα 

για τις αμερικανίδες οδηγούς που το πήραν λίγοι κατάκαρδα αλλά όχι και σοβαρά. 
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Τα έκανα «θάλασσα» αλλά δεν έχασα το χιούμορ μου, με ψεύτικα 

χαμόγελα δικαιολογήθηκα και τα πράγματα διορθώθηκαν. Αλλά  

Με πήραν και οι τρεις αντιπρόσωποι και μου είπαν. 

«Νεαρέ, έλα να δεις τώρα πως οδηγάμε εμείς οι γυναίκες στην Αμερική» 

Καλύτερα να με κατάπινε η θάλασσα. 

 

Με διπλωματικό τρόπο, που είναι η ειδικότητά μου, τις παίνεψα μέχρι 

που το πίστεψαν. Και μου είπαν.  

«Άντε μπες μέσα τώρα  και δεν πειράζει».  

Με βάλανε σε ένα  καινούριο αυτοκίνητο  του 1955 Κοντινένταλ ανοιχτό 

να κάτσω ανάμεσα σε δύο καλλονές και ένιωθα σαν πρίγκιπας και νόμιζα 

ονειρεύομαι. 

 

Η απόσταση ήταν κάπου 100 μίλια με δρόμο από χαλίκι και αυτή που 

οδηγούσε πατούσε σχεδόν στα 100 και από τον αέρα έχασα και τα λίγα 

μαλλιά που είχα. Η κερατένια θα το έκανε επίτηδες για να αποδείξει πόσο 

καλά οδηγούσε αλλά εγώ έγινα κάγκελο ως που να φτάσουμε στον 

προορισμό μας.  

 

Οι δύο διπλανές μου με στρίμωξαν και ήθελαν να παραδεχτώ ότι οι 

γυναίκες είναι καλοί οδηγοί. Και εγώ τι να έκανα ο δόλιος και είπα δυνατά 

Ναι. Ναι. Ναι. είσαστε (από μέσα μου όμως τις έβρισα). 

Όταν φτάσαμε στο σπίτι ακόμα και τα παιδιά με αναγνώριζαν και έλεγαν. 

«Να αυτός είναι που δεν αρέσει τις γυναίκες». 

 

Μετά από  αυτή την γκάφα η Τζανίς με πήρε και ήγαμε σε ένα γυναικείο 

κλαμπ για να μάθουν κάτι από την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έπρεπε να 

προσέξω να μη πω καμία ασυναρτησία. Μια και ήμουν το τιμώμενο 

πρόσωπο με έβαλαν στη μέση και ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Μία μου 

είπε τι τρωμε το πρωί και τι έθιμα έχουμε.  

  

Είπα. «Ε.. έχουμε νερό για πλύσιμο. Γάλα για τα μωρά και κρασί για να 

πίνουμε.» Εδώ κατάλαβα ότι την έπαθα πάλι. 

Σε λίγη ώρα να σου μία με ένα μπουκάλι κρασί να μου λεει θέλουμε τώρα 

να το πιεις για να το αποδείξεις (βρε την κακούργα είπα από μέσα μου). 

Ε... αφού το είπα έπρεπε τώρα να το πιω, που ποτέ δεν έπινα τόσο, αλλά 

σκέφτηκα το πολύ πολύ θα μεθούσα και η Τζανίς θα φρόντιζε να με πάει 

σπίτι. Για να μην απογοητεύσω τις ωραίες κυρίες το κατέβασα και 

τυχερός που δεν είχαν ένα δεύτερο. Πριν φύγω είπα.  
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«ξέρετε εμείς στην Ελλάδα πάντα πίνουμε με ωραίους μεζέδες, αυτό 

δυστυχώς δεν το έχω εδώ. 

Η ωραία Τζανίς με πήγαινε σε πολλά μέρη ακόμα και μέχρι τα σύνορα του 

Καναδά αλλά σπούδαζε για τελειώσει το κολέγιο και συγχρόνως θέριζε με 

την κομπίνα και τα σιτηρά και ήταν προκομμένο κορίτσι. 

 

Μία μέρα πήρα το αγροτικό φορτηγό και το δίκαννο και πήγα για ορτύκια 

που τα έβλεπα να πετούν επάνω από τον δρόμο, σε μία στιγμή έβγαλα το 

όπλο από το παράθυρο να ρίξω αλλά έπεσα σε ένα χαντάκι και δεν 

μπορούσα να βγω. Αποφάσισα να πάω στην κοντινότερη φάρμα και να 

ζητήσω βοήθεια. 

 

 Πριν συστηθώ με γνώρισε όταν με είδε στη τηλεόραση και είπε είσαι ο 

Νικόλας. Του είπα ότι βγήκα απο τον δρόμο και ήθελα κάποιος να με 

τραβήξει. Μου είπε  να κάτσω να φαω πρώτα μαζί του και μετά θα 

ερχόταν και ήξερε ποιανού ήταν το αυτοκίνητο αλλά δέχτηκα να πιω ένα 

καφέ μόνο. Τηλεφώνησε στη Τζανίσ  να μην ανησυχούν που άργησα. Όταν 

γύρισα είπα για το μικρό μου ατύχημα και όλα ήτα ΟΚ. 

 

Ένα μήνα τώρα εκεί και τα γράμματα έφτανα από τη Στέμμα το ένα μετά 

το άλλο και η Τζανίς ήθελε να μάθει ποία ήταν αυτή  Στέμμα που τα 

έστελνε. Ήξερε όμως ότι είχα συγγενείς στο Μίσιγκαν. Ακόμα έγραψα στη 

Στέμμα ότι είχα κρυολογήσει και μύτη μου έτρεχε σαν βρύση. 

 

Ο διευθύνων του προγράμματος τώρα είχε κανονίσει να πάω στο 

Williston North Dakota κοντά στον Καναδά σε μία φάρμα με βοοειδή  που 

χρησιμοποιούσε ελικόπτερο για να τα μαζεύει και η φάρμα του ήταν περί 

τι 1000 άκρες σε λοφώδη περιοχή. Εκεί έμεινα για λίγες μέρες και έμαθα 

πως αριθμούσαν τα ζώα και επίσης έμαθα την μέθοδο της τυροκομίας 

που ήταν καλή εμπειρία . 

 

Όταν επέστρεψα στην οικογένεια Undlins χάρηκαν που με είδαν όπως και 

εγώ. Είδα και τον γιο τους τον Τζέραλντ που σπούδαζε και έπαιζε 

ποδόσφαιρο και ήταν καλό παιδί και η επίσκεψή του θα ήταν μόνο για 

λίγες μέρες. Εμένα με είχαν σαν δικό τους παιδί και ένιωθα άνετα κι εγώ.   
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1955. Εδώ στο αγρόκτημα με την οικογένεια Τζο Ουντλίν στο Λάνσφορντ Β. Ντακότα. 

 

 

Ένα μήνυμα που έλαβε ο διευθύνων του προγράμματος ήταν να μου πει 

ότι σε ενάμισι μήνα έπρεπε να αναχωρήσω για την Ελλάδα αλλά ως τότε 

θα έμενα στις φάρμες και θα πήγαινα ξανά στην οικογένεια Neus αλλά τα 

κλάματα της κόρης τους Τζανίς και η επιμονή τους να μείνω μ αυτούς με 

κράτησαν εκεί για ένα μήνα ακόμα. 

 

Στο διάστημα αυτό πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και στο Μινότ όπου 

υπήρχε ελληνική εκκλησία και ελληνικά μαγαζιά και εστιατόρια όπου 

γνώρισα και αρκετούς Έλληνες που ήταν χαρούμενοι που με φιλοξενούσαν 

 

 

Μια μέρα είχαμε ένα τηλεφώνημα από τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό 

να πάμε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μινότ για να συναντήσουμε μία 

μαθήτρια του προγράμματος IFYE τουρκάλα στη καταγωγή  από την 

Κωνσταντινούπολη. Ήθελαν να πάρουν συνέντευξη και από τους δύο μας 



 154 

για να μάθουν σχετικά για μας και τις πατρίδες μας  τη φιλία μας ( αν 

είχαμε) κλπ.  

Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και άλλοι επίσημοι μαζεύτηκαν να μας 

συναντήσουν για να κάνουν ερωτήσεις. 

 

 Όταν έφτασε το τρένο και κατέβηκε η κοπέλα ήταν ωραία και 

ευπαρουσίαστη αλλά με τις πρώτες ερωτήσεις που άρχισαν να κάνουν 

είδα ότι αυτή ήταν χειρότερη από εμένα στα Αγγλικά. «Βρε τι πάθαμε» 

είπα από μέσα μου. 

 

Αμέσως εγώ της μίλησα τουρκικά, που τα μιλάω σχετικά καλά που όλοι 

έμεινε με το στόμα ανοιχτό αλλά και οι δημοσιογράφοι εξεπλάγησαν που 

εγώ τώρα έκαμνα τον διερμηνέα για να συνεννοηθούν μαζί της. Μιλούσα 

με άνεση μαζί της για αρκετά λεπτά και όλοι ρωτούσαν τι λέγαμε. 

 

Της έκανα μερικές ερωτήσεις σχετικά για την κουλτούρα τους που φοράνε 

την μαντίλα ακόμα και πειράχτηκε λίγο αλλά το ρίξαμε στο αστείο. 

Η συνέντευξη διήρκησε αρκετή ώρα πήραν πολλές φωτογραφίες και 

έκαναν εκτεταμένη αναφορά για τους δύο μας στις εφημερίδες τους όπως 

θα δείτε στην άλλη σελίδα και ειδικά για μένα που μιλούσα και μία άλλη 

γλώσσα. 

 

Αν ήξερα τα Αγγλικά όσο καλά μιλάω και τα τουρκικά δεν θα είχα 

πρόβλημα. 

 

Όλα τα καλά πράγματα έχουν κάποτε και ένα τέλος. Ήρθε η μέρα να τους 

αποχαιρετήσω και αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Πράγματι τους είδα 

να δακρύζουν και σκέφτηκα πόσο καλοί ήταν μαζί μου και αν θα τους 

έβλεπε ξανά να τους ανταποδώσω και εγώ με τον τρόπο την ευγνωμοσύνη 

που του χρωστούσα για ότι έκαναν να με ευχαριστήσουν . 

 

Τους χαιρέτησα, τους φίλησα και του είπα ένα αντίο και καλή αντάμωση 

και έφυγα συγκινημένος 
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2-9-1955. Εδώ με την τουρκάλα συνάδελφο Ayca Izbudak σε συνέντευξη τύπου που 

δώσαμε στους δημοσιογράφους της εφημερίδας LANSFORD LEADER στο Σταθμό  

του Μινότ. 
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1980. Μετά από 25 χρόνια επισκέφτηκα την οικογένεια Joe Undlin στη φάρμα τους 

τώρα με τα παιδιά τους να είναι παντρεμένα. Οι καλοί φίλοι δεν ξεχνιούνται.  

 

 

 

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΜΙΣΙΓΚΑΝ 

Μία εβδομάδα απέμενε να μείνω στο Ντιτρόιτ. 

Όταν έφτασα εκεί στο σταθμό με περίμενε ο Πιτ και με πήγε στο σπίτι 

τους. Η εβδομάδα αυτή θα προσδιόριζε το μάλλον μου που πίστευα να 

είναι καλό. Όλοι οι συγγενείς χάρηκαν που με βλέπανε ξανά από λίγη 

απουσία. Όλους τους απασχολούσε η υπόθεση του γάμου μου με την 

Στέμμα δίχως να επηρεαστεί το πρόγραμμά μου αφού πια άρεσε ο ένας 

τον άλλον αλλά το μόνο που απέμενε ήταν να γίνει και η πρόταση 

επίσημα. 

Ένα βραδάκι ο θείος Τζιμ και εγώ πήγαμε στο σπίτι της Στέμμας και τον 

σύστησα  στην Στέμμα και στους άλλους συγγενείς εκεί και έναν γνωστό 

κύριο ο όποίος επειδή η Στέμμα δεν είχε πατέρα ανάλαβε να κάνει τον 

προστάτη τους και αντί να βοηθήσει τη υπόθεση έκανε παράλογες 

ερωτήσει και παρατηρήσεις που δεν άρεσε τόσο σ εμάς όσο και στην 

Στέμμα. 

Μία βλακώδη ερώτηση που μου έκανε ήταν αν εγώ θα μπορέσω να της 

παράσχω άνετη ζωή και να την συντηρήσω. 



 157 

Αυτή η παρατήρηση εξαγρίωσε τον θείο και μου έκανε νόημα να φύγουμε 

αλλά του είπα στα τουρκικά.  «κάτσε και θα τον κανονίσω εγώ». 

Του είπα «Αν σου πω τώρα ναι και δεν το κάνω αργότερα εσύ τι θα 

κάνεις; Μήπως είσαι πατέρας της;» 

 

Μετά ούτε με ξέρεις ούτε σε ξέρω, η γνωριμία μας είναι μόλις ολίγων 

λεπτών και θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο σοβαρός. 

Έβλεπα την Στέμμα αναστατωμένη που θα ήθελε η συζήτηση να λήξη. 

Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο του θείου τον ευχαρίστησα για την 

υπομονή του αλλά η δική μου δεν άντεχε και δεν θα τον άφηνα  αυτόν τον 

άξεστο να γκρεμίσει τα δικά μας σχέδια και το μέλλον. 

 

Μετά από δύο μέρες περπάτησα μέχρι το σπίτι της Στέμμας που ήταν στη 

ίδια γειτονιά για να κάνω έκπληξη στη Στέμμα. Μόλις είχε σχολάσει από 

τη δουλειά της που δούλευε στο ιατρείο του Dr Conally και ήταν ακόμα 

με την άσπρη φόρμα. 

 

Έκατσα για λίγο με την μητέρα της ως που ν αλλάξει και συνάμα να 

ετοιμάσει λίγα μεζεδάκια στην κουζίνα. 

Άφησα την μητέρα της στο σαλόνι και πήγα στη κουζίνα να δω τι 

ετοίμαζε. Μόλις με είδε μου χαμογέλασε τόσο γλυκά που με έκανε να 

νιώσω τόσο ωραία που άναψαν  ξαφνικά τα αισθήματα μου γι αυτήν. 

 

Την πλησίασα τόσο κοντά που κατάλαβε ότι κάτι ήθελα. Τα χνότα μας 

μπερδεύτηκαν και τα χείλη μας ακούμπησαν απαλά και της πήρα το 

πρώτο της φιλί που με αναστάτωσε. 

Με χάιδεψε απαλά το πρόσωπο και εκεί σταματήσαμε. Στεναχωρέθηκε 

που δεν μπόρεσε να με ευχαριστήσει περισσότερο αλλά μετά έκανε το παν 

να με κρατά χαρούμενο. 

 

Μετά από αυτό ήξερα πλέον ότι το κορίτσι αυτό θα με έκανε να γυρίσω 

πίσω στην Αμερική. 

Το σχέδιο καταστρώθηκε. Αποφασίσαμε να κάνουμε πολιτικό γάμο με 

έναν ειρηνοδίκη του Ντιτρόιτ και μετά ως παντρεμένη θα μπορούσε πλέον 

επίσημα να υποβάλει τα απαιτούμενα χαρτιά και να μου κάνει πρόσκληση 

πλέον ως σύζυγο της με εγγύηση του θείου να προσφέρει και εργασία να 

μεταναστεύσω στην Αμερική. 

Μου είχαν απομείνει μόνο τρεις μέρες τώρα στο Ντιτρόιτ και έπρεπε να 

κινηθούμε γρήγορα. Ο Πιτ με τον φίλο του τον Γεώργο και με τον 

μέλλοντα μου μπατζανάκη Μπιλ Μαρίνο πήρα την Στέμμα και πήγαμε 
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στο Ειρηνοδικείο όπου όλη η τελετή του γάμου διήρκησε περί τα 15 λεπτά 

και τα έξοδα 

 $ 15. δολάρια. Εδώ ήταν το ρεζιλίκι που πάθαμε. Κανένας απο εμάς τους 

άντρες δεν είχε στη τσέπη λεφτά ούτε ένα δολάριο. Ευτυχώς η Στέμμα 

μας έβγαλε ασπροπρόσωπους, έβγαλε αυτή και πλήρωσε τα έξοδα του 

γάμου της. (αυτό θα πει κουμάντο). 

 

Για να γιορτάσουμε το γεγονός, του θείου μου ο γαμβρός που είχε 

εστιατόριο πολυτελείας το Kingsley Inn στο Bloomfield Hills και ένα άλλο 

το Old Wave Club στο Ντιτρόιτ κάλεσαν εμάς αλλά και άλλους συγγενείς 

να συνεορτάσουμε τον γάμο μας με ωραία φαγητά και ποτά της 

αρεσκείας μας. 

 

Αργά , με τον Πιτ πήγαμε την Στέμμα στο σπίτι της. Δεν έμεινα βέβαια 

μαζί της το βράδυ εκείνο αλλά δώσαμε υπόσχεση να κάνουμε τον μήνα 

του μέλιτος όταν θα επέστρεφα πλέων μόνιμα κοντά της για το υπόλοιπο 

της ζωής μου. 

 

Ο υπεύθυνος του προγράμματος με ειδοποίησε όπως τις τελευταίες 15 

μέρες να πάω με την οικογένεια πάλι των Νιους στο Οχάιο όπου με 

ήθελαν αλλά δεν ήξεραν τι είχε συμβεί με εμένα στο Ντιτρόιτ. Δεν τους 

είχα πει κάτι για γάμο αλλά πιστεύω να εννοούσαν κάτι με την Αλίκη στην 

Ελλάδα, αλλά την τελευταία μέρα όταν τους είπα    ότι είχα παντρευτεί 

χάρηκαν που θα επέστρεφα μόνιμα στην Αμερική. 

 

Μου είπαν επίσης ότι φρόντιζαν να μείνει μόνιμα και ο συμμαθητής μου 

Φέκος που οι μέρες μας είχαν φτάσει στο τέλος να πούμε το ΑΝΤΙΟ  

Ένα άλλο κορίτσι που στάθηκε δίπλα μου ήταν η Πόλλυ που ήταν αυτή 

που με πήγε στη στάση των λεωφορείων να φύγω για την Νέα Υόρκη για 

το μεγάλο ταξίδι με το υπερωκεάνιο Βασίλισσα Φρειδερίκη για Ελλάδα 

Φορτωμένος με εμπειρίες, περιπέτειες και  ωραίες αναμνήσεις. 
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Εδώ με την Στέμμα όταν βρέθηκα για λίγες μέρες στο Ντιτρόιτ και παντρευτήκαμε με 

πολιτικό γάμο.     

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Η επιστροφή μου στην Ελλάδα και κοντά στους δικούς μου ήταν μία 

ξεχωριστή χαρά αλλά και ένας μικρός προβληματισμός  

Πήγαινα σπίτι τώρα ως παντρεμένος. Τώρα άφησα την γυναίκα που 

αγάπησα πίσω στην Αμερική και πολλά μίλια μακριά και έπρεπε να 

προσαρμοστώ σε λίγο καιρό σε μια καινούρια ζωή.  

Με απασχολούσε πως θα το έλεγα ότι έφυγα ελεύθερος και γυρίζω τώρα 

μετά έξι μήνες παντρεμένος, και πια θα ήταν η αντίδρασή τους, ιδιαίτερα 

δε της μητέρας μου να με έχει τόσο μακριά. Από την άλλη πλευρά 

σκεπτόμουν ότι ήμουν πια 28 χρονών και έπρεπε να αποφασίζω ο ίδιος 

για μένα και το μάλλον μου.  

Φτάνοντας στην Ελλάδα θα είχα πολλά να διηγηθώ από το ταξίδι μου 

αυτό στου δικούς μου και στους φίλους. Νομίζω θα ήταν ευχάριστα.  
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Από την άλλη σκεπτόμουν και τον φίλο μου αν είχε κατορθώσει να πάρει 

την υποτροφία από κανένα κολέγιο για να σωθεί κι αυτός αλλιώς θα 

γύριζε πίσω στο νησί του τη ρόδο στο χωραφάκι του. 

 

Ένδεκα μέρες μέσα στο πλοίο έγραφα γράμματα και έστελνα κάρτες 

στους φίλου που είχα κάνει και πολλές φορές έμπαινα σε βαθιές σκέψεις 

πως θα αντιμετώπιζα τη ζωή απ εδώ και πέρα. Αλλά σκεπτόμουν ότι δεν 

ήμουν και επί ξύλου κρεμάμενος, είχα αρκετή πείρα από τη ζωή με τόσες 

κακουχίες και σκληρή δουλειά που έκανα θα τα κατάφερνα όπου και να 

πήγαινα. 

Όταν φτάσαμε στον Πειραιά όλες οι σκέψεις εξανεμίστηκαν. Εκεί με 

περίμενε η ξαδέλφη μου Μαρίτσα για να μείνω στο σπίτι της για κανένα 

βράδυ για να πάρω το τρένο την άλλη μέρα για την Θεσσαλονίκη. 

Βέβαια το γεγονός του γάμου το έμαθαν και τώρα περίμενα μόλις τους 

συναντήσω τι θα μου λέγανε. 

 

Το καλωσόρισμα ήταν απερίγραπτο, με το πρώτο κιόλας με φώναζαν 

«Αμερικάνο». Και έπαιρνα από όλους συγχαρητήρια που πήρα τέτοια 

απόφαση και ότι όλα θα πάνε καλά ,με ευχές και άλλα . 

Γενικά λοιπόν σε όλο το σπίτι γέμισε χαρά και ευτυχία γι αυτό που έκανα 

και ένιωθα λίγη χαλάρωση. 

 

Στις επόμενε μέρες πήγα και στην Αμερικανική Σχολή να αναφέρω την 

επιστροφή μου και να τελειώσω το πρόγραμμα κάνοντας και  μία 

αναφορά για τους 8 μήνες που έμεινα στην Αμερική που τους άρεσε 

δεόντως. Όταν τελείωσε το πρόγραμμα ήμουν πλέον ελεύθερος να κάνω ο 

τι ήθελα. 

Το μόνο που δεν ανάφερα ήταν ότι είχα παντρευτεί, αλά δεν άργησαν να 

το μάθουν ότι σύντομα θα έφευγα. 

Πριν φύγω ήρθε ο Διευθυντής με μερικούς δασκάλους να με δουν και να 

μου δώσουν μερικές συμβουλές. 

Εν τω μεταξύ επικοινωνούσα με την Στέμμα η  οποία ετοίμαζε τα χαρτιά 

για να φύγω και περίμενα με ανυπομονησία πότε να έρθει εκείνη η ημέρα. 

Τίποτα πια δεν με κρατούσε στην Ελλάδα και ήθελα να φύγω όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα. 

Από όλη αυτή την υπόθεση έβλεπα την μικρή μου αδελφή την Αμαλία να 

είναι η πιο ευαίσθητοι στα συναισθήματά της και έβλεπα πολλές φορές να 

δακρύζει με τη σκέψη ότι θα με έχανε μία για πάντα. 

Παρ όλα αυτά μου έδινε και θάρρος λέγοντας. 
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«Αδελφέ μου πάντα ονειρευόσουνα να πας στην Αμερική, να που η τύχη 

σου σε ευνόησε ακόμα και να παντρευτείς εκεί. Νομίζω ότι από όσα 

τράβηξες εδώ στην Ελλάδα με πολέμους, απαγωγές, στρατιωτικά και 

σκληρή δουλειά στα χωράφια σου αξίζει μια άνετη ζωή τώρα με την 

γυναίκα που αγάπησες. 

Δεν πίστευα όλα αυτά που άκουα από την Αμαλία που την έβλεπα να τα 

λεει και να δακρύζει. Όσο για το δικό τους μέλλον ακόμα ήταν άγνωστο. 

Καμιά φορά ένιωθα ότι τους εγκαταλείπω αλλά σκεπτόμουν ότι είχα 

ακόμα τον πατέρα και την μητέρα που σίγουρα θα φρόντιζαν για την 

αποκατάστασή τους. 

Προσπάθησα να την καθησυχάσω λέγοντας ότι σύντομα θα έρθω με την 

στέμμα να την γνωρίσετε και ότι πήγαινα σε σπίτι καλών νοικοκυραίων 

και δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούν . 

 

Β΄ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Είχαν περάσει σχεδόν έξι μήνες και η στέμμα τελικά έστειλε τα χαρτιά 

μου για να βγάλω τη βίζα από την Αμερικανική Πρεσβεία. Όταν την πήρα 

πήγα αμέσως στο ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλα εισιτήριο για τις 20 

Μαΐου 1956 με το υπερωκεάνιο  Νέα Ολυμπία. 

                  
 
           1955. Εδώ στο πλοίο «Ολύμπια» παρακολουθούμε θεατρική παράσταση  

 

Οι τελευταίες μέρες ήταν οι πιο τεταμένες και συναισθηματικέ ιδίως όταν 

άρχισα να πακετάρω τα πράγματά μου όλων τα μάτια ήταν κόκκινα εκτός 

του πατέρα μου που τον έβλεπα ανήσυχο αλλά δεν το έδειχνε. 

Εγώ προσπαθούσα να του δώσω θάρρος και παρά την ένταση που είχα 

έδειχνα χαρούμενος και έλεγα όλα θα πάνε καλά. 
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Ο τελευταίος αποχαιρετισμός ήταν ο πιο δύσκολος αλλά έπρεπε να γίνει 

και έγινε με πολύ κλάμα και δάκρυ. 

Ο πατέρας με πήγε στην Θεσσαλονίκη και μετά από ένα γεύμα που είχαμε 

μαζί με πήγε στο σιδηροδρομικό σταθμό και πριν μπω στο βαγόνι έβγαλε 

από τη τσέπη του και μου έδωσε 200 δολάρια Αμερικής και μου είπε. 

 

«Παιδί μου αυτά έχω, πάρτα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και καλή τύχη εκεί 

που πας και να μας θυμάσαι. Και μη ξεχνάς, ο, τι σου συμβεί και θελήσεις 

να γυρίσεις σπίτι οι πόρτες και οι αγκαλιές μας είναι ανοιχτές για σένα. 

Θα μας λείψεις πολύ». 

 

Για πρώτη φορά είδα τον πατέρα μου να κλαιει. Ήθελα να πω κάτι αλλά 

δέθηκε η γλώσσα μου και δεν μπόρεσα να πω τίποτα, απλώς τον 

χαιρέτησα και ήταν ο τελευταίος από την οικογένεια που τον είδα. Και  

 

Πέρασαν ένδεκα χρόνια ως που να του ξαναδώ. 

 

Όταν έφτασα στην Αθήνα με περίμενε εκεί πάλι η εξαδέλφη μου Μαρίτσα 

που με πήγε σπίτι όπου ήταν και άλλοι συγγενείς και φίλοι. 

Την άλλη μέρα στο λιμάνι του Πειραιά για να επιβιβαστώ στο Ολύμπια. 

Εκεί πάλι η ίδια διαδικασία. Πολύς ο κόσμος που έφευγε, άλλοι για μια 

καλύτερη ζωή και άλλοι σαν τουρίστες. 

 

Όταν ξέδεσε το πλοίο και άρχισε να απομακρύνεται από το λιμάνι άλλοι 

τόσοι ήταν στην στεριά και χαιρετούσαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα 

που έφευγαν. 

Από το κατάστρωμα μπορούσα και έβλεπα από πολύ μακριά ακόμα τον 

κόσμο να χαιρετάει με τα μαντήλια  τους ως που χάθηκε το πλοίο στο 

πέλαγος . 

 

Το επόμενο λιμάνι ήταν η Νεάπολη της Ιταλίας από όπου πήραμε και 

άλλους επιβάτες και μετά το επόμενο θα ήταν το Χάλιφαξ. 

Στο πλοίο μέσα έκανα αρκετούς φίλους που κάναμε καλή κουβέντα και 

ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο που είχα πάει. Μέσα 

είχα πολλά καταστήματα, μπαρ ακόμα και καζίνο. 

Την ενδέκατη μέρα ήμασταν στα αμερικανικά λιμάνια και στο τέλος 

μπαίναμε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης βλέποντας το επιβλητικό άγαλμα 

της ελευθερίας να μας καλωσορίζει όπως καλωσόρισε εκατομμύρια 

άλλους μετανάστες   που έκανα σπίτι την Αμερική. 



 163 

Όλοι ήμασταν μαζεμένοι στο κατάστρωμα και θέλαμε να δούμε τον 

κόσμο στο λιμάνι, Μία ηλικιωμένη προσπαθούσε να χωθεί μπροστά την 

οποία βοήθησα να μπει για να βλέπει καλύτερα. Όταν την ρώτησα ποίος 

την περιμένει δακρυσμένη μου είπε. 

 

 « Ο γιος μου» «Πριν τριάντα χρόνια τον πήρε ο θείος του όταν ήταν δέκα 

χρονών για μια καλύτερη ζωή και από τότε δεν το είδα το αγόρι μου και 

δεν ξέρω αν θα τον γνωρίσω μετά από τόσα χρόνια , μπορείς παιδί  μου 

να με βοηθήσεις να τον βρω ; μόνο φωτογραφίες του έχω». Μου είπε το 

όνομά του και πρόθυμος, βγάζω μια δυνατή φωνή . και μία άλλη, και να 

σου να κουνάει το χέρι του επάνω και να λέει ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ  ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ. 

 

Από πάνω φώναζα και εγώ. «Γεώργο, Γεώργο, εδώ είναι η μητέρα σου και 

έδειχνα να δει την γριούλα μητέρα του. 

Χάρηκε η ταλαιπωρημένη μάνα που τελικά βρήκε το γιο της και σύντομα 

θα τον αγκάλιαζε ξανά μετά από τριάντα χρόνια. 

Ένα άλλο ζευγάρι που την ζητούσαν την βρήκαν για να κατεβούν μαζί από 

το πλοίο. Συγκινημένος έβλεπα τον κόσμο να αγκαλιάζεται και να 

φιλιέται, είδα μετά και τη γριούλα να αγκαλιάζεται με το αγόρι της. 

Δάκρυσα για μία στιγμή και σκέφτηκα ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και σε 

μένα κάποτε στο μέλλον. 

Με τη σειρά μου κι εγώ κατέβηκα , πέρασα από το τελωνείο, πήρα ένα 

ταξί να πάω στον σιδηροδρομικό σταθμό. 

 

                       
 
                      Εδώ κατά την έξοδο μας από το τελωνείο της Νέας Υόρκης . 
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Η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν να τηλεφωνήσω τον Πιτ ότι έρχομαι 

και του είπα να ειδοποιήσει και την Στέμμα. 

Στο Ντιτρόιτ έφτασα το απόγευμα και είδα τον Πιτ να με περιμένει. Κατ 

ευθείαν πήγαμε στο σπίτι του για να συνέλθω από το ταξίδι και την 

ταλαιπωρία και να οργανώσουμε το γάμο. 

 

 Την άλλη μέρα πήγαμε στην Στέμμα που με υποδέχτηκε σαν σύζυγο 

πλέον τώρα και  μας είχε τραπέζι για να συζητήσουμε για το κανονικό 

ελληνικό γάμο 

 

Ο  ΘΡΙΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 

 

Λοιπόν. Μπροστά μου έβλεπα την Στέμμα και δεν πίστευα ότι βρίσκομαι 

κοντά της και εκείνη δεν πίστευε ότι θα επέστρεφα να τηρήσω την 

υπόσχεσή μου. 

Τρεις μέρες αργότερα και στις 25 Οκτωβρίου του 1955 τελέσαμε το γάμο 

μας στην ελληνική εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης με 

καλεσμένους τους συγγενείς και λίγους καλούς φίλους. 

 

Κουμπάρος έγινε ο φίλος του Πιτ Γεώργος Κέρος αλλά δεν είδαμε να ήταν 

άξιος για το λόγο  ότι δεν τον είδαμε ξανά. 

Η δεξίωση έγινε στο σπίτι της Στέμμας και παρ όλο που ήταν μικρό περί 

τα 70 άτομα διασκεδάσαμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Το θλιβερό ήταν ότι 

από το σπουδαίο αυτό γεγονός έλειπαν όλοι οι δικοί μου. 
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Εδώ μερικές φωτογραφίες από τον γάμο μας. επάνω αριστερά Η Στέμμα ντυμένη με 

το νυφικό της και εγώ ως γαμπρό. Άνω δεξιά το συνηθισμένο φιλί μετά την στέψη. 

Κάτω δεξιά εξερχόμενοι από την εκκλησία. Κάτω αριστερά εγώ και η στέμμα έχουμε 

στη μέση την μητέρα της.  
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Αυτούς τους αντιπροσώπευσε ο θείος μου Τζιμ ο οποίος με τράβηξε στην 

άκρη και μου έδωσε 150 δολάρια για τυχόν έξτρα έξοδα, είχα βέβαια 

ακόμα και τα 200 που μου είχα δώσει ο πατέρας μου και για την εποχή 

εκείνη ήταν αρκετά. 

Το καλό ήταν ότι είχα στέγη να μείνω με την Στέμμα στο πατρικό της 

σπίτι και το μόνο που είχα να κάνω τώρα να δουλέψω και να αποδείξω 

ότι ήμουν άξιος να συντηρήσω και να αναθρέψω την δική μου οικογένεια. 

Αυτό δεν με τρόμαζε διόλου γιατί απο τεσσάρων χρόνων ήμουν 

ζυμωμένος στη δουλειά βοηθώντας τον πατέρα μου στις γεωργικές και 

κηπουρικές του δουλειές στο χωριό.  

 

Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

Μετά τον γάμο μας δεν είχαμε την πολυτέλεια να πάμε ταξίδι για τον μήνα 

του μέλιτος. Η Στέμμα δούλευε, τώρα ήταν η σειρά μου να βρω κάπου μία 

δουλειά για να βγαίνουν τα έξοδα. 

Συνειδητοποίησα ότι, ναι μεν τώρα εκπληρώθηκε η επιθυμία μου να είμαι 

στην Αμερική αλλά δεν βρισκόμουν εδώ για διακοπές και για τουρισμό. 

Αυτό το είχα πριν παντρευτώ και τώρα αντιμετώπιζα την πραγματική 

ζωή και τη βιοπάλη. Προσωρινά έπρεπε να ξεχάσω την Ελλάδα και τους 

δικούς μου και να μάθω την Αγγλική γλώσσα που είναι το κλειδί της 

επιτυχίας. 

 

Παρ όλα που ήμουν απόφοιτος της ΑΓΣ δεν ήταν αρκετό να βρω καλή 

δουλειά και ούτε μπορούσα να πάω σε κανένα κολέγιο να σπουδάσω αν 

δεν είχα κανέναν χορηγό να μου παρασταθεί οικονομικά. Έτσι όλα αυτά 

ήταν πέρα από την δυνατότητα μου.  

Τρεις μέρες μετά τον γάμο μας ο θείος μου Τζιμ με ειδοποίησε, αν ήθελα, 

να πάω για δουλειά στο εστιατόριο του γαμπρού του να εργαστώ σαν 

βοηθός σερβιτόρου. Την αποδέχθηκα με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί η 

πρόταση προερχόταν από συγγενή. Ήταν λίγο μακριά, αλλά μου υπέδειξε 

ότι για να πάω εκεί θα έπαιρνα δύο λεωφορεία και  αυτό δεν με φόβιζε 

διόλου. 

Ήμουν χαρούμενος που θα είχα δουλειά για να βγάζω τα έξοδα μας και 

δεν μ ένοιαζε τι δουλειά θα έκανα. 

Παρουσιάστηκα στον διευθυντή του εστιατορίου και ήμουν ένας από τους 

έξι βοηθούς σερβιτόρων δίχως καμία διάκριση γιατί δεν ήξερε ότι ήμουν 

συγγενείς και η δουλειά μου ήταν να, να μαζεύω τα πιάτα, να πλένω 

πιάτα, να σφουγγαρίζω το πάτωμα, να στρώνω τα τραπέζια ακόμα και να 

ανάβω τα τσιγάρα των πελατών που κάπνιζαν και πολλά άλλα πράγματα 

Η δουλειά άρχιζε στις 2μμ και στο σπίτι γύριζα μετά τα μεσάνυχτα. 
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Σε λίγες μέρες είχα γίνει ο καλύτερος πάνω σ αυτή τη δουλειά. 

Η κόρη του θείου συχνά ερχόταν να φαει και παρακολουθούσε πως 

δούλευα και της έκανα εντύπωση. Θυμάμαι κάποτε που ήρθε και έφαγε 

και μετά  έβγαζε τσιγάρο να καπνίσει πρόλαβα και της άναψα το τσιγάρο. 

Άκουσα τόσο ωραία λόγια τα οποία ήταν για μένα σαν μπόνους . 

 

Ο μισθός μου ήταν $20 και ότι μου έδιναν οι σερβιτορες10-15 δολάρια και 

έτσι συνολικά έπαιρνα κάπου 35 δολάρια. Αλλά. Με τα εισιτήρια και το 

κάπνισμα που έκανα μου  έμεναν καμιά δεκαριά δολάρια την εβδομάδα 

που δεν ήταν βέβαια πολλά αλλά προσωρινά μου αρκούσαν και δεν ήθελα 

να κάνω  προσπάθεια  για δουλειά .  

 

Γελούσα με τις αποδοχές μου μετά από τέτοια σκληρή δουλειά αλλά 

έπρεπε να κάνω υπομονή για την ώρα και δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο 

να βασίζομαι να με συντηρεί η Στέμμα, αλλά για το ξεκίνημα θα έκανε ο, 

τι δουλειά και αν έβρισκα και δεν φοβόμουν τη δουλειά αλλά η δουλειά 

εμένα. 

 

Όπως ανέφερα και πριν, δούλευα από 4 χρόνων σε πιο δύσκολες δουλειές 

στα κτήματά μας, όπως και τα άλλα αδέλφια μου και παίζαμε σαν παιδιά 

μόνο όταν δεν μας επέτρεπε ο καιρός να δουλέψουμε στα κτήματά μας. ο 

πατέρας μας δεν ήξερε πως παίζουν τα παιδιά γιατί και ο ίδιος σαν παιδί 

δεν είχε την ευκαιρία να παίξει παρά να δουλεύει δίπλα στον αδελφό του 

Μάρκο στο μηχανουργείο και σιδεράδικο. Η σκληρή δουλειά ήταν και η 

κουλτούρα μα για αυτό και ο πατέρας μου είχε το προνόμιο να είναι και 

πρώτος νοικοκύρης και άρχοντας του χωριού για τον οποίο ήμουν και 

υπερήφανος. 

 

Μία μέρα με τον εξάδελφο Τόνη ο οποίος σπούδαζε και τις ελεύθερες 

ώρες δούλευε στο ίδιο ρέσταραν μ εμένα σαν βοηθός, κάτσαμε να φαμε 

στο ιδιαίτερο δωμάτιο του προσωπικού. Ο μάγειρα μας σέρβιρε το 

φαγητό και μετά ζήτησε και δύο ποτήρια γάλα. Κάτι που δεν έπινα ποτέ. 

Αλλά είπα ας δοκιμάσω να δω τι γεύση είχε και το αμερικάνικο γάλα. 

Ενώ είχαμε συζήτηση για το χωριό μου πέρασε από μπροστά μας η γριά 

υπεύθυνη του εστιατορίου και από μία απόσταση πήρε πόζα στρατηγού 

και μας είπε. «Εσείς δεν επιτρέπεται να έχετε γάλα με το φαγητό σας 

παρά μόνο νερό και κρύο τσάι». Τι ήθελε και το είπε; 
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Ποτέ δεν με είχε προσβάλει κανένας με τέτοιο τρόπο. Νευρίασα τόσο που 

έδωσα ένα σπρώξιμο στο  ποτήρι που το γάλα περιέλουσε αρκετά 

τραπέζια και τον τοίχο. 

Ο Τόνη, στα ελληνικά μου είπε «κατούρα την ρε μη την δίνεις σημασία 

στη γουρούνα». 

  

Δεν ήξερα τίνα κάνω, να γελάσω η να ξεσπάσω, ήμουν και σε ξένο μέρος 

και σε εστιατόριο πολυτελείας συγγενικού προσώπου. 

Πρώτη φορά ήταν που δούλευα για άλλον. Όλα αυτά τα χρόνια στο χωριό 

ήμασταν οι μεγαλύτεροι εργοδότες και είχαμε δεκάδες υπαλλήλους αλλά 

ποτέ δεν μιλήσαμε με τέτοιο τρόπο σε κανέναν και ότι τρώγαμε εμείς 

τρώγανε και οι υπάλληλοι μας δίχως διαχωρισμούς και διακρίσεις. 

 

Κατάλαβα ότι ζούσα σε διαφορετικό κόσμο που υπεράνω όλων ήταν ισχύ 

και το χρήμα. Δεν ξέρω αν μπορούσα να κάνω τέτοια ζωή. Αυτό που 

ήθελα ήταν μια ήσυχη ζωή να μπορώ να κερδίζω τόσα ώστε να πληρώνω 

τα χρέη μου και τίποτα άλλο. 

Μετά τη δουλειά είπα το περιστατικό στη Στέμμα η οποία μου είπε όλοι 

δεν είναι σαν κι αυτήν και προσπάθησε να μου κατευνάσει το θυμό . 

 

Ένα Σάββατο πάλι είχαμε πολύ δουλειά και ο δίσκος με τα πιάτα όλο και 

γινόταν πιο βαρύς. Δεν έφτανε αυτό είχα να ακούω από τα μεγάφωνα 

δυνατά ένα αχώνευτο τραγούδι για το Παρίσι που το έπαιζε συνέχεια το 

ίδιο και το ίδιο και  μου τάραζε να νεύρα. Εδώ δούλεψα για περίπου ένα 

μήνα και εδώ που τα λέμε δεν έκανα δεκάρα.. 

 

 Μια μέρα μετά το εκκλησίασμα με πλησίασε στο Χολ ένας κοντός κύριος 

που λεγόταν Κωνσταντινίδης και ρώτησε αν είμαι ανιψιός του Τζιμ 

Φραντζέσκο και δούλευα για τον Τάκη. Του είπα «ΝΑΙ» 

Μου είπε ότι και αυτός ήταν πρόσφυγας παλιός του 1922 από την 

Κωνσταντινούπολη, μιλούσε τουρκικά και είχε στο Grand River ένα 

εστιατόριο Α΄ κατηγορίας και μου πρότεινε αν ήθελα να εργαστώ γι 

αυτόν. Μου ρώτησε πόσα έπαιρνα και του είπα .35 δολάρια και αυτό μου 

πρόσφερε τα διπλάσια 70. Εγώ έμεινα άφωνος και σκέφτηκα πως 

μπορούσα να αρνηθώ αυτή τη προσφορά; Μετά ήταν πιο κοντά στο σπίτι 

μας.                  

Του είπα να μου δώσει λίγες μέρες ευκαιρία να το σκεφτώ και να τον δω 

στο σπίτι του Το είπα αμέσως και στη Στέμμα που χάρηκε και αν γινόταν 

κάτι τέτοια θα κέρδισα περισσότερα χρήματα που τα είχα ανάγκη σαν 

αρχάριος σε μία καινούρια χώρα για μένα. 
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Την Δευτέρα όταν πήγα στη δουλειά είπα ότι βρήκα άλλη δουλειά πιο 

κοντά στο σπίτι αλλά είδα ότι δεν τους ενδιέφερε και πολύ. Λυπήθηκα για 

τον θείο μου αλλά το ρέσταραν δεν ήταν δικό του. Μου είπε, αν ερχόμουν 

στην Αμερική πριν από είκοσι χρόνια θα μου έδινε ένα από τα δικά του 

αλλά όλα τα πούλησε. 

 

Τον καθησύχασα λέγοντας. «Μη στεναχωριέσαι θείο γιατί δεν μου 

αρέσουν αυτές οι δουλειές και τόσο». 

Δεν τον είδα να στεναχωρέθηκε και τόσο . 

Μετά μία εβδομάδα άρχισα δουλειά στο εστιατόριο που ειδικεύονταν στα 

ψαρικά σαν βοηθός πάλι αλλά ήταν κοντά στο σπίτι και ωραίο που 

σύχναζαν σπουδαίες προσωπικότητες μέχρι και ο Κυβερνήτης της 

πολιτείας μας G. Mennan Williams και πολλούς άλλους. 

 

Επίσης γνώρισα τον μπάρμαν που έκανε τα ποτά που το έλεγαν Άντι 

Κυριακίδη μεγαλύτερος από εμένα. Σε μία δε  συζήτηση που κάναμε και 

ρωτούσαμε ο ένας τον άλλον απο πού ήμασταν κλπ του είπα ότι ήμουν και 

απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργική Σχολής. Αμέσως άνοιξε τα μάτια 

του και είπε «Της Θεσσαλονίκη;». του είπα «ΝΑΙ δεν υπάρχει καμία 

άλλη». Γυρίζει και μου λεει. Νικ. 

«Αν σου έλεγα ότι κι εγώ έχω τελειώσει την ίδια Σχολή πριν τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο θα το πίστευες;» 

«Θα αστειεύεσαι» του λεω. 

  

Όταν μου είπε ποίοι ήταν οι διευθυντές και άλλα στοιχεία τον πίστεψα. 

 Ε.. τώρα είχα και κάποιον πιο έμπειρο να με καθοδηγεί γύρο από τη 

δουλειά και μου είπε αν μου άρεσε αυτή η δουλειά θα μπορούσε να με 

μάθει τη δουλειά του μπάρμαν που ήταν πιο αποδοτική από του 

σερβιτόρου, αλλά εγώ του είπα ότι είχα κλίση σε μηχανικές δουλείες. 

 

Μου είπε ότι γνώριζε αρκετούς πελάτες που είχαν τέτοια εργοστάσια και 

ένας από αυτού που θα μπορούσε να με βοηθήσει ήταν ο Dick Lewis και 

υποσχέθηκε να του μιλήσει σχετικά. 

 

Το αφεντικό μου  ο κ. Κωνσταντινίδης τα είχε όλα αλλά δεν οδηγούσε και 

σε πολλές περιπτώσεις  με χρησιμοποιούσε και σαν οδηγό του, πράγμα 

που δεν με πείραζε. Δανειζόταν της κόρης του το αυτοκίνητο και 

πηγαίναμε οπουδήποτε ήθελε εκείνος και έτσι γίναμε και πιο φίλοι αλλά 

ήταν λίγο ισχυρογνώμων  κρατούσε και αποστάσεις απο μένα τον 

υπάλληλό του. 
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 Με εμπιστευόταν ακόμα και μου έδινε τα κλειδιά της αποθήκης των  

ακριβών ποτών. Καμιά φορά διαφωνούσαμε και ο τόνος της κουβέντας 

ήταν ανεβασμένος και αυτό γινόταν στα τουρκικά. Όταν μπροστά η κόρη 

ή η ανιψιά επεμβαίνανε και μας χώριζαν. 

Αυτό δεν με φόβιζε, και να με έδιωχνε δεν με ένοιαζε. 

 

Μαζί μου δούλευε και ένας ηλικιωμένος Έλληνας που η δουλειά του ήταν 

να βάζει πάγους στα ψάρια αλλά ήταν αλκοολικός και  του άρεσε το 

ουίσκι. Δούλευε εκεί για ένα πιάτο φαγητό, και  ένα μικρό δωμάτιο για 

ύπνο επάνω από το ρέσταραν. Τον λυπόμουν και κάπου κάπου του έκρυβα  

κανένα μπουκάλι στα τσουβάλια από αλεύρι για να το πάρει αλλά ήταν 

επικίνδυνο να το ανακαλύψει η γυναίκα του αφεντικού με ξαφνική έφοδο 

στο δωμάτιο ή βγαίνοντας έξω από το ρέσταραν . 

 

Μία μέρα με πήρε το αφεντικό να πάμε σε μερικά μέρη του Ντιτρόιτ και 

όπως συνήθως  μου έλεγε που να πάμε που ήταν και λογικό αλλά, μερικές 

φορές μου έδινε και οδηγίες και το πως να οδηγώ. Πότε με σταματάω, 

πότε να φρενάρω και πως να στρίβω, και μου άναβε τα λαμπάκια. 

 

Σε μία περίπτωση και ξαφνικά μου είπε να στρίψω δεξιά σε ένα δρόμο 

που ήταν μονόδρομος και δεν επιτρεπόταν η είσοδος. Εγώ συνέχισα και 

αυτός έβαλε τις φωνές. 

Του είπα ότι «δεν μπορώ να χάσω την άδεια μου για σένα που δεν ξέρεις 

τους νόμους της τροχαίας». Το ίδιο έκανε και σε μία   αριστερή στροφή. 

Όταν μετά μπήκαμε σε έναν ευθύ δρόμο που είχε και από τις δύο πλευρές 

χαντάκια πάτησα γκάζι και του είπα « δεν με νοιάζει αν είσαι αφεντικό, αν 

μιλήσεις ξανά θα ρίξω το αυτοκίνητο στο χαντάκι και θα σε χάσει η 

οικογένειά σου. 

Φοβήθηκε, κάλμαρε και άρχισε να λεει ΟΚ ΟΚ κάνε ότι θέλεις 

Μετά από αυτό το ταξίδι μας ήταν άνετο, 

 

Μια μέρα, μετά από ένα χρόνο δουλειά στο μαγαζί του ζήτησα από το 

αφεντικό (Κωνσταντινίδη) να μου δώσει μία εβδομάδα άδεια άνευ 

πληρωμής και μου το αρνήθηκε, αλλά εγώ την πήρα από εμένα  

Είχα αγοράσει το πρώτο μου αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο για 600 δολάρια 

με 300 προκαταβολή και τα άλλα με δόσεις, και ήθελα να με τη Στέμμα να 

πάμε στο Οχάιο, κάπου 250 μίλια να δούμε τους φαρμαδόρους Νιου που 

με είχαν φιλοξενήσει αλλά θα ήταν και σαν μήνας του μέλιτος μια που δεν 

το κάναμε όταν έπρεπε. 
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  Αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο που είχα αγοράσει στην Αμερική για $600 

 

Τα χρόνια εκείνα δεν είχαν τους ταχύδρομους (freeways) και οδηγούσα 

από τον  δρόμο  (66) με ανηφόρες και στροφές απότομες. Αφού πήγαμε 

στο Οχάιο και περάσαμε τη πόλη Ξενία σε μία απότομη στροφή έχασα τον 

έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε έξω από το δρόμο με αποτέλεσμα να 

σπάσει το τιμόνι και να τραυματιστώ ελαφρά στο στήθος και η Στέμμα 

στο μέτωπο της που έχανε αίμα . Κατορθώσαμε και  βγήκαμε έξω από το 

αμάξι. Δεν άργησαν περαστικοί να μας πάνε σε μία κλινική στη πόλη 

Ξενία όπου οι γιατροί έδεσαν τα τραύματα της Στέμμας με 29 ράμματα. 

Ήταν τρομερό, το αυτοκίνητο δε, ήταν τελείως άχρηστο και το δώσαμε 

για σίδερα προς 50 δολάρια. 

 

                                   
Μετά το τρακάρισμα το αυτοκίνητο το πήρανε για μέταλλα προς $50 δολάρια 
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Εκείνο το βράδυ μείναμε σε ένα Μοτέλ και τηλεφωνήσαμε στους φίλους 

μας Νιου για το συμβάν οι οποίοι ήρθαν αμέσως να μας δουν. Την άλλη 

μέρα πήραμε το λεωφορείο της γραμμής και γυρίσαμε σπίτι τουλάχιστον 

σώοι αλλά όχι αβλαβείς και δοξάζουμε το θεό που βγήκαμε ζωντανοί. 

Έτσι τελείωσε ο μήνας του μέλιτος και υποσχεθήκαμε κάποτε να τον 

κάνουμε με καλύτερες συνθήκες .  

 

Τώρα στο σπίτι καθόμασταν στο σαλόνι μας με την Στέμμα και 

σκεπτόμασταν και γελούσαμε για το πάθημα μας.  πάει ο μήνας του 

μέλιτος, πάει το αμάξι, και από πάνω και 300 δολάρια χρέος. Είπα  

«λες να με καταράστηκε το αφεντικό;» 

 

Όταν έμαθε το αφεντικό για το ατύχημα ήρθε με την κόρη του να μας δει 

και από εκεί που δεν περίμενα έβγαλε και μου έδωσε ένα τσεκ για την 

εβδομάδα των διακοπών μου. Σκέφτηκα να το σκίσω αλλά είχα ανάγκη 

από λεφτά. Τον ευχαρίστησα και την ίδια εβδομάδα επέστρεψα στη 

δουλειά. 

 

 
Εδώ η Στέμμα τραυματισμένη στο μέτωπο με 27  ράμματα κι εγώ με ελαφρό τραύμα 

στο στήθος  

 

Εκείνο το καλοκαίρι πήγα να κάνω μερική δουλειά στο Knollwood 

Country Club που ήταν εβραίικο για να κάνω έξτρα χρήματα. Τα μέλη 

ήταν ως επί το πλείστον Εβραίοι πλούσιοι και επιχειρηματίες. 

 

 Εκεί είχα τη τύχη να γνωρίσω αρκετές προσωπικότητες ακόμα και τον 

Τζέρη Λούη. Σ αυτό το κλαμπ ερχόντουσαν μόνο τα καλοκαίρια και το 

χειμώνα συχνάζανε σε άλλο που ήταν στο Μαϊάμι. 

 

Δούλευα σκληρά και είχα στο νου μια μέρα να παρατήσω τα εστιατόρια 

γιατί δεν μου άρεσε αυτή η δουλειά και τα απεχθανόμουν. 
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Μία μέρα έτυχε να σερβίρω μία παρέα επιχειρηματιών που είχαν μαζί 

τους  και έναν νεαρό, μάλλον συγγενή μετανάστη απο την Ρωσία, που δεν 

ήξερα περισσότερα Αγγλικά απο εμένα και άκουα να του λένε ότι θα του 

δώσουν δουλειά σε ένα κατάστημα  να δουλέψει με έναν άλλον ως που να 

μάθει τη δουλειά και μετά θα του ανοίξουν ένα δικό του. 

 

Θυμήθηκα του δικούς μου συγγενείς που με το πρώτο προσπάθησαν με 

κάθε τρόπο να με εκμεταλλευτούν. Τουλάχιστον θα περίμενα να μου 

δώσουν μερικές συμβουλές και σωστές κατευθύνσεις πως να 

προσαρμοστώ στην καινούρια για μένα χώρα.  

 

Ένα γράμμα που έλαβα μια μέρα ήταν από το γραφείο πολιτογραφήσεων 

που μου ζητούσαν να υποβάλω τα χαρτιά μου, να δώσω εξετάσεις για να 

πολιτογραφηθώ ως Αμερικανός πολίτης. 

Αυτό ήταν σπουδαίο για μένα να αποκτήσω την αμερικανική υπηκοότητα 

αλλά δεν ήξερα τι είδος ερωτήσεις θα μου έκαναν. 

 

Γνώριζα κάποια που είχε πρόσφατα πάει για εξετάσεις και σκέφτηκα να 

τη βρω και να την ρωτήσω. Ήταν αθώα γυναικούλα 

Με δραματικό τρόπο μου είπε. «Νίκο... Να, ρώτησε το όνομα μου και από 

που ήμουν και μετά έκανε βλακώδεις ερωτήσεις να του πω ποίος ήταν ο 

πρώτος πρόεδρος της Αμερικής και πότε είναι η Εθνική γιορτή τους. Ε...        

Άμα ρωτούσε αυτόν ποτ είν η δκή μας εθνική γιουρτή θα την ήξερ;» 

 

Κρατήθηκα να μη γελάσω και είπα. «Σίγουρα δεν θα ήξερε αλλά αυτός 

δεν έκανε αίτηση να γίνει Έλληνας, αλλά τα κατάφερες και έγινε τώρα 

Αμερικανίδα. Τώρα πιστεύω να έμαθες ποίος είναι. 

«Ναι ναι τον ξέρω αλλά που τον ξέχασα τότε. 

 

Με τη Στέμμα και την πατριώτισσα  Σοφία Παπάζογλου ως μάρτυρας 

πήγαμε στη ορκωμοσία που ήταν και καμιά άλλοι πενηνταριά εκεί και 

δώσαμε τον όρκο να «βαπτιστούμε» Αμερικανοί. 

 

Όταν έκλεισε για το χειμώνα το κλαμπ των Εβραίων αφοσιώθηκα σε μία 

δουλειά, με τα ψάρια του Κωνσταντινίδη. 

Εκεί σύχναζε ο εργοστασιάρχης κύριος Ντικ Λούης και καθόταν πάντα 

μόνος του σε ειδικό τραπέζι και οι σερβιτόρες τρέχανε ποία να τον 

σερβίρει και να τον περιποιηθεί γιατί ήταν γενναιόδωρος στα μπαξίσια. 

Εγώ ήμουν ελεύθερος να τον πλησιάσω καθώς έκανα άλλη δουλειά. 
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Μία μέρα που ήρθε, τον καλωσόρισα, του έφερα πάγο, βούτυρο, νερό κλπ 

και στα κρυφά μου έδωσε ένα μικρό φιλοδώρημα τα οποία με τρόπο του 

τα έδωσα πίσω και του είπα. 

« Κύριε Λούη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω φιλοδώρημα θα ήθελα 

να μου δώσετε καμιά δουλειά στο εργοστάσιό σας αν θέλετε. 

Παραξενεύτηκε και είπε. 

 «Δεν ήξερα ότι μπορείς να κάνει δουλειές εργοστασίου. Ξέρεις είναι  λίγο 

διαφορετικά από τη δουλειά του εστιατορίου» 

Ζήτησα να με δοκιμάσει 

Μου είπε χαρούμενος. «Δεν υπάρχει πρόβλημα Νικ, πάρε τη διεύθυνση 

και έλα αύριο να με δεις στο γραφείο μου να τα πούμε. 

Τον ευχαρίστησα και έφυγα 

 

 Το γεγονός το είπα στον φίλο μου τον Andy ο οποίος χάρηκε και 

προθυμοποιήθηκε να με πάει εκεί που ήταν κάπου 10 μίλια μακριά αφού 

εγώ δεν είχα δικό μου αμάξι. 

Το πρωί πήγαμε μαζί και αφού είδαμε πρώτα την γραμματέα του κάτσαμε 

στο γραφείο του και μου εξήγησε σχετικά το τι έκαναν και στη συνέχεια 

με πήρε ένας τμηματάρχης για να μου δήξει όλο το εργοστάσιο που ήταν 

καταπληκτικό που με εντυπωσίασε πολύ. 

 

Από ότι μου είπε, το εργοστάσιο κατασκεύαζε ανοξείδωτες σωληνώσεις 

βίδες, οικιακά σκεύη κουζίνας  και άλλα εξαρτήματα ειδικά για 

αεροπλάνα πλοία κλπ και ο τύλος του εργοστασίου ήταν Stainless Steel 

Company και είχε εργατικό δυναμικό περίπου τριακοσίων ατόμων  

Τη δουλειά που μου  δίνανε ήταν να αναπληρώσω ένα που είχε πρόβλημα 

υγείας που θα πήγαινε  στο νοσοκομείο για σοβαρή  εγχείρηση. 

 

Μετά βγήκαμε στον περίβολο και μου έδειξε 2-3 στοίβες από άχρηστα 

μέταλλα τα οποία ήταν να φορτωθούν σε οχήματα για ανακύκλωση και 

μου είπε αν θα μπορέσω να μεταχειριστώ το υδραυλικό μηχάνημα για να 

φορτωθούν όπου χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τον χειρισμό. 

Τον ρώτησα πότε ήθελαν να αρχίσω δουλειά, και μου είπε την Δευτέρα 

και στη συνέχεια πήγα να δω τον κ. Λούη να του πω σ αυτόν το ΝΑΙ. 

Χαμογέλασε και είπε . 

Χαίρομαι που θα σε έχουμε κοντά μας αλλά εγώ θα χάσω το βούτυρο, το 

πάγο και τη περιποίηση σου. 

Πριν φύγω μου είπε να δω την γραμματέα του που θα μου έδινε ένα σετ 

από κατσαρόλες ανοξείδωτες  

 



 176 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 

Ο φίλος μου Άντη και εγώ φύγαμε χαρούμενοι με το τρόπο που μας 

φέρθηκαν και ιδίως εγώ που θα είχα τώρα καινούρια δουλειά. 

Όταν πήγα στο σπίτι και το είπα στη Στέμμα χάρηκε κι εκείνη αλλά το 

πρόβλημα τώρα ήταν το μέσο μεταφοράς που για να πάω εκεί δεν υπήρχε 

λεωφορείο και έπρεπε να βρω κάποιο μέσο. 

 

Εκεί στη γειτονιά μας έβλεπα ένα παλιό μεγάλο αμάξι Lincoln Continental 

1949 παρκαρισμένο μπροστά στην αυλή για πολύ καιρό, σκέφτηκε να 

ρωτήσω αν ήταν για πούλημα και στη γυναίκα που μίλησα μου είπε ότι 

είναι σαράβαλο και αν μπορούσα να το βάλω μπρος μπορούσα να το έχω 

για 50 δολάρια. 

 

Δεν είχα να χάσω και πολλά. Πήρα τον γείτονά μου και με την μπαταρία 

του αμαξιού του βάλαμε μπρος και αυτό με ενθάρρυνε, το πήρα και το 

πήγα σπίτι. Ήταν το δεύτερο πιο παλιό από το πρώτο που το τράκαρα 

αλλά πιο επιβλητικό σε εμφάνιση. 

 

Η Στέμμα χάρηκε, μόνο που όταν το έβαλα μπρος από το καπνό που 

έβγαζε η εξάτμιση συννέφιασε όλη η γειτονιά, έκαιγε περισσότερο λάδι 

από βενζίνη το σαράβαλο αλλά σίγουρα θα με πήγαινε στη δουλειά. 

Είπα κανονικά «αντίο» στη δουλειά του εστιατορίου και στους φίλους μου  

και έτοιμος τώρα για τη νέα περιπέτεια και τον αγώνα της ζωής μου 

Την Δευτέρα ντυμένος στολισμένος και φτιαγμένος έφτασα στη καινούρια 

μου δουλειά. 

 

Ο τμηματάρχης με σύστησε στον τεχνικό που θα αντικαταστούσα που 

αυτός με τη σειρά του μου έδειξε τι ακριβώς θα έκαμνα. 

Σε δύο ώρες, και λόγω της πείρας που είχα με τον χειρισμό των 

μηχανημάτων ήμουν κιόλας έτοιμος να κάνω τη δουλειά. 

Εξεπλάγη όταν με είδε να χειρίζομαι τα μηχανήματα με τόση άνεση μέσα 

σε λίγες ώρες . Έτσι με χαιρέτησε και έφυγε για να συνεχίσει τον 

μακρόχρονο αγώνα της θεραπείας του στο νοσοκομείο. 

 

Πριν φύγει τον ρώτησα πόσες μεταλλικές  μπάλες έκαμνε την ημέρα, και 

μου είπε 30-35. 

Πιστέψτε με. Την πρώτη μέρα δίχως να ζορίσω τον εαυτόν  μου έκανα 60, 

σχεδόν διπλάσια και την δεύτερη 85 με κάτι μικρά γρατζουνίσματα στα 

χέρια. 
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Δίχως να το αντιληφτώ φαίνεται ότι ο διευθυντής κ. Λούης έβαλε τον 

επιστάτη να με παρακολουθεί πως δουλεύω και μία μέρα με κάλεσε στο 

γραφείο του και μου είπε ότι δουλεύω υπερβολικά πολύ και θα μπορούσα 

να βλάψω τον εαυτόν μου και δεν ήθελε κάτι τέτοιο να συμβεί. 

 

Είπε ότι αυτές οι μάζες των μετάλλων εκεί είναι συσσωρευμένες για 

πολλά χρόνια, θέλω να φύγουν απ εκεί αλλά δεν καθαρίζονται σε μία μέρα. 

Συμφώνησα μαζί του και του πρότεινα, αν μπορούσε να με πληρώνει 

σύμφωνα με τις μπάλες που θα έκαμνα.  

 Αμέσως συμφώνησε, έτσι αντί να έχω μεροκάματο να γίνει η δουλειά 

αυτή με σύμβαση. Χάρηκε και είπε ΟΚ 

 

Την άλλη μέρα  πήγα λίγο νωρίτερα και το βράδυ έφυγα αργά και 

κατάφερα να κάνω εύκολα 235 μπάλες. Δηλαδή σε μία μέρα είχα κάνει τη 

δουλειά που έκανε ο προκάτοχός μου σε μία εβδομάδα. Την άλλη μέρα τα 

ίδια και η παραγωγή αυξανόταν και σκεπτόμουν ότι σε λίγες μέρες θα 

έπαιρνα αρκετά χρήματα να αγοράσω ένα καλύτερο αμάξι. 

 

Αλλά αυτό δεν διήρκησε πολύ ο κ. Λούης με κάλεσε πάλι να μου πει ότι 

δεν αναιρούσε την υπόσχεσή του αλλά δεν ήθελε να πάθω κάτι κακό από 

τη πολύ δουλειά αν και για μένα αυτή η δουλειά ήταν σαν παιχνίδι. 

Μου πρότεινε όμως άλλο σχέδιο. 

 

Μου είπε ότι θα έκανα την ίδια δουλειά αλλά θα μου έδινε τέσσερις 

εργάτες να κάνουν αυτοί την δουλειά και εγώ να του επιτηρώ. 

Αμέσως από εργάτης έγινα και  αρχιεργάτης προϊστάμενος που μου έδιναν 

ιδιαίτερη προσοχή τώρα. 

 

Έλα όμως που είχα ένα πρόβλημα με αυτούς τους  τέσσερις  ανθρώπους, 

γιατί ήταν από τον Νότο που οι βόρειοι δεν τους καταλαβαίνουν, που 

μάλλον εγώ που δεν καταλάβαινα ακόμα και τα βόρεια αμερικάνικα. Έτσι 

ούτε τους καταλάβαινα ούτε και με καταλαβαίνανε και είδα ότι αυτό ήταν 

σε όφελος μου. Δουλεύανε περισσότερο. 

Ο ένας έκανε παράπονα στον άλλον που δεν με καταλαβαίνανε και για να 

τους αποδείξω ότι μιλάνε με ειδική διάλεκτο και δεν τους καταλαβαίνουν 

και οι βόρειοι Αμερικάνοι, έτσι έφερα ένα εργάτη ντόπιο βόρειο 

Αμερικάνο και τους είπα να μιλήσουν μ αυτόν . όταν κάνανε λίγη 

κουβέντα ρώτησα τον βόρειο αν του κατάλαβε , και μου είπε ΝΟ. 

Τότε του είπα «Βλέπετε ότι και μεταξύ σας δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε 

πως θέλετε να σας καταλαβαίνω εγώ;». Όλοι γελάσαμε πολύ. 
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Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, έξω, είχαμε ένα γερανό που 

χειριστής ήταν ένας νέγρος που υπολόγισα ότι θα μπορούσε να μας 

εξυπηρετήσει αλλά δεν τον ήξερα καλά και σκέφθηκα να τον κάνω φίλο, 

παρά το γεγονός ότι τότε επικρατούσε η φυλετική διάκριση παντού στην 

Αμερική και ειδικά στη δουλειά μου. 

 

Μία μέρα πήγα νωρίς το πρωί τον πλησίασα και του πρότεινα να του 

φέρω καφέ, αν ήθελε. Χάρηκε και δέχτηκε, πήγα στην καντίνα και του 

έφερα καφέ όπως τον ήθελε και γίναμε φίλοι. 

Έτσι όταν ήθελα να μετακινήσω μεγάλες ποσότητες με αποκόμματα 

μετάλλων με τα δικά μας μικρά μηχανήματα τον αγγάρευα και στα 

γρήγορα μετακινούσε ογκώδης ποσότητες μέσα σε λίγα λεπτά και η 

δουλειά μου γινόταν πιο γρήγορα. Ο προϊστάμενος μου απορούσε πως ο 

μαύρος που ήταν τόσο στραβόξυλο με βοηθούσε. 

Σκεπτόμουν και έλεγα «αν θέλεις να σε σέβονται πρέπει να τους σέβεσαι»  

 

Ο ΚΎΡΙΟΣ ΛΟΥΗΣ Ο ΕΒΕΡΓΈΤΗΣ ΜΟΥ  

Ένα πρωί ο κύριος Λούης με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι 

ήθελε να με κάνει προσωπικό του βοηθό. (έμεινα άφωνος) 

Έβγαλε μία δέσμη από κλειδιά και μου τα έδωσε λέγοντας. «πάρτα». 

Αυτό που θέλω Νικ είναι.  Το πρωί από το σπίτι σου θα έρθεις κατ ευθεία 

στο σπίτι μου να πάμε για βρέκφαστ (πρωινό) στο ρέσταραν. 

  

Μετά θα με πας στο εργοστάσιο στο γραφείο μου και στη συνέχεια θα πας 

το αμάξι στο γκαράζ για σέρβις. Όταν τελειώσεις από εκεί έλα να δεις την 

ιδιαιτέρα μου γραμματέα  να σου πει που είναι και οι άλλες περιουσίες μου 

για να πας να κάνεις έλεγχο και να δεις αν όλα είναι εν τάξει. 

 

 Φρόντισε ώστε κάτι αγριόπαπιες που είναι στο κτήμα μας και στην 

ιδιωτική λίμνη να έχουν τροφή. Είναι ειδικό σπασμένο καλαμπόκι, αν 

είναι ανάγκη αγόρασε και χρέωσέ το στη εταιρεία μου. Και μου είπε 

«Λοιπό τι νομίζεις θα τα καταφέρει;» 

«Κύριε Λούη αυτό είναι απίστευτο και σ ευχαριστώ πολύ για την 

εμπιστοσύνη που μου δίνεις, πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ ανεπιφύλακτα 

στις επιθυμία σου.» 

Η πράξη του αυτή αποκατάστησε την αξιοπρέπειά μου σαν άτομο που την 

είχα χάσει στις προηγούμενες δύο δουλειές με τα εστιατόρια. 

Σκέφτηκα ότι αυτή η χώρα είναι χώρα των ευκαιριών και την ευκαιρία 

αυτή μου την έδωσε ο κύριος Λούης. 
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Όταν πήγα στο σπίτι είπα στην Στέμμα για την νέα τροπή των πραγμάτων 

στη δουλειά μου η οποία δεν μπορούσε να κρατήσει την χαρά της. 

 

Το άλλο πρωί πήγα στο σπίτι του που δεν ήταν και μακριά από το 

εργοστάσιο. Με πήρε και ήγαμε για το πρωινό μας που ήταν υπέροχο. Το 

φιλοδώρημα που έδωσε στην σερβιτόρα ήταν περισσότερο από ότι άξιζε 

αυτά που φάγαμε, ήταν πάντα γενναιόδωρος.  

Τον πήγα στο γραφείο του και μου είπε να έρθω μετά την δουλειά να τον 

πάρω. 

 

Πέρασαν μήνες έτσι και οι φιλίες έγιναν πιο στενέ αλλά το σεβόμουν σαν 

διευθυντή μου. Ο κ. Λούης ήταν στα εξήντα του και μπεκιάρης αλλά είχε 

δύο φιλενάδες μόνιμα. Η μία ήταν η γραμματέας του και η άλλη έμενε 

κάπου στο  Dearborn. Με την πρώτη πήγαινε σε συνεδριάσεις και 

συνέδρια και με την άλλη σε γεύματα και δεξιώσεις (την μία για δουλειά 

και την άλλη γι αγκαλιά) 

Την δεύτερη ήξερα ότι της αγόραζε ο, τι ήθελε, ακόμα της είχε αγοράσει 

και ένα σπίτι και νομίζω ότι η μία δεν γνώριζε την άλλη αλλά θα είχαν 

κάποια υποψία. 

 

Εμένα δεν μ ένοιαζε και έτσι το μούλωνα.  

Αναφέρομαι για τον κύριο Λούη τόσο πολύ γιατί στα τρία χρόνια που 

ήμουν μαζί του με βοήθησε περισσότερο από ότι περίμενα. Αφού μου 

έλεγε ότι όταν το αμάξι σου θέλει επισκευή η θέλεις να πάρεις κάτι για το 

σπίτι σου αγόρασέ το και χρέωσέ το στην εταιρεία. 

 

Μία μέρα ενώ καθάριζα το χιόνι μπροστά από το γκαράζ του βρήκα ένα 

δεματάκι με 1500 δολάρια που υπολόγισα ότι θα ήταν δικά του. 

 Μπήκα στο γραφείο του αυθαίρετα και είδα να είναι εκεί και άλλοι που 

συνεδρίαζαν. Ζήτησα συγνώμη και του είπα. «Κύριε Λούη μπροστά στο 

γκαράζ βρήκα αυτά τα λεφτά που πιστεύω να είναι δικά σας». ‘Όλοι εκεί 

έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Τους κοίταξε όλους και είπε. «Αυτός είναι ο 

δικός μου Νίκος». 

 

Μου είπε να κάτσω και να τον περιμένω. Άκουα εκεί να μιλάνε για 

εκατομμύρια αλλά δεν τους εμπόδιζε η παρουσία μου. 

Όταν φύγανε οι καλεσμένοι του μου είπε ότι είχε χάσε λίγα λεφτά αλλά δεν 

ήξερε που( ίσως να τα έβαλε εκεί ο ίδιος για να με δοκιμάσει). 
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Αυτό έγινε αιτία να μου έχει πλήρη εμπιστοσύνη και έβλεπα ακόμα και οι 

αρχιεργάτες και οι επιστάτες του εργοστασίου να με σέβονται. Μπορούσα 

να μπαίνω και να βγαίνω σε όποιο γραφείο ήθελα και μου άρεσε. 

Ήρθε καιρός που η Στέμμα ήταν έγκυος στο πρώτο μας παιδί, στη Ανέττ 

και μετά από ένα πρωινό που είχαμε μαζί μου είπε ο κ. Λούης να πάρω 

την Στέμμα και να πάμε με την δεύτερη φίλη του για δείπνο στο 

εστιατόριο που δούλευα στης εξαδέλφης το εστιατόριο.  

 

Όταν φτάσαμε εκεί ντυμένοι για δείπνο και να συνοδεύομε τον 

πολυεκατομμυριούχο κύριο Λούη και τη φίλη του όλοι του προσωπικού 

δεν πιστεύανε τα μάτια τους, πως ένας χθεσινός βοηθός γκαρσόνι που 

κουβαλούσε τους δίσκους με τα λερωμένα πιάτα και δεν τον δίνανε και 

πολύ σημασία να είναι τώρα παρέα με τέτοια προσωπικότητα. 

 

Ε!.. τα πράγματα αλλάξανε, ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ρέσταραν Τάκης 

ήρθε αυτοπροσώπως να μας υποδεχτεί, θαρρείς και δεν με γνώριζε, αλλά 

ο κ. Λούης ήταν απλός άνθρωπος δεν ανάφερε τίποτα ότι δούλευα για 

αυτόν. 

Με τον κ. Λούη πηγαίναμε, εκτός τα πρωινά μας, τακτικά παρέα και για 

δείπνο παίρνοντας αργότερα και τη μικρή μας Ανέττ μαζί μας.  

 

Μία μέρα ο προϊστάμενός μου ζήτησε να πάρω το μεγάλο φορτηγό και 

πάω να ξεφορτώσω κάτι υλικά σε μία αποθήκη. Ο οδηγός του φορτηγού 

έλειπε λόγω ασθενείας. (ίσως επίτηδες). 

Μου είπε να προσέχω διότι εκεί που θα πήγαινα οι εργάτες απεργούσαν 

και είχαν μπλοκάρει την είσοδο και πιθανώς να είχα και φασαρίες με τους 

απεργούς, και αν έβλεπα τα δύσκολα να γυρίσω πίσω αμέσως. 

 

Αφού μου είπε πως να πάω, όταν έφτασα εκεί να ένας όχλος από 

εξαγριωμένους εργάτες. Με σταμάτησαν με κατέβασαν κάτω και μου 

λέγανε ένα σωρό πράγματα αλλά που να τους καταλάβω τι λέγανε. 

Είπα!..»Βρε!.. εγώ από το ήσυχο χωριό τώρα εδώ στην άγνωστη χώρα να 

οδηγώ ένα θηρίο και να βρίσκομαι με τους θυμωμένους τα θηρία τους 

εργάτες που απεργούν σε εμπόλεμη ζώνη.  

Δεν έχασα το θάρρος μου. 

Έτσι και έτσι δεν ήξερα να μιλάω καλά την γλώσσα τους, έλεγα ότι μου 

κατέβαινε ανακατωμένα από αυτά που ήξερα και τους μπέρδευα και δεν 

ήξεραν τι να κάνουν μ εμένα.  

Ένας είπε GO BACK. 
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Αυτόν  τον κατάλαβα αλλά έκαμνα λίγο τον χαζό και γελούσα. Τους έλεγα 

ΟΚ, ΟΚ, thank you, Thank you. 

Στο τέλος ένας από του υπευθύνους θα με λυπήθηκε και με άφησε να 

ξεφορτώσω και μου είπε. 

«Άλλη φορά όταν ξέρεις ότι έχουμε απεργία να μην έρχεσαι εδώ  

Έφυγα και όταν πήγα στη βάση μου απόρεσαν πως τα κατάφερα και με 

θεώρησαν ήρωα . 

Ο κύριος Λούης δεν το ήξερα αλά όταν το έμαθε έδωσε εντολή στους 

υπεύθυνους να αποφεύγουν τέτοιες καταστάσεις γιατί μπορεί κάποιος να 

πάθει κακό. 

Ο κ. Λούης ήταν πάντοτε κατά των συντεχνιών και δεν ήθελε τέτοιες 

δραστηριότητες στο εργοστάσιό του. 

Μετά απο αυτό εγώ πήγα πάλι στα καθήκοντα μου να φροντίζω τα σπίτια 

του αφεντικού και να ταΐζω τις  άγριες πάπιες της λίμνης του με 

σπασμένο καλαμπόκι. 

Μία μέρα ήταν να πάω να ψωνίσω τροφές για τις πάπιες και για να μη 

χρησιμοποιήσω το δικό μου αμάξι πήρα το φορτηγάκι της φάρμας του 

που ήταν σκέτο σαράβαλο αλλά και δίχως άδεια κυκλοφορίας. 

 

Όταν βγήκα από την φάρμα στο κεντρικό δρόμο και στα καλά καθούμενα 

να σου ένας αστυνομικός από πίσω μου να ανάβει τα φώτα του να 

σταματήσω. Σίγουρα δεν ήταν για ταχύτητα γιατί το αμάξι αυτό δεν 

πήγαινε παραπάνω από ένα ποδήλατο. 

Πρώτη φορά στην Αμερική με σταματούσε η αστυνομία και για λίγο τα 

χρειάστηκα. Κατέβηκε έναν μαντράχαλος μαύρος αστυνομικό και αντί να 

έρθει πρώτα σ εμένα γύριζε γύρω από το αμάξι και το περιεργαζόταν σα 

να μην είχε δει αυτοκίνητο. 

 

Μετά με πλησίασε και μου είπε.  

«Δεν μου λες κύριε αυτό που οδηγάς είναι αυτοκίνητο;» 

Άρχισα πάλι το κόλπο να κάμνω τον χαζό για να την σκαπουλάρω και 

έλεγα κάτι αλαμπουρνέζικα Αγγλικά ME, ΝΟ, YES, CAR, COPMPANY 

και αλλά, τον έβλεπα θυμωμένο να μου λεει, ευγενικά όμως. 

«Δώσε  μου την άδεια οδηγήσεως;»  δεν την είχα μαζί μου αλλά εγώ 

έκανα πως έψαχνα και του έδωσα να καταλάβει ότι την είχα στο άλλο μου 

παντελόνι. 

Συνέχιζε να μου λεει.  «Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο. Λείπει μία πόρτα, δεν 

έχει φώτα, γιαλοκαθαριστήρες, προφυλακτήρες, άδεια κυκλοφορίας, 

πισινό κάθισμα, λάστιχα φαγωμένα, και δίχως καθρέπτες. Δεν έχει τίποτα 

Εγώ συνέχιζα να τον παρακαλάω και στο τέλος με βαρέθηκε και μου είπε  
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«ξεκουμπίσου απ εδώ και δεν θέλω να σε ξαναδώ μ αυτό το αμάξι. 

«Άντε τη γλίτωσα κι αυτή τη φορά» είπα. 

Πήγα στη φάρμα άφησα το σαράβαλο εκεί και πήγα στο εργοστάσιο και 

καθώς έβγαινα από το γραφείο βλέπω τον ίδιο αστυνομικό που με είχε 

σταματήσει να μιλάει με έναν προϊστάμενο. Αμέσως τον απέφυγα για να 

μη με δει αλλά με μπάνισε και λεει στον προϊστάμενο δυνατά. 

«Να, να αυτός εκεί είναι ο παραβάτης που οδηγούσε το σαράβαλο και 

δίχως άδεια ο πονηρός και του την χάρισα». 

 

Άκουσα τον προϊστάμενο να του λεει. «Α, ναι αυτός είναι ο Νίκος μας το 

δεξί μας χέρι, είναι εντάξει, έχει άδεια και είναι καλός οδηγός» 

 Λοιπόν έτσι είναι όταν έχεις από πίσω σου ανθρώπους με μέσα. 

Τώρα η  Στέμμα ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί μας και στους 

τελευταίους μήνες δεν μπορούσε να βγαίνει έξω. 

Ο κ. Λούης που ήταν κατά των συντεχνιών σχεδίαζε να μεταφέρει το 

εργοστάσιό του στην πολιτεία του Μισισιπή γιατί οι εργάτες του στο 

Μίσιγκαν σχεδιάσανε να οργανωθούν σε συντεχνία και αυτό δεν το ήθελε 

με κανέναν τρόπο. 

 

Έβλεπα κάθε λίγο να μετακομίζονται μηχανήματα με βαριά οχήματα με 

το δικαιολογητικό ότι είναι για αντικατάσταση αλλά αυτό δεν ήταν 

αλήθεια. 

Μία μέρα πήρα τηλεφώνημα ότι η Στέμμα ήταν στο νοσοκομείο έτοιμη 

για το τοκετό. Αυτά που περνούσε τις στιγμές αυτές τις ίδιες ανησυχίες 

είχα και εγώ με διαφορετικό τρόπο να ανησυχώ για την υγεία της ως που 

να γεννηθεί το μωρό. 

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ομαλά και ο τοκετός ήταν σχετικά εύκολος 

με το αναμενόμενο που ο γιατρός ήρθε να πει ότι αποκτήσαμε ένα 

υγιέστατο αγοράκι. Αμέσως δόξασα τον θεό που η επιθυμία μας για ένα 

κορίτσι και αγόρι εκπληρώθηκε και η οικογένειά μου ήταν τώρα πλήρης. 

Πριν γεννηθεί ο Τομ η  Στέμμα κι εγώ είχαμε υποσχεθεί στον κ. Λούη αν 

γεννηθεί το μωρό αγόρι να δώσουμε το όνομά του στο ενδιάμεσο όνομα 

του Τομ.. 

Τώρα η Στέμμα σταμάτησε την δουλειά της από το ιατρείο και 

αφοσιώθηκε πλήρως για το μεγάλωμα και την ανατροφή των παιδιών μας 

και εγώ έπρεπε να έχω και όλη την ευθύνη της οικονομικής στήριξης. 

Ένα βράδυ ενώ έβλεπε Τι Βι πήρα τηλεφώνημα από τον κ. Λούη ότι το 

εργοστάσιό  κάηκε όλο μέχρι τα θεμέλια. Έπαθα σοκ όταν το έμαθα και ο 

κ. Λούης ήταν συγκλονισμένος και μου είπε το πρωί να πάω στο σπίτι του 

να μιλήσουμε. Όλο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. 
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Ένα κάδρο με φωτογραφίες των παιδιών μας Ανέττ και Τομ σε μεγαλύτερη ηλικία που 

μας χάρισαν χαρά και ευτυχία.    
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Όταν έφτασα στο σπίτι του ήδη με περίμενα να πάμε για το πρωινό μας 

και με βαριά φωνή μου λεει «Νικ πάει το εργοστάσιο, τώρα πρέπει να 

πάμε στο Μισισιπή και πιστεύω να έρθεις και συ». 

 

Αμέσως με έβαλε σε δύσκολη θέση και για να μην τον απογοητεύσω του 

είπα να το συζητήσω με την οικογένειά μου γιατί δεν είναι εύκολο αυτό. 

Μου είπε να μην ανησυχώ, να το σκεφτώ καλά και μέχρι τότε μου είπε ότι 

θα με είχε στο προσωπικό του να φροντίζω για το κτήμα του και στη 

συνέχεια πήγαμε να φαμε. 

 

Κατόπιν πήγαμε να δούμε τι είχε απομείνει από την πυρκαγιά και αυτό 

που αντικρίσαμε ήταν τρομερό. Αμφιβάλαμε αν η πυρκαγιά ήταν από 

μόνη της και τις αμφιβολίες τις είχαμε και οι δύο μας. 

Μου είπε εκεί ότι πριν λίγους μήνες του 1959  τον είχαν προσφέρει 5 

εκατομμύρια δολάρια και δεν το έδωσε και τώρα ήταν σε απόγνωση, δεν 

ήξερε αν θα μπορούσε να αναλάβει εκεί που θα πήγαινε. 

 

Τα στελέχη, οι τεχνικοί, αρκετοί εργάτες και αρχιεργάτες θα πήγαιναν 

αλλά όχι εγώ. Την δουλειά μου θα την είχα να τον πηγαίνω στο 

αεροδρόμιο, να τον παίρνω, και να επιβλέπω τα κτήματά του που ήταν 

περί τα 4.000 στρέμματα αλλά δεν ήξερα για πόσο καιρό.. 

Για ένα χρόνο τώρα η δουλειά μου ήταν σαν να πήγαινα για διακοπές με 

όλες τις ανέσεις με πρωινά και τραπεζώματα αλλά περίμενα κάποτε όλα 

αυτά να τελειώσουν. 

 

Μία μέρα μου τηλεφώνησε από το Μισισιπή ότι ερχόταν και ήθελε να τον 

πάρω από το αεροδρόμιο. Όταν τον πήρα στο δρόμο τον ρώτησα πως 

πήγαινε η επιχείρηση και με βραχνή φωνή μου είπε ότι τα πράγματα δεν 

πήγαιναν και τόσο καλά και το πρώτο εξάμηνο είχε χάσει πάνω από μισό 

εκατομμύριο δολάρια. 

 

Μου είπε ότι ο λόγος που ήρθε ήταν να πουλήσει μερικά ακίνητα για 

σώσει την επιχείρηση. Ε.. αμέσως κατάλαβα ότι κι εγώ θα έπαιρνα 

γρήγορα δρόμο και ο μήνας του μέλιτος από τη δουλειά θα τελείωνε. 

Τα δυσάρεστα νέα τα είπα και στη Στέμμα και αμέσως σκέφτηκα να έρθω 

πάλι σε επαφή με τα παλιά αφεντικά των εστιατορίων να δω αν υπήρχε 

καμία θέση. Η θεία μου, που μίλησα μαζί της είπε ότι θα μπορούσα να 

πάω στη κουζίνα σαν επιτηρητής όταν θα ήμουν έτοιμος. 
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Την άλλη μέρα πήγα να δω τον κ. Λούη στο σπίτι του και του είπα σχετικά 

για τη δουλειά μου και μου είπε να μη ανησυχώ ακόμα για λίγους μήνες 

αλλά σε λίγο διάστημα από τρεις μήνες πούλησε όλα όσα είχε εκτός από 

το παλιό του σπίτι.. 

Για τελευταία φορά που τον πήρα από το αεροδρόμιο τον είδα να είναι 

πολύ καταβεβλημένος. Μου είπε. «Νικ όλα έχουν τελειώσει έχω 

πτωχεύσει, αλλά μη στεναχωριέσαι  ελπίζω πάλι να αναλάβω κάνοντας τη 

δουλειά του κτηματομεσίτη». Και εγώ του είπα. «Κύριε Λούη και εγώ θα 

πάω πίσω στο εστιατόριο που τα απεχθάνομαι , αλλά θα δω ως πότε. 

 

Μετά από μερικές μέρες πήγα πάλι στη πρώτη δουλειά, στη κουζίνα ως 

επιτηρητής. 

Δεν πέρασαν τρεις μήνες έμαθα ότι ο κ. Λούης ήταν πολύ άρρωστος και 

κλινήρης με σοβαρό ζαχαροδιαβήτη. Πήρα τη Στέμμα και πήγαμε να τον 

δούμε. Όταν μας είδε χάρηκε και το πρόσωπό το έλαμψε. 

Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο βοήθησε εμένα αλλά εκατοντάδες άλλους και 

είχε πολλούς φίλους, όπως μου έλεγε ο ίδιος από το κρεβάτι του, αλλά 

κανένας δεν προσπάθησε να τον βοηθήσει, ακόμα και οι πλούσιοι φίλοι 

του και ένιωθε τελείως ξεχασμένος. 

Μας ευχαρίστησε που τον επισκεφτήκαμε λέγοντας ότι ήμασταν οι 

καλύτεροι του φίλοι και δάκρυσε. 

 

Φεύγοντας συναντήσαμε την φιλενάδα του η οποία με πικρά παράπονα 

μας έλεγε ότι όλοι οι φίλοι του το ξέχασαν όταν τους είχε ανάγκη τώρα 

ούτε ένα τηλεφώνημα δεν του κάνουν. 

Το θλιβερό ήταν όταν μας είπε ότι κόψανε και το τηλέφωνό τους χθες 

γιατί δεν είχαν χρήματα. 

Πόσο άσχημα για ένα που επί τριάντα χρόνια έπαιζε με εκατομμύρια 

δολάρια με 300 εργάτες και άλλα αγαθά να πέσει τόσο χαμηλά. 

Μετά τρεις μήνες μάθαμε ότι πέθανε και πήγαμε στην κηδεία  του και 

αυτό ήταν το τέλος του αγαπητού Λούη όπου έκλεισε και τούτη η σελίδα . 

 

Τώρα άρχισα πάλι δουλειά στο εστιατόρια αλλά είχα πάντα στο νου μου 

να μη γεράσω εκεί όπως ο θείος μου. Αυτός είχε μερικά και τα πούλησε  

τώρα η κόρη με τον γαμπρό του είχαν αυτό που δούλευε καλά αλλά δεν με 

ενθουσίαζαν τέτοιες δουλειές.  

 Με τον θείο μιλούσαμε για δουλειές και μου είπε ότι ήξερε μερικούς 

πελάτες πλούσιους και ειδικά έναν με εργοστάσιο που κατασκεύαζε 

σωληνώσεις για ρουκέτες, πλοία και για αεροπλάνα το Michigan Tubing 

Company. 
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Μια μέρα γνώρισα τον διευθυντή και μου είπε να βάλω μία αίτηση να τη 

δουν. 

 

Το εργοστάσιο ήταν αρκετά μακριά κάπου 40 μίλια αλλά δεν με πείραζε 

αυτό να δοκιμάσω. Και σε μία εβδομάδα μέσα με ειδοποίησαν να πάω για 

δουλειά, και είχε 2-3 βάρδιες που θα με βόλευε να διαλέξω μία που ήθελα. 

Το εργοστάσιο είχε περί τους 300 εργάτες και ήτα συντεχνιακό και κάθε 

νέος εργάτης έπρεπε να εργαστεί 30 μέρες για να κριθεί αν θα γινόταν 

δεκτός στο σωματείο των εργαζομένων. Αν γινόταν δεκτός θα άρχιζε από 

την κάτω βαθμίδα και θα έπαιρνε αύξηση και βαθμό ανάλογα με την 

δουλειά και η θέση θα ήταν εξασφαλισμένη να μη μπορούν  να με 

απολύουν. 

Εμένα μετά ένα μήνα με απόλυσαν και με έβαλαν στην κατάσταση 

αναμονής που έπρεπε να περιμένω για κενή θέση. Βέβαια δεν ήταν δεν 

ήταν αυτό που περίμενα αλλά μέχρι τότε έπρεπε να δουλέψω κάπου. 

 

ΝΕΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΒΑΦΕΩΣ 

Μία μέρα ένα βαφέας σπιτιών με πλησίασε και μου πρόσφερε δουλειά να 

βάφω σπίτια τα  μέσα και έξω για κάνα δύο εβδομάδες . είχε μάθει ότι 

ζωγράφιζα και είχα αρκετές καλλιτεχνικές γνώσει και ήταν σίγουρος ότι 

θα του έκανα δουλείες με λεπτομέρειες. 

Για πρώτη δουλειά με έστειλε σε μία συνοικία πλουσίων με σπίτια ακριβά 

και μου έδωσε να βάψω πόρτες και παράθυρα που απαιτείτο ειδική 

προσοχή και μου είπε να μη βιαστώ αλλά να κάνω καλή δουλειά όση ώρα 

και να πάρει. 

 

Πράγματι έκανα ένα βάψιμο καλλιτέχνημα που οι ιδιοκτήτες έμειναν πολύ 

ευχαριστημένοι και το αφεντικό επίσης που μου πρόσφερε μόνιμη 

δουλειά. Ενώ έβαφα σκέφτηκα και μου ήρθε η ιδέα, τη δουλειά αυτή να 

την κάνω σαν δική μου επιχείρηση αντί να την κάνω γι αυτόν. 

Σε λίγες μέρες οργανώθηκα, πήρα μία σκάλα, βούρτσες, κατάλληλα ρούχα 

και ότι άλλο ήταν απαραίτητα και βρήκα να βάψω το πρώτο σπίτι. στη 

συνέχεια είχα άλλα τρία να βάψω που ίσως να χρειαζόμουν και δικό μου 

εργάτη αλλά για την ώρα τα κατάφερνα μια χαρά. Είχα τυπώσει και 

κάρτες που δεν ήταν ανάγκη γιατί με διαφήμιζαν οι ίδιοι οι πελάτες μου. 

 

 

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Για 6 μήνες δούλευα αβέρτα, ακόμα και Σαββατοκύριακα αλλά καμιά 

φορά ήταν λίγο επικίνδυνη η δουλειά  όταν ανέβαινα την σκάλα να βάψω 
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τα ψηλά παράθυρα. Μία φορά έπεσα όταν έβαφα το δικό μου σπίτι και 

κόντεψα να μείνω σακάτης. 

Είχαν περάσει 6 μήνες όταν μια μέρα με ειδοποίησαν από το εργοστάσιο    

να πιάσω δουλειά ξανά. Χάρηκα , ήρθα σε επαφή και τους είπα ότι σε ένα 

μήνα θα μπορούσα να αρχίσω γιατί έπρεπε να τελειώσω κάτι βαψίματα 

και την ευκολία αυτή μου την δώσανε αλλά βεβιασμένα 

Με ειδοποίησαν άλλη μια φορά που αναγκάστηκα να πάω. 

Άρχισα τώρα με καλύτερες συνθήκες αφού ήμουν πια και μέλος του 

συνδικάτου μεταλλουργών και η θέση μου ήταν σίγουρη με όλα τα 

δικαιώματα των εργατικών νόμων, ενώ στις άλλες δουλείες δεν είχα 

καμία ασφάλεια, και μάθημα ήταν το ατύχημα που είχαμε με το αμάξι.  

Σε λίγους μήνες τώρα είχα αποκτήσει πείρα να χειρίζομαι τα πιο 

περίπλοκα μηχανήματα και απέκτησα ειδικότητα κατοχυρωμένη με καλές 

αποδοχές. 

 

 

  
 
                           1971 Michigan Seamless Tube Division Quanex Corp 

Απονομή βραβείων για τη παραγωγικότητα και απόδοση του προσωπικού της 

κατασκευαστικής εταιρεία ειδικών σωληνώσεων για ρουκέτες πλοία και αεροπλάνα. 

Στη φωτογραφία είμαι ο έβδομος από αριστερά με 15 χρόνια υπηρεσία. 
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Μία είδηση που μας έδωσε μεγάλη χαρά ήταν όταν πήρα μια μέρα από το 

χωρίο γράμμα που μας έγραφαν ότι ο πατέρας μου θα ερχόταν να μας δει 

και να γνωρίσει την οικογένειά μου. Η μητέρα δεν θα μπορούσε να τον 

συνοδεύσει γιατί έπρεπε να μείνει στο σπίτι γιατί η αδελφή μου περίμενε 

να γεννήσει. 

 

Εν τω μεταξύ τις ελεύθερες ώρες μου ζωγράφιζα στο σπίτι κάτω στο 

υπόγειο στούντιο που είχα και τα έργα μου τα έδινα στους συγγενείς και 

φίλους αλλά έδωσα και στον οδοντίατρο μου ένα πίνακα που το ανάρτησε 

στο εργαστήριό του. Εκεί το είδε μία κυρία που ήταν ειδική να εκθέτει και 

να πουλάει έργα καλλιτεχνών. 

 

 Ήρθε μια μέρα και μου πρότεινε να κάνω πίνακες και να μου τους 

πουλάει με 18% προμήθεια . δέχτηκα μετά χαράς και έδινα αρκετά έργα 

τελειωμένα με κορνίζες που τα έκθετε μέσα σε εμπορικά κέντρα και τα 

πουλούσε δίχως να σκοτίζομαι εγώ. 

 

Με ενθάρρυνε να παρατήσω τη δουλειά και να ασχοληθώ με τη 

ζωγραφική αλλά απέρριψα αυτή την ιδέα καθ ότι δεν ήταν δουλειά 

σταθερή και επικερδής και εγώ την έκανα σαν χόμπι για να έχω ένα  

συμπληρωματικό χαρτζιλίκι. 

 

Μια μέρα πήγα από περιέργεια να δω πως τα πουλούσε και έκατσα δίπλα 

σε ένα κάθισμα. Για μιά στιγμή ήρθε μια ηλικιωμένη γυναίκα και στάθηκε 

μπροστά σε ένα πίνακα και τον περιεργαζόταν για αρκετή ώρα. Πήγα 

κοντά της και την ρώτησα αν της αρέσει. Είπε ότι της αρέσει αλλά δεν 

είχε 100 δολάρια που ήταν η τιμή να το αγοράσει και είχε μόνο 75 και 

έφυγε δυσαρεστημένη. 

 

Μετά από δέκα λεπτά ήρθε άλλη μία κυρία το είδε και είπε. «αυτό το 

κάδρο είναι που ζητούσα γιατί ταιριάζει με τα έπιπλά μου και θέλω να το 

αγοράσω. Αμέσως θυμήθηκα την προηγούμενη γυναίκα που το θαύμαζε 

και δεν είχε αρκετά για να το πάρει και της είπα. «Συγνώμη αλλά αυτό το 

έργο έχει πουληθεί». Αυτή έφυγε και εγώ έτρεξα μέσα στο πλήθος της 

αγοράς να βρω την ηλικιωμένη γυναίκα. Την εντόπισα και της είπα. «Έλα 

κυρία μου να πάρεις το πίνακα που σου άρεσε για 75 δολάρια. 

Άσχετα αν πουλήθηκε λιγότερα εγώ ένιωσα ικανοποίηση γιατί τη άρεσε 

και θα το έβλεπε για πολλά χρόνια. Η γυναίκα που τα πουλούσε 

δυσαρεστήθηκε που δεν το πούλησε όσο ήθελε εκείνη αλλά εγώ της έδωσα 

την προμήθεια των 100 δολαρίων για να μην έχει παράπονα. 
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Η ζωγραφική λοιπόν ήταν ένα χόμπι αλλά και ένα επιπρόσθετο εισόδημα 

για τα έξοδά μου αλλά και ένα βοήθημα να αγοράσω καινούριο αμάξι.  

 

Δεν άργησε να έρθει και ο καιρός να έρθει ο πατέρας μου. Ήταν άνοιξη 

και θα ερχόταν στο αεροδρόμιο Μέτρο. Όλοι μας ήμασταν χαρούμενοι 

που θα τον είχαμε κοντά μας δίχως τη μαμά αλλά και αυτή θα ερχόταν 

λίγο αργότερα. 

 

Ήρθε η μέρα που πήγαμε όλοι μαζί να τον πάρουμε από το αεροδρόμιο, 

παρ όλα που είχε πολύ κόσμο μπορούσα να τον εντοπίσω το ψάθινο 

καβουράκι που φορούσε πάντα και το πλατύ του χαμόγελο με τα χρυσά 

του δόντια να λαμποκοπούν στον ορίζοντα. 

Οι αγκαλιές και τα φιλιά διήρκησαν αρκετά λεπτά μέχρι που πήγαμε στο 

σπίτι. 

Εκεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συνάντησε και αρκετούς 

παιδικούς του φίλους που δεν λείπανε μετά από καθημερινές επισκέψεις. 

Ο πατέρας μου έμεινε κατενθουσιασμένος που γνώρισε την οικογένειά μου 

και ευγνωμονούσε που μπόρεσα να έρθω στην Αμερική να κάνω 

οικογένεια σε ένα καλύτερο περιβάλλον, αλλά και γενικά από τη χώρα που 

έδινε την ευκαιρία σε όλους να προοδεύσουν και να προκόψουν. 

Την εβδομάδα δύο και τρεις φορές κάναμε πάρτι με τους φίλους του για 

να τον τιμήσουμε και έβλεπα πόσο χαρούμενος ήταν. 

 

Πρόσεξα ότι είχε πρόβλημα με τα μάτια που δεν έβλεπε καθαρά, τον πήγα 

στο γιατρό τον εξέτασε και του έδωσε συνταγή για γυαλιά, όταν τα πήρε 

και τα έβαλε και έβλεπε καλά δεν μπορούσε να κρατήσει την χαρά του, 

«κοίτα, κοίτα» έλεγε «βλέπω καθαρά τον κόσμο ακόμα και τις κοπέλες» 

μας έλεγε. Ανησύχησα μην το χάσουμε όταν είπε ότι βλέπει καλά τις 

κοπέλες.  Επίσης δεν χόρταινε να βλέπει τηλεόραση που εκείνο το καιρό 

δεν υπήρχε ακόμα στη Ελλάδα. 

 

Μετά από λίγες μέρες όταν είδε ότι δεν είχα δική μου δουλειά και  

ήμασταν οι δύο, λίγο στεναχωρημένος με ρώτησε τι δουλειά έκανα. Του 

είπα ότι δούλευα σε ένα εργοστάσιο με καλό μισθό και όρους και ότι εδώ 

στην Αμερική είναι καλύτερα να δουλεύεις σε εργοστάσιο και να είσαι 

κατοχυρωμένος παρά να έχεις όλες τις έννοιες και  τις σκοτούρες της 

δικής σου επιχείρησης. Εμείς είχαμε αρκετούς υπαλλήλους και ξέρω τι 

φασαρίες είχαμε.  Το σκέφτηκε καλά μετά και συμφώνησε μαζί μου. 

Δίχως τη μητέρα μου μαζί του ήταν λίγο δύσκολα παρ όλο που είχε για 

παρέα τους παλιούς του φίλους. Έτσι για να τον απασχολήσω για να 
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περνάει την ώρα του είπα , αν ήθελα, να κάνει ένα γκαζέπο (υπόστεγο), να 

παίζουν τα παιδιά αλλά και για να καθόμαστε κι εμείς για κανένα καφέ, 

μπύρα και φαγητό στα υπαίθρια. 

Ενθουσιάστηκε, και όπως ήταν και άνθρωπος της τέχνης και μπορούσε 

να κάνει οτιδήποτε κατάφερε και μας έκανε ένα αριστούργημα που το 

ζήλευαν όσοι το έβλεπαν και το είχαμε χαρεί για πολλά χρόνια. 

 

Έμεινε μαζί μας πάνω από τρεις μήνες και όταν έφευγε τον είδα λίγο 

στεναχωρημένο και πριν αναχωρήσει μου ζήτησε να πάρω στην Αμερική 

και τον μικρό μου αδελφό Βαγγέλη. Κατάλαβε ότι το μέλλον του Βαγγέλη 

θα ήταν καλλίτερο σ αυτή τη χώρα από ότι στην Ελλάδα. 

 

Δέχτηκα να το κάνω με χαρά αν ήθελε να έρθει γιατί γι αυτόν θα ήταν 

ευκολότερα καθ ότι θα είχα εμένα και την Στέμμα να τον παρασταθούνε. 

Σίγουρα τα πρώτα χρόνια προσαρμογής είναι δύσκολα αλλά αυτό το 

περνάνε όλοι όσοι αφήνουν πίσω την πατρίδα τους, γονείς, αδέλφια και 

φίλους να αρχίσουν καινούρια ζωή σε ξένο μέρος, αλλά όλα αυτά 

θυσιάζονται όταν πρόκειται να κτήσεις ένα καλύτερο μέλλον . 

 

Ήταν λυπηρό που έφευγε ο μπαμπάς αλλά έπρεπε και του υποσχέθηκε σε 

λίγα χρόνια να πάω οικογενειακώς να τους δω όλους στην Ελλάδα. 

 

ΠΙΣΟ ΣΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ 

Τώρα πίσω στη ρουτίνα της καθημερινότητας και στη βιοπάλη,  σπίτι,  

δουλειά, σπίτι και ζωγραφίσματα. Η ζωγραφική μου και τα έργα έπεσαν 

στην αντίληψη της γυναίκας του διευθυντή και ήθελε να δει μερικά για να  

διακομίσει τα καινούργια γραφεία που έκαναν για το εργοστάσιο και 

ζήτησε αν μπορούσα να φέρω μερικά να τα δει. 

 

Είχα στο σπίτι καμιά τριανταριά και μάλιστα κορνιζαρισμένα τα οποία τα 

πήγα και όταν τα είδε τα αγόρασε όλα για να διακοσμήσει όλα τα γραφεία 

και μου είπε να πάω στο ταμείο να πάρω το τσεκ όσο τους έλεγα ότι 

κάνουν. Δεν ήθελα βέβαια να υπερχρεώσω το εργοστάσιο που μου έδινε 

δουλειά για να ζω αλλά αυτά που νόμιζα ότι αξίζουν τα πήρα. Αυτό ήταν 

και η αιτία που γίναμε πολύ καλοί φίλοι και είχα την εκτίμησή τους. 

 

Μια μέρα που βρέθηκα κοντά στο χυτήριο μέταλλων είδα έναν χειριστή 

έτοιμο να πετάξει στα άχρηστα ένα μισό- λιωμένο και τυλιγμένο 

ανοξείδωτο σωλήνα με παράξενο σχήμα. Του έκανα σήμα να το κρατήσει 

για να το πάρω και το έβαλε στην άκρη να κρυώσει. 
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Όταν κρύωσε το πήρα και το διαμόρφωσα σε ένα έργο παράξενο βαλμένο 

σε μία μικρή λουστραρισμένη σανιδένια βάση και το ονόμασα «ΒΟΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟΥ». 

 

Το πήρα και το έδωσα στα γραφεί που το έβαλαν στη είσοδο ως ένα έργο 

σίδηρο –γλυπτικής. 

Την άλλη μέρα το είδε ο διευθυντής και με κάλεσε στο γραφείο του που  

του άρεσε πολύ και ζήτησε να του εξηγήσω τι σήμαινε η επιγραφή. 

Του είπα ότι. επειδή όλοι εδώ δουλεύουμε με το σύστημα παραγωγής με 

μπόνους δεν άφησα να πάει χαμένο ακόμα και ένα άχρηστο μέταλλο 

δίχως να το αξιοποιήσω . 

 

Πολλές φορές οι εργάτες απο βία αντί να βγάζουν μπόνους βγάζουν 

σαβούρες για καλλιτεχνήματα. 

Αστειευόμενος ο διευθυντής μου είπε . «Καλά είναι να κάνουμε και μία 

πτέρυγα καλλιτεχνημάτων που ίσως να είναι και επικερδής»  

 

Παρακάλεσα τον διευθυντή να μη πετάξουν αυτά τα άχρηστα και 

παραμορφωμένα μέταλλα που είναι καλά έργα διότι η ελαττωματική  

μηχανή που τα βγάζει έτσι θα την αλλάξουν με μία καινούρια και μετά δεν 

θα έχουμε τέτοια κομμάτια. «Νικ έχεις δίκαιο αυτό θα το κάνουμε». Είπε. 

 

Οι μήνες που πέρασα ήμουν πάντα απασχολημένος με την δουλειά που 

ειδικεύτηκα πάνω σε σύγχρονες μηχανές και ένοιωθα ασφάλεια, τις 

ελεύθερες δε ώρες έκαμνα έργα με μέταλλα σε όλους τους « μεγάλους» της 

εταιρείας και εκτός από καλός τεχνίτης ήμουν και καλό καλλιτέχνης με 

σχετικό σεβασμό στο πρόσωπό μου . 
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29-2-1979. Απόκομμα της τοπικής εφημερίδας από συνέντευξη τύπου και σε ρεπορτάζ 

που λεει ότι η ζωγραφική μου σαν χόμπι και η δουλειά μου ως τεχνικός μετάλλων.  

 

Μιά μέρα με κάλεσε ο Γενικός Διευθυντής στο γραφείο του και μου 

ζήτησε να του κάνω μια χάρη. Γιόρταζε ο φίλος του και διευθυντής τα 

γενέθλιά του στο άλλο εργοστάσιο του στο Τέξας και ήθελα να του κάνει 

ένα δώρο καλλιτεχνικό από άχρηστα μέταλλα και το ήθελε να γίνει μέσα 

σε τρεις μέρες. Ήθελε να του κάνω ένα φορτηγό με ρυμουλκό φορτωμένο 

με άχρηστα μέταλλα αλλά σε  μικρό μοντέλο. Μετά να το βάλω και να το 

στείλω στο εργοστάσιο του Τέξας. 

 

Τώρα είχα στη διάθεσή μου ότι μηχάνημα και εργαλεία ήθελα να 

χρησιμοποιήσω και κανένας δεν μπορούσε να με μιλήσει. Όλοι με 

κοίταζαν περίεργα και δεν ήξεραν τι έκανα, αλλά κάτι έκανα για τον 

Γενικό. Ήμουν σαν γενικός δερβέναγας και φούσκωνα κούρκος. 

 

Όταν το τελείωσα και εγώ δεν πίστευα πόσο ωραίο έργο ήταν, αλλά 

αρκετά βαρύ. Πριν  το βάλω μέσα στο κιβώτιο ήρθε ο Γενικός να το δει 

που δεν πίστευε στα μάτια του για τις λεπτομέρειες του έργου. Και είπε. 

«Νικ πήγαινε στον προσωπάρχη και πες του να σου δώσει ένα τσεκ ειδικά 

γι αυτό το έργο σου.  
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Διαμαρτυρήθηκα στον κύριο Πφέηφερ λέγοντας ότι τη δουλειά την έκανα 

την ώρα της κανονικής μου εργασίας και δεν δικαιούμαι έξτρα. Σκέφτηκα 

ότι μελλοντικά μπορεί να ζητήσω καμία άλλη χάρη αλλά δεν έτυχε κάτι 

τέτοιο όλα τα χρόνια.  

 

ΜΙΑ ΦΑΡΣΑ 

Λοιπόν η δουλειά είχε γίνει ρουτίνα και όλοι οι εργάτες και οι γραφιάδες 

ήμασταν σαν μία οικογένεια και εξοικειωμένοι μεταξύ μας να κάνουμε 

αστεία και να γελάμε. 

Εγώ είχα κοντά μου τον Ιταλό τον Τζο και τον πείραζα λέγοντας. «Ρε Τζο 

τότε με τον πόλεμο στην Αλβανία σας κυνηγήσαμε και φευγάτε σαν λαγοί. 

Αλλά και με τους γραφιάδες τα είχα καλά και όλοι εκεί με φώναζαν με το 

παρατσούκλι Nick the Greek Ο Νίκος ο Έλληνας. 

  

Όταν πήγα στην Αμερική έμαθα ότι οι αμερικανοί τρώγανε το αρνίσιο 

κρέας άλλα ποτέ το κεφάλι του αρνιού.  

Μια μέρα σκέφτηκα να κάνω μία φάρσα σε όλους τους συνάδελφους και 

στο προσωπικό των γραφείων την ώρα που θα τρώγαμε στην τραπεζαρία. 

Πήγα σε έναν Έλληνα γνωστό χασάπη και παρήγγειλα να μου φέρει ένα 

κεφαλάκι από αρνάκι. Μετά είπα στη στέμμα να το βάλει στο φούρνο και 

να το ψήσει. Στην Ελλάδα θα ήταν ο καλύτερος μεζές και μάλιστα 

ακριβός. 

 

Το έψησε από βραδύς, το τύλιξε σε ειδικό λαδόχαρτο και το πρωί το 

έβαλα στο τσαντάκι μου που έπαιρνα για το μεσημεριανό μου. 

Το μεσημέρι πήγαμε όλοι, όπως συνήθως , στην τραπεζαρία και όλοι 

έβγαλαν τα σάντουιτς, άλλοι τα κατσαρολάκια και εγώ έβγαλα το ψημένο 

κεφαλάκι και το έβαλα όρθιο να με κοιτάζει κατάματα. 

 

Για μιά στιγμή  ο ένας κοίταζε τον άλλον και έφευγαν  και σε δύο λεπτά 

στη τραπεζαρία έμεινα μόνος μου. 

Ένας μόνο τολμηρός ήρθε να με ρωτήσει τι ήταν αυτό που έτρωγα, 

κεφάλι σκύλου ή αλεπούς; 

 

Του είπα ότι είναι  αρνίσιο κεφαλάκι που είναι πολύ νόστιμο αλλά και ο 

καλύτερος μεζές των Ελλήνων . Και του είπα πως εκτός που τρωμε το 

αρνί ψητό στη σούβλα τρωμε και το κεφαλάκι που είναι πολύ νόστιμο. 

 

Πρώτα με το πιρούνι βγάζεις τα μάτια και τα καταπίνεις για να μη σε 

βλέπει. Μετά. 
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Βγάζεις τη γλώσσα, την τρως για να μη πει καμιά κουβέντα. Και μετά. 

Τραβάς τα δύο μάγουλα, που είναι τα πιο νόστιμα μέρη και στο τέλος 

τρως το μυαλό και γλύφεις τα κόκαλα του κρανίου. 

Λοιπόν πριν τελειώσω ο μάγκας εξαφανίστηκε.  

 

Να σου και πετιέται  ο  φίλος μου ο Ιταλός ο Τζο και μου λεει. « Ε Νίκο 

όταν τελειώσεις μπορείς να μου δώσεις το κρανίο;» Δίχως να σκεφτώ του 

είπα  «ΝΑΙ»  Το  πήρε και έφυγε. 

 

Έρχεται ένας άλλος και μου λεει. 

Νικ αυτός ο Ιταλιάνος πάει γύρω στο εργοστάσιο και λεει σε όλους ότι δεν 

έχουν μείνει αλεπούδες στο Μίσιγκαν και, Αυτός ο Νικ έσφαξες τώρα τον 

σκύλο του και έφαγε το κεφάλι του, και όλοι γελάν μ εσένα. 

Ε... εγώ γελούσα περισσότερο με τον Τζο που δεν τον πίστευαν. 

 

Τα παιδιά μας τώρα η Ανέττ 6 και ο Τομ 5 άρχισαν σχολείο. Επειδή τα 

πρώτα δέκα χρόνια δούλευα την νυχτερινή βάρδια κοιμόμουν την ημέρα 

αλλά με τα παιδία να παίζουν και να φωνάζουν με κρατούσαν άυπνο και 

δεν υποφερόταν. Προσπαθούσε η Στέμμα να τα κρατήσει ήσυχα αλλά τα 

παιδιά δεν καταλαβαίνανε. 

 

Είχα προτιμήσει την βάρδια αυτή διότι κέρδιζα περισσότερα χρήματα μια 

που δεν μπορούσε να δουλέψει η Στέμμα, μετά δεν οδηγούσε ακόμα και 

αυτό δυσκόλευε κάπως την κατάσταση. 

Μιά μέρα περπατήσαμε σαν βόλτα στο Γκραντ Ρίβερ σε ένα δρόμο 

πολυσύχναστο με αυτοκίνητα. Έβλεπα κάτι ηλικιωμένες να οδηγούν και 

είπα στη Στέμμα. «Βρε Στέμμα αν αυτές οι γριές μπορούν και οδηγούν 

γιατί να μη μπορείς εσύ;» 

 

Άρχισα να της δίνω θάρρος να αποφασίσει γιατί ήταν απαραίτητο κάποτε 

να μάθει για να μπορεί να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίζει και 

να πηγαίνει στην εκκλησία. 

Με τα πολλά και λίγη θέληση μπόρεσε να μάθει και να πάρει την άδεια 

οδηγήσεως. Έτσι βρήκαμε ένα αμάξι μεταχειρισμένο  αλλά σε καλή 

κατάσταση μάρκας Πόντιακ ( Οι Πόντιοι λένε ότι τα αυτοκίνητα αυτά τα 

ανακάλυψαν οι Πόντιοι της Αμερικής ) 

Εδώ που τα λέμε είχε μάθει και πήγαινε καλά, αλλά μία μέρα πηγαίνοντας 

στην εκκλησία ο δρόμος ήταν παγωμένος και γλιστρούσε. Ξέφυγε λίγο από 

το δρόμο και κτύπησε μία κολώνα ηλεκτρισμού και το μεγάλο φως έπεσε 

επάνω στο αμάξι. Και έκανε ένα σημάδι αλλά δεν έπαθε κανένας τίποτα. 
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Φοβήθηκε τόσο πολύ που δεν ήθελε να οδηγήσει. Αλλά την ενθάρρυνα 

λέγοντα να το ξεχάσει τελείως σαν να μην έγινε τίποτα. 

 

Δεν πέρασαν μέρες που πήρα γράμμα από τον αδελφό μου τον Βαγγέλη 

που μου έγραφε ότι ήθελε οπωσδήποτε να έρθει στην Αμερική γιατί στην 

Ελλάδα η κατάσταση δεν τον ευνοούσε ούτε να σπουδάσει αλλά ούτε και 

να δουλέψει και το μέλλον ήταν αβέβαιο και σκοτεινό. 

 

Του έγραψα αμέσως ότι απο εμάς δεν υπήρχε πρόβλημα να ετοιμάσει τα 

χαρτιά του και να έρθει και του ευχήθηκα καλό ταξίδι. 

Ο Βαγγελάκης (όπως τον φωνάζαμε) ήταν το αγαπημένο μας αδελφάκι 

και από μωρό ακόμα τον είχα πάντα δίπλα μου και τον λατρεύαμε όλοι 

γιατί εκτός που ήταν όμορφο παιδάκι ήταν και πολύ ήσυχος. 

 

Τον ενημέρωσα πριν ξεκινήσει ότι το να μείνει μαζί μας δεν υπήρχε 

πρόβλημα αλλά έπρεπε να ξέρει ότι ξαφνικά θα βρεθεί σε ξένο μέρος σε 

άλλο περιβάλλον με άλλα ήθη και έθιμα και η προσαρμογή του εδώ θα 

είχε κάποιες δυσκολίες τα πρώτα χρόνια. 

 

Τον κατατόπισα ότι για να σπουδάσει σε οποιοδήποτε κλάδο ήθελε ήταν 

εύκολο αν θα δούλευε σκληρά και στο σχολείο αλλά σε κάποια δουλειά για 

να αντεπεξέρχεται στα έξοδα της καθημερινότητας 

Από τη δική μας πλευρά, τόσο εγώ αλλά περισσότερο η Στέμμα  ήμασταν 

έτοιμοι να τον βοηθήσουμε. 

 

Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 

Είχαν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια που δεν είχαμε ειδωθεί και ήταν το 

1965 που θα έφτανε με το πλοίο στην Νέα Υόρκη και από εκεί 

σιδηροδρομικώς στο Ντιτρόιτ. 

Όταν μας ειδοποίησε πήγαμε με την Στέμμα να το πάρουμε από τον 

σταθμό. Η στέμμα περίμενε στο αμάξι και εγώ ανήσυχος πήγα μέσα στο 

σταθμό και περίμενα να δω έναν αδύνατο Βαγγέλη όπως τον είχα αφήσει 

πριν από δέκα χρόνια στο χωριό και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να τον 

γνωρίσω μέσα σε τόσο πλήθος. Όταν έφτασε το τρένο έβλεπα όλα τα 

παράθυρα να τον εντοπίσω αλλά με πρόλαβε αυτός και με γνώρισε 

πρώτος.  

Γελάσαμε όταν μου είπε. «Αδελφέ, όταν είδα το μεσήλικο σουλούπι σου, 

έτσι χοντρό λίγο φαλακρό και να τρέχεις μαζί με το τρένο σε γνώρισα 

αμέσως» 
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Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και η χαρά της συνάντησης αυτής είναι 

ακόμα μπροστά μου.  

Τα είπαμε για λίγο και μετά πήγαμε στη Στέμμα που και αυτή με τα ίδια 

αισθήματα τον καλωσόρισε και όλοι μαζί πήγαμε στο σπίτι. 

Στο σπίτι ήρθαν και άλλοι συγγενείς της Στέμμας και δικοί μου να 

γνωρίσουν τον Βαγγέλη και  έβλεπα ότι όσο έλλειπα είχε ψηλώσει και 

ομόρφυνε περισσότερο. 

Δεν σταματούσα να τον ρωτάω συνέχεια για τους γονείς για τα άλλα 

αδέλφια φίλους και συγγενείς για ώρες ατελείωτες. 

 

Δεν άργησε και το πρώτο του ξεκίνημα ήταν να γραφτεί στη Τεχνική 

Σχολή Ηλεκτρονικών του Ντιτρόιτ και προσαρμόστηκε αμέσως και μου 

είπε να πάω και εγώ κάπου να σπουδάσω αλλά εγώ με παιδιά και γυναίκα 

και με πολλές υποχρεώσεις ήταν αδύνατο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

Τώρα παράλληλα με τις σπουδές του βρήκε δουλειά τα βράδια σε μπαρ 

που έκανε διάφορα ποτά και είχε γίνει πολύ καλός στο είδος αυτό. Επίσης 

δούλευε και ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο και ενίσχυε το εισόδημά του 

για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που είχε. 

 

 ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1967 καλοκαίρι. Τώρα μια που ο Βαγγέλης ήταν στο σπίτι μας αρχίσαμε 

να κάνουμε σχέδια να πάμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα οικογενειακώς. Εγώ 

είχα ένα μήνα άδεια από τη δουλειά και τα παιδιά τρεις μήνες διακοπές 

από το σχολείο τους και θεωρήσαμε ότι ήταν πια καιρός να πάμε ώστε τα 

παιδιά και η Στέμμα να γνωρίσουν τους παππούδες, θείους, θείες, και 

ξαδέλφια και να περάσουν όλο το καλοκαίρι τους εκεί. Και εγώ να γυρίσω 

σε ένα μήνα πίσω στη δουλειά.  

 

Λίγο πριν φύγουμε είχα ένα αμάξι που μου έδινε φασαρίες και έτσι το 

άφησα στον Βαγγέλη να το συμμαζέψει και να το κρατήσει και εγώ πήρα 

ένα καινούριο Ιμπάλα. 

Το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα είχε τώρα προτεραιότητα και αυτή τη 

φορά δεν θα ήταν το πλοίο αλλά με αεροπλάνο γιατί τα πράγματα τώρα 

είχαν αλλάξει προς το καλύτερο. 

Εγώ για τεχνικούς λόγους θα πήγαινα κάνα δύο μέρες πιο μπροστά και η 

Στέμμα με τα παιδιά θα ερχόντουσαν μετά δύο μέρες. 

Στην Αθήνα με περίμενε  η ξαδέλφη μου η Μαρίτσα και μερικοί συγγενείς 

της Στέμμας και όταν με είδαν δίχως τη Στέμμα και τα παιδιά 

ανησύχησαν αλλά τους εξήγησα τους λόγους.  
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Την Τρίτη μέρα πήγαμε όλοι στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούμε και την 

υπόλοιποι οικογένεια. Το αεροδρόμιο δεν ήταν ίδιο με τα Αμερικάνικα που 

οι επιβάτες βγαίνουν κατ ευθείαν μέσα στο κτήριο του αεροδρομίου αλλά 

στην Αθήνα το αεροπλάνο σταθμεύει μακριά από το κτήριο και οι 

επιβάτες κατεβαίνουν στο έδαφος και περπατούν με τις χειραποσκευές 

τους αρκετή απόσταση για να φτάσουν στο τελωνείο. 

 

Από το μπαλκόνι παρακολουθούσα τις προσγειώσεις και όταν έφτασε το 

αεροπλάνο τους κατέβηκα κάτω να μπω στο χώρο της προσγείωσης αλλά 

δεν το επιτρέπανε. 

Εγώ κατάφερα, μπήκα  μέσα και πήγα να βοηθήσω τη Στέμμα και τα 

παιδιά με τις αποσκευές που είχαν στα χέρια τους και βγήκαμε στο 

τελωνείο . 

 

Όταν βγήκαμε έξω οι συγγενείς τους υποδέχτηκαν με ανθοδέσμες και 

δωράκια και κάτσαμε στο σαλόνι  για αρκετή ώρα να κουβεντιάσουμε. 

Μετά από ένα βράδυ φιλοξενίας το πρωί πήραμε το τρένο για τη 

Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι μας από την Αμερική ήταν σε 9 ώρες, ενώ από 

την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη διήρκησε περί τις 11 ώρες αλλά 

απολαύσαμε τα ωραία τοπία. 

 

Όσο το τρένο πλησίαζε την Θεσσαλονίκη τόσο η αγονία μου μεγάλωνε και 

ήμουν ανήσυχος που μετά από ιι χρόνια θα έβλεπα τους δικούς μου και το 

χωριό μου. 

Τον πατέρα μου τον είχαμε δει αλλά τους άλλους δεν ήξερα αν θα τους 

γνωρίσω, οι αδελφές μου και ο αδελφός μου τώρα είχαν παντρευτεί και 

είχαν δικά τους παιδία και συζύγους και θα ήμασταν τετραπλάσιοι από 

τότε που είχα φύγει. 

 

Τελικά όταν τρένο έφτασε στο σταθμό εκεί είχαμε άλλες συγκινήσεις με 

τους δικούς μου με αγκαλιάσματα και φιλιά. Δίχως πολλές καθυστερήσεις 

ο πατέρας  μου πήρε δύο ταξί για να παμε στο χωριό που εκεί μας 

περίμεναν δεκάδες άλλοι συγγενείς και φίλοι να μας υποδεχτούν και οι 

σκηνές της αντάμωσης δεν είναι δυνατόν να τις περιγράψω . 

Τα παιδία που για πρώτη φορά ταξιδεύανε στην Ελλάδα τα είχαν τελείως 

χαμένα από το τρόπω έκφρασης της αγάπης προς εμάς και σ αυτά. Τέτοια 

εμπειρία δεν την είχα συναντήσει ποτέ και  είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουν 

ξεχάσει ακόμα και τώρα.  



 198 

Μπορεί το κράτος και μερικές υπηρεσίες στην Ελλάδα να μη λειτουργούν 

όπως θα έπρεπε αλλά η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί δεν συγκρίνεται με 

κανέναν άλλον λαό και ειδικά της μητέρας μου. Μια μέρα με πήρε στην 

άκρη και μου λεει. Βρε παιδί μου η Στέμμα μας είναι πολύ αδύνατη, τώρα 

που θα είναι εδώ μ εμάς εγώ θα την ταΐζω πολύ και θα δεις σε τρεις μήνες 

θα την παχύνω .(δεν θα τα κατάφερνε διότι τέτοιο ήταν το σκαρί της). 

Απόρεσα για την ιδέα της  και της είπα. «Μαμά, η Στέμμα είναι υγιέστατη 

και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εκείνη πάλι. 

«Δεν βλέπεις βρε παιδί μου  που έχει ξεκολλήσει και είναι σαν σκελετός;» 

Άντε τώρα να αλλάξεις τα παλιά κεφάλια και τη νοοτροπία που είχαν 

τότε. 

 

Την άφησα και έφυγα αλλά κρυφά είπα στη Στέμμα να προσέχει τη μαμά 

μου με τα  πιάτα γεμάτα φαγητά. Πάντως είχαμε πλάκα και έβλεπα ότι 

τίποτα δεν είχε αλλάξει με τις συνήθειές τους. Δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε και διαφορετικά. 

 

Ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν με την προσφυγιά αλλά και μετά 

ως που να ορθοπεδίσουν στη νέα τους πατρίδα και τώρα που είχαν την 

άνεση και την ευημερία ήθελαν να ζήσουν πια τη ζωή τους αλλά να μην 

αφήσουν και κανέναν να στερηθεί τίποτα. Γι αυτό έδιναν και τη ψυχή 

τους για να ευχαριστήσουν έναν επισκέπτη. 

 

Ο Τομ και η Ανέττ  το διασκέδαζαν και με τα λίγα ελληνικά που ήξεραν 

έπαιζαν με τα παιδιά της γειτονιάς τρέχοντας ελεύθερα δίχως φόβο στις 

αυλές και στο δρόμο. 

Βέβαια δεν παραλείψαμε να πάμε και στις ωραίες παραλίες εκεί κοντά για 

μπάνια και να απολαύσουμε τη θάλασσα. Επίσης τα παιδιά απόλαυσαν τα 

αλογόκαρα μας που πηγαίναμε στο κτήμα να φέρουμε φρέσκα λαχανικά 

και νόστιμα φρούτα από τον οπωρώνα του παππού τους. Αυτό ίσως να 

ήταν και το καλύτερο σχολείο τους μέσα στο τρίμηνο των διακοπών. 

Λοιπόν όλα τα καλά πράγματα έχουν κάποτε και ένα τέλος. 

 

Για μένα οι μέρες κόντευαν να τους αποχαιρετήσω για ακόμα μία φορά 

και δεν ήξερα πως θα το έκανα, ιδιαίτερα να αφήσω τη Στέμμα με τα 

παιδία και να φύγω μόνος, αλλά έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά. 

Με την ελπίδα ότι θα ερχόμουν ξανά στο εγγύς μέλλον τους φίλησα όλους 

και πήρα το δρόμο της επιστροφής ευχόμενος σε όλους να περάσουν 

καλά. 
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Το ταξίδι ήταν γρήγορο με το αεροπλάνο και μέσα σε 244 ώρες ήμουν στο 

σπίτι κοντά στον αδελφό μου Βαγγέλη και στη συμπαθητική πεθερούλα 

που με αγαπούσε και πάντα φρόντιζε για μένα με τα νόστιμα φαγητά της. 

 

Ο μήνας πέρασε τόσο γρήγορα και τώρα πίσω στη δουλειά και στην ίδια 

τη ρουτίνα με λίγες περισσότερε υπερωρίες μια και δεν ήταν η Στέμμα και 

τα παιδιά στο σπίτι. 

Ο Βαγγέλης επίσης δούλευε σκληρά που κατόρθωσε να οικονομήσει 

αρκετά και ν αγοράσει ένα μικρό Volkswagen που ήταν και οικονομικό 

στη βενζίνη. 

 

Μια  βροχερή μέρα οδηγώντας μπήκε σ ένα δρόμο πλημμυρισμένο με 

αποτέλεσμα να σβήσει η μηχανή και το νερό να μπαίνει κάτω από τα 

πόδια του. Ο φουκαράς αντί να βγει έξω και να φύγει έκατσε στη κορυφή 

του καθίσματος σαν μιά γάτα παγιδευμένη. Δεν ήθελε λεει να βρέξει τα 

παπούτσια του. Ήταν για γέλια . 

 

Με την σκληρή δουλειά και με τις υπερωρίες που έκαμνα είχα μαζέψει 

ένα αρκετό ποσό με το οποίο αγόρασα ένα οικόπεδο 10 άκρων περίπου  

(40 στρέμματα) δίχως να το δω  

Ο φίλος μου δίπλα μου είπε. «Νικ πως το πήρες δίχως να το δεις; που 

ξέρεις αν αυτό δεν είναι βάλτος και βούρκος;» 

«Ε!.. κάποτε θα το δω» του είπα. 

 

Τώρα και οι διακοπές  της Στέμμας και των παιδιών ήταν σχεδόν στο 

τέλος τους. 

Όταν ήρθε η μέρα της άφιξης τους πήγα στο αεροδρόμιο και τους πήρα 

και η χαρά τους που με είδαν ήταν απερίγραπτη και περισσότερο όταν 

μπήκαν μέσα στο σπίτι και στα δωμάτιά τους με τα παιχνίδια και τη 

γιαγιά με τον θείο Βαγγέλη να τους περιμένει  

Σίγουρα το ταξίδι αυτό το ευχαριστήθηκαν και έδειξαν την επιθυμία να 

πάνε ξανά όταν θα είχαν την ευκαιρία  

Όσο για τη Στέμμα δεν νομίζω να κατάφερε η μητέρα μου να την παχύνει. 

 

Ο Βαγγέλης είχε τελειώσει τη δίχρονη σπουδή του και έλαβε το δίπλωμα 

του σε επίσημη τελετή με την ειδική ρόμπα και το τετράγωνο καπέλο του 

και ήρθε να τον δούμε. Δεν έχασα την ευκαιρία. Μόλις τα έβγαλε ντύθηκα 

και εγώ και έβγαλα μερικές φωτογραφίες για να νομίζω ότι κι εγώ πήγα 

στο πολυτεχνείο. 

(Απόλαυσα τη δόξα δίχως να πάω στο  πόλεμο) 
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Τώρα ο Βαγγέλης τελείωσε τις σπουδές του αλλά από δουλειά για τον 

κλάδο του το καταλληλότερο μέρος ήταν η Καλιφόρνια .έτσι αποφάσισε 

να δοκιμάσει την τύχη του εκεί και να μείνει με την οικογένεια του θείο 

και θείας Φραντζέσκο στο Όκλαντ του Σαν Φρανσίσκο. 

Αφού τα κανόνισε όλα πήρε το αμάξι του και δρόμο για το μακρινό ταξίδι 

των 3 χιλιάδων χιλιομέτρων. 

 

Η κατάσταση την εποχή εκείνη δεν ήταν και η καλύτερη στο Ντιτρόιτ. Τα 

παιδιά είχαν παράπονα που δεν τα φερόντουσαν καλά και τα εξασκούσαν 

ορισμένες φορές βία και αυτό μας προβλημάτιζε. Σε μία περίπτωση άλλα 

παιδιά άρπαξαν τα λεφτά του Τομ που τα είχα να αγοράσει γάλα. 

 

ΤΗΛΕΦΏΝΗΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΣΟ 

ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

Ήταν Δεκέμβριος του 1967 λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα όταν 

πήραμε ένα τηλεφώνημα από το φίλο, συμμαθητή και χωριανό μου Τάσο  

Κολοκοτρώνη που είχαμε να επικοινωνήσουμε περί τα 13 χρόνια. 

 

 Αυτός έφυγε για την Αυστραλία και εγώ για την Αμερική και χάσαμε τα 

ίχνη μας. 

Πήγαινε ταξίδι για την Ελλάδα μέσω Αμερικής και τηλεφώνησε από το 

Σαν Φρανσίσκο, που πήγε να δει εκεί τους συγγενείς του και ρωτούσε αν 

θα θέλαμε να τον φιλοξενήσουμε για δύο βράδια να ειδωθούμε και να τα 

πούμε μετά από τόσα χρόνια. 

 

Με μεγάλη χαρά τον προσκαλέσαμε να έρθει και όταν ήρθε η μέρα και 

έφτασε  στο αεροδρόμιο τηλεφώνησε απ εκεί οπότε πήγε η Στέμμα και τον 

πήρε γιατί εγώ και ο αδελφός μου ο Βαγγέλης  ήμασταν στη δουλειά. 

 

Συγκινητική λοιπό ήταν η συνάντηση μετά από τόσο καιρό που δεν 

ειδωθήκαμε κάτσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα και κουβεντιάζαμε για τα 

παιδικά μας χρόνια και για τη ζωή μας στη ξενιτιά, για τις οικογένειές 

μας και πολλά άλλα πράγματα.  

 

Ήταν Σαββατοκύριακο και μας δόθηκε η ευκαιρία, παρ όλο που το 

Ντιτρόιτ ήταν λίγο χιονισμένο να τον περιηγήσουμε σε διάφορα μέρη με 

τον Βαγγέλη και βγάλουμε λίγες φωτογραφίες και ταινία σούπερ 8 
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Το πρώτο βράδυ, θυμάμαι , τον βάλαμε να κοιμηθεί στο επάνω δωμάτιο 

γιατί ήξερα εγώ πόσο δυνατά ροχαλίζει από το σχολείο ακόμα που 

ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Το πρωί περιμέναμε να κατεβεί για 

μπρέκφαστ αλλά που να ξυπνήσει, το ροχαλητό πήγαινε σαν μοτοσικλέτα. 

Θυμήθηκα πως τον περιποιόμουν στη σχολή όταν δεν με άφηνε να 

κοιμηθώ. Έχωνα τις βρόμικες κάλτσα του στη μύτη και στο στόμα του 

Τώρα δεν έκανα το ίδιο αλλά πήγα επάνω και έκανα μιά βουτιά επάνω 

του και ξύπνησε τρομαγμένος και δεν ήξερε για λίγα λεπτά που βρισκόταν. 

 

Την άλλη μέρα Κυριακή θυμάμαι η πεθερά μου μας έκανε πίτσες να φαμε 

και του άρεσαν πολύ και το απόγευμα πήγαμε στη πόλη του Ντιτρόιτ και 

μετά να του δείξω τα καταστραμμένα κτήρια σε διάφορα μέρη που έγιναν 

από τις εξεγέρσεις των νέγρων που την εποχή εκείνη η πόλη αλλά και οι 

γύρω περιοχές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση και αποσταθεροποιημένη.  

 

Έκτοτε λοιπόν δεν χάσαμε την επαφή μας. ήρθε άλλες δύο φορές και μιά 

φορά με την γυναίκα του την Χριστίνα για το γάμο του Τομ αλλά κι εμείς 

τους επισκεφθήκαμε στην Αυστραλία το 1982 για ένα μήνα όπου 

περάσαμε ωραία και θα το αναφέρω στις άλλες σελίδες.  Εντωμεταξύ στο 

Ντιτρόιτ εκείνη την εποχή είχαν ξεσπάσει φυλετικές ταραχές με τους 

μαύρους που ήταν επικίνδυνες. Καίγανε σχολεία και δημόσια κτήρια 

πολλές φορές με θύματα. 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

Σκόπευα να φύγω από το Ντιτρόιτ αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί 

ήμασταν σε μακρόχρονη απεργία και δεν ήξερα πόσο θα διαρκέσει. 

 Για να μη πεινάσει η οικογένεια άρπαξα πάλι τις βούρτσες και τη σκάλα 

και άρχισα να βάφω πάλι σπίτια για να βγάλω το μεροκάματο. 

 

Τελικά μετά έξι μήνες έληξε η απεργία αλλά εμείς οι εργάτες βγήκαμε 

χαμένοι, δεν πήραμε τίποτα απο αυτά που ζητήσαμε. Η εταιρεία έχασε 

όλους τους πελάτες και αναγκάστηκαν να μας κόψουν τους μισθούς και 

τις υπερωρίες και να βουλιάξουμε οικονομικά. Διώξαμε τον πρόεδρο του 

συνδικάτου αλλά αυτό δεν έκανε διαφορά . 

Το καλοκαίρι του 1969 το εργοστάσιο έκλεισε για το καλοκαίρι και 

αποφασίσαμε να πάμε μία βόλτα στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια να 

δούμε τον Βαγγέλη και τους συγγενείς. 

Κανόνισα να πάω μέσω της Β. Ντακότα για να επισκεφτώ και τους 

παλιούς μου φίλους φαρμαδόρους που με είχαν φιλοξενήσει πριν λίγα 

χρόνια όταν πρωτοήρθα για μετεκπαίδευση. 
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Βέβαια η διαδρομή ήταν μία από τις πιο ωραίες γιατί περάσαμε δύο 

μεγάλα  φημισμένα εθνικά  πάρκα το Yellowstone και το Old Faithful. 

 

Αφήνοντας τα πάρκα περνούσαμε τώρα τα φημισμένα Rocky Mountains. 

Οδηγούσα αλλά το αμάξι δεν τραβούσε, δεν καταλάβαινα ότι ανέβαινα 

ανηφόρες μεγάλες και ξαφνικά βρέθηκα σε χιονισμένες περιοχές εν μέσω 

καλοκαιριού. Όλοι απορήσαμε. Κατεβήκαμε μάλιστα και κάναμε με το 

χιόνι μπάλες και ήμασταν με τα σορτς. 

 

Τώρα η  ανηφόρα είχε και την κατηφόρα. Φεύγοντας για πολλά 

χιλιόμετρα κατεβαίναμε τα βουνά με άνεση απολαμβάνοντας τα ωραία 

τοπία. Όταν είδαμε την απέραντη πεδιάδα της Καλιφόρνιας και περάσαμε 

την πόλη Σακραμέντο το απόγευμα ήμασταν κιόλας έξω από το σπίτι του 

θείου Φραντζέσκο.  Είδαμε εκεί τον Βαγγέλη να μας λέει που ήταν πολύ 

ευχαριστημένος με τη δουλειά του και γενικά από την ωραία αυτή πόλη. 

Κουβεντιάσαμε για ώρες και με τα άλλα εξαδέλφια μας και κανονίσαμε 

ενώ θα ήμασταν εκεί να κατεβούμε και πιο νότια στο Λος Άντζελες και να 

επισκεφτούμε το Ντίσνεϊ Λαντ.  

 

Όλα έγιναν όπως τα σχεδιάσαμε αλλά έφτασε η μέρα να επιστρέψουμε 

ξανά σπίτι στο Ντιτρόιτ αλλά είχαμε προβλήματα σε όλη τη γειτονιά εκεί 

με τους μαύρους και σκεπτόμασταν κάποτε να μετακινήσουμε σε άλλη 

περιοχή που ήταν στο  Farmington. 

 

Το πρόβλημα που προέκυψε τώρα ήταν ότι λόγω των συνθηκών που 

επικρατούσαν οι τιμές των σπιτιών σε εμάς εκεί είχαν πέσει στο ήμισυ και 

για να αγοράσουμε ένα σπίτι στην καινούρια περιοχή θα θέλαμε κοντά 

30.000 δολάρια, πολλά για την εποχή εκείνη ήταν πολλά αλλά έπρεπε αργά 

ή γρήγορα να φύγουμε. 

 

Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ  

Θέλαμε να έχουμε στα χέρια μια καλή προκαταβολή και από τη πούληση 

του σπιτιού, αν και πολύ χαμηλή, πήραμε 14.000 που ήταν αρκετά. 

Δύσκολη η απόφαση να φύγουμε από το σπίτι μας που είχαμε τόσες  

καλές αναμνήσεις, με τον ωραίο κήπο μας με το υπόστεγο που έκανε ο 

πατέρας μου αλλά και τόσα άλλα έργα τέχνης που έκανα στους τοίχους. 

Αλλά από την άλλη άποψη ήμασταν και χαρούμενοι που θα πηγαίναμε σε 

καλύτερο σπίτι μα μεγάλη αυλή και σε καλύτερη περιοχή του Farmington 

Hills και  με καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Όπως  
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Οι οικογένειες: Kuglers, Reeves, Ryan, Yuan, Grabowski και άλλοι τόσοι 

που  από την πρώτη μέρα ήρθαν να μας καλωσορίσουν και να μας 

γνωρίσουν από κοντά και προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν σε ότι 

θέλαμε. 

 

Το σπίτι μας άρεσε και ιδιαίτερα η μεγάλη πίσω αυλή να παίζουν τα 

παιδιά για να έχουμε τον κήπο αλλά και για μελλοντική επέκταση του 

σπιτιού. Τα παιδιά αμέσως γράφτηκαν στο κοντινότερο σχολείο και 

γρήγορα προσαρμόστηκαν και κάνανε καινούριους φίλους στο σχολείο 

αλλά και στη γειτονιά μας. 

 

Μια μέρα αφήσαμε τον Τομ να πάει με του φίλους του Ρίκυ  και Ντέιβιντ 

για πεζοπορία αλλά από κάποια απροσεξία έσπασε το πόδι του, 

στενοχωρεθήκαμε  αλλά αυτά συμβαίνουν στα παιδιά. Αναγκαστήκαμε να 

έρχεται δάσκαλος στο σπίτι να του παραδίδει μαθήματα ως που να 

αναρρώσει. 

 

Δεν είχε περάσει λίγο καιρός όταν αποφάσισα να προσθέσω ακόμα ένα 

δωμάτιο σαν καθιστικό με τζάκι και άλλες ευκολίες. 

Η αίτησή μου εγκρίθηκε γρήγορα από την δημαρχία και αμέσως έβαλα 

μπρος το έργο το οποίο θα μας έδινε περισσότερη άνεση. 

Όλη η δουλειά γινόταν μόνο τις ελεύθερες ώρες μετά από την κανονική 

δουλειά μου και τα Σαββατοκύριακα . 

 

Αφού συγκέντρωσα όλα τα απαιτούμενα υλικά, πέτρες, μάρμαρα, τούβλα 

κλπ που ήθελα έβαλα μπρος το σκάψιμο των θεμελίων, τα τσιμέντα και 

επί τω έργω. Σε όλο αυτό το έργο όλοι οι γείτονες δώσανε χέρι βοηθείας 

που πάντα του ευγνωμονούσα αλλά και εγώ με κάποιο τρόπο το 

ανταπέδιδα με το παραπάνω.  

 

Τα σχέδιά μου ήταν να κάνω κάτι το καλλιτεχνικό και διακοσμημένο 

δίχως να υπολογίσω το χρόνο και κάτι που να ξεχωρίζει στην περιοχή 

εκείνη. 

Το κτίσιμο διήρκεσε σχεδόν 18 μήνες πάντα με την βοήθεια των γειτόνων 

μου και όταν το έργο τελείωσε και ήρθε ο επόπτης να το επιθεωρήσει όχι 

μόνο το πέρασε ασυζητητί αλλά με βαθμολόγησε με άριστα. 

 

Στην ίδια περιοχή εκεί μετακόμισε και ο μπατζανάκης μου αλλά όχι στην 

ίδια γειτονιά αλλά κάναμε συχνά παρέα . 
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Μετά από δύο μήνες όταν ο Τον είχε αναρρώσει πλήρως άρχισε πάλι 

κανονικά να πηγαίνει στο σχολείο του και το ίδιο καλοκαίρι κάναμε 

σχέδια να πάμε στο Οχάιο να επισκεφτούμε τους γνωστούς μου 

φαρμαδόρους που με είχαν φιλοξενήσει πριν από αρκετά χρόνια το  1955 

όταν έκανα την μετεκπαίδευση. 

 

Ήταν πράγματι συγκινητική η συνάντηση μας μετά από πολλά χρόνια με 

τα παιδιά τους όλα παντρεμένα. 

Θυμάμαι εκεί άφησα και τον Τομ να οδηγήσει το αμάξι μου ακόμα και 

τρακτέρ μέσα στη φάρμα και η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Όσο για την 

Ανέττ, αυτή είχε σαν χόμπι το ψάρεμα και ευχαριστιόταν εκεί στη λίμνη 

να πιάνει ψαράκια. 

 

Με την ευκαιρία δε αυτή μου δόθηκε ο χρόνος να πάω να δω και τον 

συμμαθητή μου τον Φέκο Χαράλαμπο που όπως ανάφερα και πρώτα τον 

κράτησαν στην Αμερική η οικογένεια Νιου να σπουδάσει εκπαιδευτικός 

που αργότερα παντρεύτηκε και στη συνέχεια έφερε από τη Ρόδο και τους 

γονείς του. 

Μετά από το ωραίο αυτό ταξίδι το υπόλοιπο καλοκαίρι το περάσαμε στις 

λίμνες του Ντίερμπορν σε εκδρομές και κάμπινγκ. 

 

Όταν άρχισε να χειμωνιάζει, μετά τη δουλειά άρχισα πάλι να ζωγραφίζω 

και να τα δίνω τα έργα μου στην κυρία που τα έκθετε και τα πουλούσε 

μέσα σε αγορές πολυκαταστημάτων Λιβόνια  στο Πόντιακ. Η δουλειά 

αυτή ήταν επιπρόσθετη σαν χόμπι αλλά έβγαζα λίγο χαρτζιλίκι για τα 

καθημερινά μου έξοδα . 

 

Τώρα η Ανέττ είχε αρχίσει το γυμνάσιο και ήθελε πάντα μετά να πάει 

στην Καλιφόρνια για το καλό κλίμα αλλά και για καλύτερες ευκαιρίες για 

δουλειά.  

 

Ένα πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά ήταν όταν ο Βαγγέλης αισθάνθηκε 

αδιαθεσία και έπρεπε να πάει για εξετάσεις. Μετά την εξετάσεις οι γιατροί 

διαπίστωσαν  ότι είχε Αχινόκοκο. Την ίδια πάθηση που είχε πριν από 

πέντε χρόνια στην Ελλάδα που προφανώς να μη έκαναν τότε καλά τη 

δουλειά τους οι γιατροί όταν έκαναν την εγχείρηση . 

 

Έτυχε τότε ο Βαγγέλης να γνωρίζει μερικούς στο πανεπιστήμιο του Σαν 

Φρανσίσκο οι οποίοι αποφάσισαν να εγχειριστεί από καθηγητή με τη 

παρουσία και φοιτητών της ιατρικής γιατί η περίπτωση αυτή στην 



 205 

Αμερική ήταν σπάνια. Έτσι έπρεπε  κι εγώ να ταξιδεύσω στο Σαν 

Φρανσίσκο για να παραβρεθώ κοντά του στις δύσκολες αυτές στιγμές. 

Τον πήγα ο ίδιος στο νοσοκομείο και παρέμεινα εκεί έως που να τελειώσει 

η εγχείρηση που διήρκησε περί τις 6 ώρες γιατί ήταν μία από τις 

δύσκολες. 

 

Καθ όλη τη διάρκεια της εγχείρησης ένα φίλος του φοιτητής ερχόταν 

κατά διαστήματα και με ενημέρωνε για να απαλύνει την αγονία μου και 

τελικά μου είπε ότι όλη η δουλειά αυτή είχε αίσιο τέλος και ο Βαγγέλης 

ήταν καλά και θα μπορούσα να τον δω στο θάλαμο ανάρρωσης. 

Τελικά η  κατάστασή του βελτιώθηκε γρήγορα και σε τέσσερις μέρες ήταν 

σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι. 

 

Αμέσως ήρθα σε επαφή και με τους γονείς που ανησυχούσαν να τους πω 

ότι όλα πήγαν καλά για να ησυχάσουν. 

Ευγνωμονώ που ο αδελφός μου το έπαθε εδώ στην Αμερική και η δουλειά 

έγινε μελετημένα, διότι όπως ειπώθηκε αργότερα οι χειρούργοι 

αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν απο τη παλιά εγχείρηση παλιά ράμματα τα 

οποία δεν έγιναν κανονικά στο νοσοκομείο της Ελλάδας και έγεναν 

πρόχειρες δουλειές εκεί 

 

Τώρα στην Ελλάδα όλα τα αδέλφια πια είχαν παντρευτεί δίχως να είμαι 

μαζί τους στις ιδιαίτερες αυτέ χαρές λόγω των συνθηκών και της 

απόστασης που μας χώριζε εκτός του Βαγγέλη. 

Ξαφνικά εκδηλώθηκε η επιθυμία του να πάει στη πατρίδα να δει τους 

γονείς και τα αδέλφια αλλά είχα την υποψία ότι θα είχε και κάτι άλλο στο 

νου του. 

 

Δεν πέρασαν μερικές μέρες όταν έμαθα ότι γνώρισε μία συντοπίτισσα μας 

και γειτόνισσα την οποία συμπάθησε και της πρότεινε να παντρευτούν 

ενώ θα έμενε μερικές εβδομάδες εκεί και μετά το γάμο να επιστρέψουν 

στην Αμερική και να δοκιμάσουν τη τύχη τους εκεί. 

 

Το γεγονός αυτό τόσο σ εμένα αλλά όσο και στη Στέμμα έδωσε ιδιαίτερη 

χαρά που και ο Βαγγέλης μας τώρα θα είχε δική του οικογένεια. 

Το μόνο που λυπηθήκαμε ήταν ότι δεν μπορέσαμε να παραβρεθούμε στο 

γάμο του και να μοιραστούμε τις χαρές του τότε. Αλλά. 

  

Η Στέμμα εξέφρασε την ιδέα της, μιά που είχα μεγάλη αδυναμία στον 

μικρό μου αδελφό να πάω μόνος μου και δεν θα την πείραζε αυτό 
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καθόλου. Δεν ήθελα βέβαια να αφήσω πίσω τη Στέμμα και τα παιδιά αλλά 

σκέφτηκα ότι και ο πατέρας μου ήταν άρρωστος και θα ήταν ίσως μία 

ευκαιρία να τον δω ίσως και τελευταία φορά αφού θα είχα και τη μηνιαία 

άδεια μου. 

Αυτό που έπρεπε να κάνω τώρα πηγαίνοντας εκεί να πείσω την μητέρα 

μου , τον πατέρα μου και τους άλλους ότι το ταξίδι μου δίχως τους άλλους 

ήταν με την συγκατάθεση της Στέμμας και των παιδιών. Έτσι τους 

έπεισα και τους καθησύχασα να μην στεναχωριούνται . 

 

Να προσθέσω εδώ ότι όταν πήγα στην Ελλάδα έμαθα ότι ο Βαγγέλης πριν 

πάει στην Ελλάδα πέρασε πρώτα από την Γερμανία, εκεί συνάντησε ένα 

ζευγάρι Γερμανών που ήταν φίλοι του και μ αυτούς ταξίδευσε οδικώς στη 

Θεσσαλονίκη και στο χωριό. 

 

Όλα καλά αλλά το ζεύγος αυτό δεν μπορούσε να συνεννοηθεί εκεί με τους 

ντόπιους γιατί μιλούσαν μόνο Γερμανικά και Αγγλικά και όταν πήγα εκεί ο 

Βαγγέλης χάρηκε που θα είχαν παρέα εμένα να τους μιλάω γιατί αυτός 

ήταν απασχολημένος και με άλλα πράγματα. 

Λοιπόν για μερικές μέρες έκανα τον διερμηνέα σ αυτούς και στους δικούς 

μου και μερικές φορές τους πήγα στη Θεσσαλονίκη για περιήγηση που 

χάρηκαν πολύ για τη φιλοξενία. Τους άρεσαν τα φαγητά μας και 

περισσότερο ο πατσάς με το σκόρδο και τα σουβλάκια και ήθελαν να 

μάθουν από τι κρέας τα μαγειρεύουν . 

Τώρα για τα σουβλάκια δεν είχα πρόβλημα να τους πω από τι κρέας τα 

κάνουμε αλλά για τον πατσά δεν ήξερα πως θα αντιδρούσαν που τους 

πήγα και τον φάγανε δίχως να ξέρουν από τι γίνεται. Και τους είπα 

«Ξέρετε; Καμιά φορά όταν έχετε περιέργεια καλά είναι να μη το 

μαθαίνεται , αλλά επειδή τον  φάγατε με μεγάλη όρεξη και  σας άρεσε και 

επειδή δεν πρόκειται να το βρείτε στην Γερμανία θα σας το πω». 

Όταν τους είπα τη συνταγή του πατσά και πως γίνεται κοντέψανε να 

λιποθυμήσουν. Αλλά μετά είπαν ότι ήταν νόστιμος. 

 

Εν τω μεταξύ ο Βαγγέλης ετοιμαζόταν για το γάμο με την Στέλλα και ήταν 

απασχολημένος με τις ετοιμασίες. Η Μητέρας μας αν και λίγο αδιάθετη 

έδειχνε χαρούμενη για το γεγονός που θα έβλεπε και το τελευταίο και 

μικρότερο γιο της να στεφανώνεται. Ο δε πατέρας μου ήταν κατάκοιτος 

και ο καημένος δεν μπορούσε να κινηθεί άνετα και σκεπτόμουν ότι 

φεύγοντας για την Αμερική θα ήταν και η τελευταία φορά που τον έβλεπα. 
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Σίγουρα αν και στο κρεβάτι θα ένοιωθε τι χαρά και τη συγκίνηση που 

αξιώθηκε να δει τον γιο του παντρεμένο και όλα του τα παιδιά να είναι 

κοντά του. 

Μετά τον γάμο, και μερικές μέρες πριν φύγω η κατάστασή του 

επιδεινώθηκε και σκεπτόμουν πως θα αντιμετώπιζα πάλι τον χωρισμό. 

Φρόντισα  τις τελευταίες μέρες να είμαι κοντά του και να τον μιλάω 

δίνοντας του θάρρος. 

Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα να φύγω έσφιξα την καρδιά μου, χαιρέτησα πάλι 

όλους. Μου ευχήθηκαν όλοι «Καλό ταξίδι» και ιδιαίτερα ο πατέρας μου 

έδωσε τις ευχές του με τα δάκρυα στα μάτια και έφυγα με τον Βαγγέλη για 

το αεροδρόμιο. Ο Βαγγέλης θα έμενε λίγες μέρες ακόμα με τη γυναίκα του 

στο χωριό. 

 

    
Ο γάμος του Βαγγέλη με την Στέλλα, διακρίνεται η μητέρα μου και πίσω ο πατέρας 

μου με τους συγγενείς και φίλους. 

 

Πριν φύγει ο Βαγγέλης για την Αμερική μια μέρα πήραμε είδηση ότι ο 

πατέρας μας άφησε την τελευταία του  πνοή   ήσυχα και ειρηνικά με ένα 

πλατύ χαμόγελο σαν να μας έλεγε «Φεύγω ευχαριστημένος» 

Μετά  την είδηση αυτή τηλεφώνησα τον προϊστάμενο μου να του πω ότι 

για λόγους πένθους θα απουσίαζα τρεις μέρες, όπως όριζε και ο 

κανονισμός της δουλειάς μου. 

Αλλά απογοητεύτηκα όταν μου τηλεφώνησε ο επιστάτης μου  και  μου 

είπε ότι μόνο μία μέρα δικαιούμαι με πληρωμή, ίσως επειδή ο θάνατος 

και η κηδεία ήταν στην Ελλάδα. 
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Αυτό με εκνεύρισε και το θεώρησα προσβλητικό και ήμουν σίγουρος ότι 

είχε λάθος. 

Δίχως να του πω τίποτα και για να τον διαψεύσω και με το σκεπτικό ότι 

είχα δίκαιο, έκατσα και έγραψα ένα γράμμα διαμαρτυρίας στο Διευθυντή , 

με τον οποίον είχαμε και προηγούμενη γνωριμία όταν του έκαμνα έργα και 

κάδρα. Πάντα θυμόμουν που μου έλεγε. «Νικ όταν θέλεις κάτι έλα κατ 

ευθείαν σ εμένα». 

 

Τότε δούλευα την βραδινή βάρδια και σχολνούσα στις 7 το πρωί. Ένα 

πρωί πριν τελειώσω να σου ο προϊστάμενος δίπλα στη μηχανή που 

δούλευα . φοβήθηκα μήπως ήρθε να μου πει να τα μαζέψω  αλλά με 

κάλεσε να πάω στο γραφείο του υποδιευθυντή για να μου μιλήσει πριν 

φύγω για το σπίτι. 

Τον ήξερα κι αυτόν, μάλιστα στο γραφείο του είχε κρεμάσει και ένα έργο 

δικό μου. 

 

Όταν πήγα στο γραφείο του έπινε καφέ, μου πρόσφερε κι εμένα να του 

κάνω παρέα και μου είπε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του πατέρα 

μου και συμμεριζόταν τις δύσκολες στιγμές που περνούσα και μου 

εξήγησε ότι ήταν η  άγνοια του επιστάτη να σου πει ότι δικαιούσαν μόνο 

μία μέρα για την άδεια πένθους και μου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει 

λόγος να είμαι δυσαρεστημένος και μου ζήτησε «συγνώμη». 

Μου είπε δε ότι πάντα με εκτιμούν για τη προσφορά μου στη δουλειά τους  

 Τον ευχαρίστησα και όλα ήταν ομαλά. 

 

Συνεχίσαμε την κουβέντα για την Ελλάδα και τα ελληνικά φαγητά που τα 

λάτρευε και ήταν τακτικός πελάτης στα εστιατόρια που δούλευα. 

 

Το άλλο βράδυ όταν πήγα στη δουλειά με πλησίασε ο ίδιος επιστάτης που 

μου είχα αρνηθεί να κάτσω τρεις μέρες όπως όριζε ο κανονισμός και μου 

μίλησε αποκαλώντας με «Κύριε Χατζημάρκο» 

Ήταν σπάνιο  σε εργοστάσιο να σε αποκαλούν «κύριε» οι ανώτεροι 

Γύρισα απορημένος και του είπα «Από πότε έγινα κύριος και δεν το 

ξέρω;» «Μήπως έπρεπε να πεθάνει ο πατέρας μου και να αρνηθείς να μου 

δώσεις την άδεια που δικαιούμουν;» 

Έφυγε δίχως να μιλήσει και εγώ συνέχισα τη δουλειά μου.  

 

1974. Τώρα είχαμε την ηλικιωμένη μητέρα της Στέμμας βαριά άρρωστη 

για περισσότερους από έξι μήνες και  παρ όλες τις προσπάθειες όλων μας 

οι ελπίδες να επιζήσει ήταν λίγες. 
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Μια μέρα ενώ ήμουν στη δουλειά με ειδοποίησαν ότι είχε πεθάνει, έτσι 

έκλεισε άλλη μία σελίδα από την οικογένεια της Στέμμας. Η πεθερά μου 

ήταν η πιο φιλήσυχοι γυναίκα που ήξερα, θρήσκα και καλοσυνάτη που δεν 

έβλαπτε κανέναν και αγαπούσε όλους. 

Μετά από τη κηδεία του πατέρα μου και λίγες μέρες μετά  ο Βαγγέλης 

τώρα πλέον με την γυναίκα του την Στέλλα επέστρεψαν στο Σαν 

Φρανσίσκο για να αρχίσουν εκεί την καινούρια τους ζωή. 

 

Εν τω μεταξύ η Ανέττ τελείωνε το γυμνάσιο και πάντα ήθελε να πάει να 

ζήσει στην Καλιφόρνια αλλά την χρονιά εκείνη είχαμε προγραμματίσει να 

πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα. Για τα παιδιά τώρα που ήταν πια έφηβοι θα 

ήταν βαρετό να μας ακολουθούν αλλά δεν είχαν και άλλη επιλογή και έτσι 

ήρθαν μαζί μας. Η Ανέττ μαζί μας και ο Τομ αργότερα. 

 

Είχαμε κανονίσει όταν θα φτάναμε στην Αθήνα από εκεί θα παίρναμε 

άλλο αεροπλάνο των εσωτερικών γραμμών να πάμε στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως πάντα, ποτέ δεν ήταν καλά οργανωμένοι στο αεροδρόμιο και η 

ταλαιπωρία στους επιβάτες ήταν ένα συνηθισμένο πράγμα, και εκεί αν δεν 

βρίσεις, δεν σπρώξεις  δεν είσαι  αυθάδης, αγενής και λίγο νταής, δεν 

τελειώνει η δουλειά σου φίλε μου. 

 

Όταν ήρθε η ώρα να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο και άνοιξαν οι πόρτες, 

είδα περίπου εκατό άνθρωποι να στριμώχνονται στη στενή πόρτα να 

προλάβουν να κάτσουν στις θέσεις τους μη τυχόν και φύγει το αεροπλάνο, 

ας είχαμε θέσεις κατοχυρωμένες. 

 

Εγώ σαν γεννημένος και μεγαλωμένος με αυτά τα τερτίπια το ένστικτό 

αμέσως δούλεψε μέσα μου και σε δευτερόλεπτα ξέχασα την αμερικανική 

ευγένεια και μεταμορφώθηκα σε παλιό Έλληνα της εποχής μου και πήγα 

πίσω από τον όχλο να μπω κι εγώ πρώτος, αλλά η  Ανέττ με σταμάτησε 

λέγοντας. «μπαμπά έχουμε εισιτήρια με θέσεις; Έχουμε άλλα 20 λεπτά, 

άσε αυτούς να φύγουνε και κάτσε εδώ». 

Μετά από δέκα λεπτά είχαν φύγει όλοι και οι πόρτες ήταν άδειες. Πήραμε 

τα πράγματά μας περπατήσαμε ως το αεροπλάνο με την ησυχία μας και 

οι θέσεις μας εκεί μας περίμεναν. Όλοι οι βιαστικοί που μπήκαν μέσα στο 

αεροπλάνο  με βιασύνη είχαν τις βεντάλιες και τα περιοδικά για να 

αερίζονται για να πάθουν ασφυξία από τη ζέστη. Όλοι μας έβλεπαν 

παράξενα που ήρθαμε με την ησυχία μας. 

Λοιπόν η Ανέττ παρ όλο που ήταν κόρη μου δεν είχε μέσα της την 

ελληνική νοοτροπία όπως εγώ. 
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Την παραδέχτηκα ότι είχε περισσότερη λογική από εμένα.  

 

Μετά από μερικές μέρες έφτασε και ο Τομ στη Θεσσαλονίκη. Ο 

εξάδελφός μου Γιάννης Καγιαλής μας δάνεισε το αμάξι του να το έχουμε 

όσο θα ήμασταν στην Ελλάδα και αυτό διευκόλυνε να πηγαίνουμε με 

άνεση όπου θέλαμε . 

 

Με την πρώτη ευκαιρία πήγαμε να γνωρίσουμε τους συγγενείς της 

Στέμμας στην Αθήνα και μετά στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στο 

χωριό όπου γεννήθηκαν οι γονείς της πριν μεταναστεύσουν στην Αμερική 

πριν από τον Μικρασιατικό Πόλεμο. 

Μετά επισκεφτήκαμε τα ωραία μέρη και τις παραλίες της Χαλκιδικής για 

μπάνια που μας έμειναν αξέχαστες. 

 

Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα με όλα τα 

εξαδέλφια και να κάνουν παρέα και να χαρούν το καλοκαίρι τους. 

Η δε φιλοξενία των συγγενών και φίλων ήταν απερίγραπτη κάθε  μέρα ή 

βράδυ κάπου μας είχαν καλεσμένους να φαμε που για τα παιδιά ήταν 

κάπως παράξενο και λέγανε  « Άντε πάμε πάλι να ταϊστούμε σα γελάδες». 

 

Λοιπόν. Οι μέρες περνούσαν γρήγορα και τα παιδιά άρχισαν να 

βαριούνται γιατί είχαν στο νου τους άλλα πράγματα. 

Η Ανέττ σκεπτόταν να πάει στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και ο Τομ 

να τελειώσει το Γυμνάσιο και έπρεπε να αρχίσουμε να μαζεύουμε τις 

αποσκευές μας για την επιστροφή σπίτι. 

Τελικά ήρθε η μέρα να τους φιλήσουμε όλους  να τους ευχαριστήσουμε 

και να πούμε να πούμε ΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΑΝΕΙΔΗΝ. 

  

Στην τελευταία τάξη που φοιτούσε ο Τομ γνώρισε μία ωραία και γλυκιά 

κοπέλα την Λίντα Λύρη που όταν δόθηκε η ευκαιρία την έφερε σπίτι να 

την γνωρίσουμε και μας άρεσε πολύ και για την επιλογή που έκανε.. 

Όταν όμως αρχίσανε τις πανεπιστημιακές τους σπουδές χωρίσανε για ένα 

διάστημα γιατί η Λίντα θα πήγαινε στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο του 

Μίσιγκαν και ο Τομ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Λόρενς. 

 

Μια μέρα μετά την αποφοίτησή του Τομ από το γυμνάσιο πήγαμε όλοι 

μαζί σε μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Φορντ  και βλέπαμε τα 

αυτοκίνητα. 

 Για μια στιγμή περιεργαζόμασταν ένα καινούριο Μάστανγκ που η τιμή 

ήταν αρκετά ανεβασμένη αλλά τα μάτια του πέσανε πάνω σ αυτό το αμάξι 
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αλλά το θεώρησε πολύ ακριβό και φύγαμε στο σπίτι και το ζήτημα 

ξεχάστηκε. 

Την άλλη μέρα το συζητήσαμε με την Στέμμα και αποφασίσαμε να  του το 

αγοράσουμε βάζοντας τα μισά χρήματα εμείς και τα υπόλοιπα να τα 

πληρώσει αυτός από την μερική δουλειά που έκανε. 

 

Σε δύο μέρες θα είχα τα 18 του γενέθλια, θα τελείωνε το γυμνάσιο και θα 

πήγαινε στο πολυτεχνείο και οπωσδήποτε θα χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο 

να πηγαίνει στο σχολείο αλλά να επισκέπτεται και την φιλενάδα του την 

Λίντα. Εκτός αυτού ήταν πολύ καλό παιδί και που του άξιζε να του 

κάνουμε ένα δώρο που του άρεσε πολύ. 

 

Η τσέπη μου βέβαια δεν σήκωνε να το πληρώσω όλο εγώ  αλλά πήγαμε 

αμέσως στην αντιπροσωπία και δίνοντας τα μισά το αγοράσαμε για την 

ημέρα των γενεθλίων του και με τα ξαδέλφια του την ώρα που ήταν στο 

σχολείο το φέραμε ορισμένη ώρα μπροστά στο γκαράζ για να του κάνουμε 

την έκπληξη. 

 

Όταν ήρθε από το σχολείο όλοι ήμασταν μαζεμένοι και όταν μας είδε το 

πρόσωπό του έλαμψε από χαρά και με απορία ρώτησε. «Τι δουλειά έχει 

αυτό το Μάστανγκ μπροστά στο γκαράζ;». 

Με μεγάλη χαρά του είπαμε ότι ήταν δώρο των γενεθλίων του αλλά για να 

γίνει τελείως δικό του θα έπρεπε να πληρώσει τα υπόλοιπα μισά.  

Δεν έφερε καμία αντίρρηση αλλά χάρηκε και μας φίλησε όλους και το 

γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά. 

 

Κάτι που μας έκανε εντύπωση ήταν όταν μας είπε μια μέρα ότι σκόπευε 

να αγοράσει ένα ειδικό δακτυλίδι για την Λίντα που το είχε σχεδιάσει ο 

ίδιος μια που οι σχέσεις του ήταν σοβαρές και του υποσχέθηκα τα 

χρήματα να τα δώσω εγώ. 

 

Με διέκοψε λέγοντας . «περίμενε μπαμπά, αν δεν είμαι σε θέση να το 

αγοράσω το δακτυλίδι με τα δικά μου λεφτά τότε σημαίνει ότι δεν είμαι 

ακόμα έτοιμος να τη το δώσω, πρέπει να είναι με δικά μου λεφτά». Με 

συγκίνησε και ένιωσα υπερηφάνως για το γιο μου. 

Αργότερα έκατσε το σχεδίασε και το παρήγγειλε για τη Λίντα του αλλά 

του έλλειπαν κάπου 200 δολάρια τα οποία με ευχαρίστηση του τα έδωσα. 
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Τώρα η Ανέττ έκανε καλή πρόοδο στο πανεπιστήμιο και για να μην την 

αδικήσουμε, σκεφτήκαμε να αγοράσουμε και σ αυτήν ένα αυτοκίνητο για 

να πηγαίνει στο σχολείο. 

 

Την χρονιά εκείνη είχε βγει το καινούριο μοντέλο Βέγα με αλουμινένια 

μηχανή και για να της κάνουμε έκπληξη το πήγαμε από το Ντιτρόιτ στην 

Καλιφόρνια. Αρκετά μακρύς δρόμος και η μηχανή ζεσταινόταν αλλά το 

οδήγησε η Ανέττ για αρκετό καιρό και ήταν ευχαριστημένη. 

Όταν ήρθε καιρός για την τελετή της αποφοίτησής της πήγε μόνο η 

Στέμμα γιατί εγώ ήμουν δεσμευμένος με τη δουλειά μου και έμεινα σπίτι . 

 

Τότε είχα και την ευκαιρία να κάνω μερικά κλουβιά για τα σπουργίτια 

πουλιά του κήπου μας που ερχόντουσαν να φάνε τη τροφή και το νερό που 

τα έβαζα. Επί πλέων δεν τα έφτανε που τα έκανα φωλιές έκαναν και 

εκείνα τα δικά τους και δεν μου άρεσε αυτό και τα χάλαγα αλλά αυτά 

επέμεναν να τα φτιάξουν ξανά. Αυτό συνεχίστηκε για λίγες μέρες, εγώ τα 

χάλαγα αυτά τα φτιάχνανε αμέσως. 

 

Μια μέρα σοφίστηκα να κάνω ένα τρικ . πήρα δύο μεγάλα αυγά και τα 

έβαλα μέσα στις φωλιά και έκατσα στο σαλόνι και παρακολουθούσα.. 

Μόλις ήρθε το πρώτο σπουργίτι να βάλει τα ξερά χόρτα φαίνεται μόλις 

είδε τα μεγάλα αυγά θα τρόμαξε άφησε τα χόρτα και έφυγε. Αλλά 

ερχόντουσαν να φάνε τους σπόρους και ότι άλλα υπήρχαν στον κήπο. 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ 

Τώρα ήταν Νοέμβριος του 1977. είχαμε φύγει από τη περιοχή του 

Ντιτρόιτ και μετακομίσαμε στο Farmington Hill που ήταν καλύτερη 

περιοχή. Ο Τάσος μου είχε γράψει ότι θα πήγαινε στην Ελλάδα για κάτι 

δουλειές και θα επέστρεφε στην Αυστραλία μέσω Αμερικής και πιθανώς 

να έκανε μιά γρήγορη επίσκεψη και σε μας .  Τηλεφώνησε, αυτή τη φορά 

από την Νέα Υόρκη. Ήταν Σάββατο και εγώ θα τον έπαιρνα από το 

αεροδρόμιο. Όταν πήγα στο αεροδρόμιο ήταν χιλιάδες κόσμος εκεί γιατί 

είχαν και έκθεση αυτοκινήτων και που θα τον έβρισκα εκεί. 

 

Θυμήθηκε που είχαμε στο χωριό ένα τραγουδάκι σύνθημα με το 

σφύριγμα. Μέσα σε τόσο κόσμο άρχισα να σφυρίζω. Μετά λίγα 

δευτερόλεπτα να σου ο Τάσος να σφυρίζει το υπόλοιπο του τραγουδιού 

από την άλλη άκρη της αίθουσας, έτσι σε ένα λεπτό βρεθήκαμε, τον πήρα 

και πήγαμε σπίτι, αλλά  
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Για την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή είχα κανονίσει και κάλεσα και έναν 

συμμαθητή μας από τη Σχολή τον Θανάση Δαύτσο που ήταν καθηγητής 

Πανεπιστημίου στο  Ann Arbor για παρέα, αλλά αυτόν είχε να τον δει 30 

χρόνια και αμφέβαλα αν θα τον γνώριζε. Σκέφτηκα να του κάνω μία 

φάρσα και να τον συστήσω σαν κουμπάρους Γιουγκοσλάβους με το όνομα 

Ιβάνοβιτς και τους είπα να μιλάν τα Αγγλικά αλλά να πουν ότι μιλάνε και 

αρκετά καλά Ελληνικά.  

 

Η Στέμμα είχε στρώσει το τραπέζι με νόστιμα φαγητά και εγώ έδωσα 

εντολή στον Τομ να έχει έτοιμη τη φωτογραφική μηχανή. 

Όταν φτάσανε οι «κουμπάροι» τους σύστησα στον Τάσο και αρχίσαμε τα 

Αγγλικά και κάπου κάπου πετούσαμε και κανένα ελληνικό.  

 

Ο Τάσος όμως ήθελε να μιλάει όλο ελληνικά και στη συνέχεια αρχίσαμε 

όλοι τα ελληνικά αλλά που να πάρει χαμπάρι. Ούτε καν υποψιάστηκε 

τίποτα ότι ο «Ιβάνοβιτς» ήταν ο συμμαθητής μας Θανάσης Δάφτσος. 

Αυτός ο Δάφτσος στη Σχολή ήταν πολύ ζωηρός και το παρατσούκλι του 

ήταν «ο τρελός» γιατί ακόμα και στα αστεία μπορούσε να πνίξει κάποιον. 

Κατά τα άλλα ήταν ένας έξυπνος και άριστος μαθητής. 

 

Τώρα ο διάβολος με έβαλε σε φασαρία και δεν ήξερα πως θα ξεμπλέξω 

Άνοιξα συζήτηση για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή με τον Τάσο και 

του έλεγα για ορισμένα περιστατικά και ιδιαίτερα ανάφερα το όνομα του 

Δάφτσου πόσο τρελός ήταν και πως έπιανε τα παιδιά και προσπαθούσε να 

τα πνίξει. Ο Τάσος με τη σειρά του συμφωνούσε και έλεγε. «τον θυμάμαι 

ρε αλλά νομίζω ότι αυτός ο τρελάρας είναι κάπου στη Αμερική». 

 

Φοβήθηκα μη πει τίποτα χειρότερα και άρχισα τώρα το κόλπο σιγά σιγά 

να το φανερώσω και λεω στον Τάσο. 

«Ρε συ, δεν νομίζεις ο κουμπάρος μου να μοιάζει λίγο στο Δάφτσο;» 

Τον κοίταξε, τον περιεργάστηκε λίγο και είπε. 

«Ε... μοιάζει ρε λίγο στο στόμα και λίγο στα μάτια αλλά ο Δάφτσος είχε 

πολλά μαλλιά». 

Τότε για να μη τραβάω το σχοινί περισσότερο λεω στον Τάσο 

«Ρε συ.  Αυτός είναι ο Θανάσης ο Δάφτσος που μιλάμε τόση ώρα. 

Ε... Είδα τον Τάσο αμήχανο και δεν ήξερε τι γινόταν λίγο συγχυσμένος 

Τότε σηκώθηκε και ο Δάφτσος να τον αγκαλιάσει και να τον καλωσορίσει  

Ήταν στιγμές συγκίνησης. Τότε ήρθε και ο Τομ να πάρει μερικές 

φωτογραφίες και να κινηματογραφήσει αυτή  την ιστορική συνάντηση.   
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1977. Από την επίσκεψη του Τάσου και τη συνάντηση με τον Θανάση Δάφτσο ως 

Ιβάνοβιτς Αριστερά ο ίδιος, η Στέμμα στη μέση ο Τάσος η Φαίη (Φωτεινή) και 

Θανάσης. 

             

Ο Τομ ήταν στο τρίτο έτος στα ηλεκτρονικά και ξαφνικά άλλαξε γνώμη 

και ήθελα τώρα να κάνει σπουδές στις καλές τέχνες και σχέδια. Η ιδέα 

του μας έβαλε σε σκέψεις που άλλαζε στο τέλος των σπουδών του. 

Προσπαθήσαμε να τον αποθαρρύνουμε και μετά από πολλές σκέψεις 

συνέχισε και τελείωσε με επιτυχία και την ίδια σχεδόν χρονιά τελείωσε και 

η Λίντα στην Καλιφόρνια ως πρωτόπειρη  καθηγήτρια. 

 

Για το γεγονός αυτό ήρθαν και οι δύο στο σπίτι μας να το γιορτάσουμε με 

πάρτι. 

Ο Τομ δούλεψε για ένα διάστημα σαν εποχιακός στο εργοστάσιο που 

δούλευα κι εγώ με άλλους μηχανολόγους και έτσι μπορούσε να εξοφλεί το 

αμάξι του  αλλά πάντα είχε στο νου του να πάει στην Καλιφόρνια κι αυτός 

μια που και η Λίντα ήταν εκεί.  

 

Η Στέμμα πήγε για λίγο διάστημα να είναι μαζί με την Ανέττ αλλά δεν 

μπόρεσα να την συνοδεύσω γιατί δεν είχα ακόμα την άδεια μου. Όταν 

μετά από λίγες μέρες πήρα την άδεια μου πρότεινα στον Τον να πάρουμε 

το αμάξι και να πάμε κοντά στους άλλους και δεν είπε όχι. 
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Την πρώτη μέρα οδηγήσαμε 24 ώρες δίχως στάση την άλλη μέρα μείναμε 

σε ένα μοτέλ στο Ρενό κοντά στην Νεβάδα για ξεκούραση να πλυθούμε 

και κοιμηθούμε λίγο και το απόγευμα ήμασταν στο σπίτι του αδελφού μου 

με την Στέμμα και Ανέττ. Μετά από κάνα δύο μέρες πήγαμε προς το Λος 

Άντζελες στη Λίντα που έμενε με τη θεία της . 

Από εκεί μετά μέσω Λας Βέγας σε τρεις μέρες ήμασταν στο σπίτι στο 

Φάρμιγκτον του Μίσιγκαν. Εκεί έμεναν και οι γονείς της Λίντας με του 

οποίους γνωριστήκαμε και είχαμε καλές φιλίες. 

 

Η ΜΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Το 1966 η μητέρα μου δεν μπόρεσε να έρθει με τον πατέρα μου. 

Το 1979, την άνοιξη τώρα ήθελε να έρθει και αυτή να δει πως και πού 

ζούσα. Για να έχει και παρέα πήρα μαζί της την αδελφή της την Μαρία με 

τον άντρα της τον Παναγιώτη Καγιαλή να μείνουν μ εμάς 3 μήνες  

Πριν έρθουν έγραψα στο γιο τους  και εξάδελφο Γιάννη να αγοράσει ένα 

μπουζούκι και να μου το φέρουν. 

 

Όταν ήταν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης 

ειδοποίησα τον χωριανό μου Γιάννη Τσούσκα να τους βοηθήσει να 

πάρουν το αεροπλάνο για το Ντιτρόιτ και το έκανε με ευχαρίστηση.  

Ξέραμε την ώρα της αφίξεως, έτσι πήγαμε με τη Στέμμα να τους  

πάρουμε από το αεροδρόμιο με λίγη καθυστέρηση αλλά έπρεπε να τους 

περιμένουμε. 

 

Ξαφνικά ακούσαμε από τα μεγάφωνα το όνομά μας να πάμε σε ένα από 

τα ειδικά  τηλέφωνα να πάρουμε τη κλήση. Πριν πάμε ήδη το είχε πάρει ο 

Μπιλ και Ελένη (αδελφή της Στέμμας) και μιλούσαν με το Γιάννη 

Τσούσκα που δεν τον γνώριζε. 

Τέλος μίλησα εγώ και μου έλεγε ότι είχε λίγο πρόβλημα να του βάλει στο 

αεροπλάνο γιατί δεν ήξερε και πολλά πράγματα από αυτά παρ όλα που 

είχε πολλά χρόνια εκεί αλλά τελικά όλα ήταν εντάξει. 

 

 Η μαμά με το μπουζούκι  
Όταν  άρχισαν να βγαίνουν οι επιβάτες από την έξοδο βλέπαμε με αγωνία 

να τους εντοπίσουμε μέσα στο πλήθος. 

Ξαφνικά, να ο θείος Παναγιώτης με τη θεία Μαρία μπροστά και καμιά 

δεκαριά βήματα η μαμά, όλοι ντυμένοι στα σκούρα, λίγο κουνιστή 

κουρασμένη κάπως  και στο δεξί της χέρι να κρατάει ένα μπουζούκι 

μακρυμάνικο και να το κουνάει απ τη μιά μεριά στην άλλη. 
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Έβλεπα που οι περισσότεροι επιβάτες είχαν στραμμένα τα μάτια τους 

στην μητέρα μου που την βλέπανε περίεργα και θα λέγανε. «είναι δυνατόν 

αυτή η γυναίκα να παίζει αυτό το μεγάλο όργανο;» 

 

Ε!.. πρώτα η Στέμμα καλωσόρισε τους θείους κι εγώ έτρεξα να 

αγκαλιάσω την μητέρα μου αλλά πριν προλάβω είδα να σηκώνει το 

μπουζούκι ψηλά και έτοιμη να μου το κοπανήσει στο κεφάλι και να λεει 

στα Τουρκικά. «Αυτό το μπουζούκι θα το σπάσω στο κεφάλι σου τώρα» 

Πρόλαβα και το έπιασα και  την αγκάλιασα και ο θυμός της έφυγε αμέσως 

και ξέχασε την ταλαιπωρία της που για πολλές ώρες το κουβαλούσε δίχως 

καμία θήκη. Πάντως τα κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε να φέρει 

το μπουζούκι. 

Πόσο θα ήθελα αυτή τη σκηνή να την είχα σε φωτογραφία η σε φιλμ.  

Γρήγορα πήγαμε στο σπίτι να αναπαυθούν και να μιλήσουμε για το ταξίδι 

τους . 

Την άλλη μέρα βγήκαμε στο κήπο μας και είδαν πόσο πράσινο είχαμε 

στην αυλή. Ανησυχήσαμε λίγο για τον θείο Παναγιώτη ο οποίος φαινόταν 

να είναι αποπροσανατολισμένος λίγο και να λεει άσχετα πράγματα, τον 

πήγαμε στον γιατρό ο οποίος μας είπε ότι είναι από το ταξίδι και θα είναι 

ΟΚ σε λίγες μέρες 

 

                  
Εδώ απο την επίσκεψη της μητέρας μου και της θείας Μαρίας στην Αμερική. 

 

Με την μητέρα μου που στα 79 τα κατάφερε να έρθει  ήταν αξιέπαινη και 

την ρωτούσα πως τα κατάφερε να φέρει το μπουζούκι μέσα στο 

αεροπλάνο δίχως να καταστραφεί; Και έλεγε. 
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-«Παιδί μου από το σπίτι μέχρι εδώ το βάσταγα στα χέρια να μη πάθει 

τίποτα γιατί δεν είχε θήκη» με ρωτούσαν κάτι αλλά εγώ δεν καταλάβαινα  

τι μου λέγανε και πάντα κουνούσα το κεφάλι μου». 

 

«Οι αεροσυνοδοί νομίζανε ότι ήμουν μπουζουξού και οι θείοι 

τραγουδιστές και πηγαίναμε να δώσουμε συναυλία στη Νέα Υόρκη.» 

«Μου φαίνεται μια φορά θα με ρώτησαν αν παίζω μπουζούκι, και εγώ που 

δεν κατάλαβα τι μου είπαν κούνησα το κεφάλι μου σα  να έλεγα ΝΑΙ.  

 

Αμέσως είπαν στο μικρόφωνο ότι η γιαγιά εδώ θα μας παίξει μπουζούκι. 

Όλοι μαζί λοιπόν σηκώθηκαν με  χειροκρότημα και περίμεναν να παίξω οι 

χαζοί». 

«Πάντως σε όλο μας το ταξίδι όλων τα μάτια ήταν στραμμένα επάνω μας 

και ήμασταν τα τιμώμενα πρόσωπα μέσα στο αεροπλάνο  

Αυτά λοιπόν με την συμπαθητική μου μητέρα μας έκανε και γελάσαμε 

 

Είχαμε λίγη στεναχώρια για τον θείο Παναγιώτη αλλά όταν ήρθαν οι 

παλιοί φίλοι του και τον μίλησαν άρχισε να συνέρχεται στον εαυτόν του. 

Ο θείος Παναγιώτης είχε φέρει μαζί του μία ηλεκτρική ξυριστική μηχανή 

αλλά ήταν τυλιγμένη και δεμένη τόσο περίπλοκα που προσπαθούσε να την 

ξεμπλέξει και δεν μπορούσε. 

 

                    
Εδώ από την επίσκεψη του θείου Παναγιώτη, θειας Μαρίας και μητέρας μου όλοι στη 

αυλή του σπιτιού με μπύρα και κουβέντα. 
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 Την ήρε ο Πιτ αλλά και αυτός έχασε την υπομονή του. Βγήκε έξω την 

έβαλε μπροστά στο τροχό του αυτοκινήτου και την έκανε θρύψαλα, 

πετάχτηκε απέναντι στο μαγαζί και του έφερε μία καινούρια. Ο θείος 

απόρησε πως η μηχανή έγινε αμέσως καινούρια. 

 

                           
 

                            Ο Θείος Παναγιώτης, η μαμά, η θεία Μαρία και εγώ.  

 

Την άλλη μέρα πήγαμε στο μεγάλο ποτάμι να δούμε απέναντι τον Καναδά 

και μετά μιά επίσκεψη στους συγγενείς της Στέμμας αλλά και στην 

αδελφή του Πιτ την Νίκη,  Σπύρο Περάκο και Άννα Πανάγο που μας 

φιλοξενούσαν με γεύματα και μπαρμπεκιού. 

 

Πριν βέβαια φύγουν είχαν στο πρόγραμμα να πάνε και για ένα μήνα 

περίπου να μείνουνε και στου Βαγγέλη και Στέλλα στο Σαν Φρανσίσκο 

αλλά πριν φύγουν τους φιλοξένησε ο μπατζανάκης μου Μπιλ και Ελένη 

Μαρίνος και του έδειχνε τον ωραίο του κήπο με τα λουλούδια αλλά και 

τον λαχανόκηπο του πίσω στην αυλή προσπαθώντας να πει, ιδίως στον 

θείο και θεία ότι αυτός είχε καλύτερο κήπο από ότι αυτοί στο χωριό, και 

εκεί είδα να έχουν θερμή συζήτηση το ποίος ήταν καλύτερος μπαξεβάνης. 

 

Την άλλη μέρα τους πήγα στο αεροδρόμιο για να πετάξουν στο Σαν 

Φρανσίσκο. Ο Μπιλ Μαρίνος είχε μαζί του ένα μικρό κασετόφωνο και για 

να κάνη έκπληξη στον θείο του έπαιξε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ 

και όταν το άκουσε τον αφύπνισε και συνήλθε από το λήθαργο που είχε.  

Για να είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει με άφησαν να τους συνοδεύσω 

μέχρι μέσα στο αεροπλάνο . 
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 Η μητέρα μου είχε θέση στο παράθυρο η θεία στη μέση και ο θείος 

κάπου στο κέντρο αλλά τον είδα να είναι τρομοκρατημένος με το κεφάλι 

του ανάμεσα στα πόδια και έλεγε να μη κοιτάζουν έξω. 

 

                      
      Από την επίσκεψη της μητέρας μου. Εγώ, η μητέρα μου και η κόρη μου Ανέττ 

 

Η μητέρα μου ήταν λίγο πιο γενναία, όχι μόνο έβλεπε αλλά και έπλεκε κάτι 

και έλεγε εγώ πλήρωσα και θα βλέπω όπου θέλω. Παρακάλεσα στις 

συνοδούς να του προσέχουν γιατί είναι ηλικιωμένοι. 

 

Τελικά έφυγα και το αεροπλάνων έφυγε. Τηλεφώνησα αμέσως στον 

Βαγγέλη ότι είναι εν πτήση και να τους περιμένει. 

Με τον Βαγγέλη και την Στέλλα θα έμενα περίπου ένα μήνα αλλά θα 

έβλεπαν εκεί και άλλους πατριώτες τους και συγγενείς που είχαν να τους 

δουν ακόμα από την προσφυγιά και θα ήταν μια συνάντηση από τις 

σπάνιες και συγκινητικές γι αυτούς 

Όταν έφτασαν εκεί και μετά μας ειδοποίησαν ότι όλοι τους ήταν σε καλή 

κατάσταση και χαρούμενοι. 

 

Ήταν το 1980 όταν πήραμε τηλεφώνημα από την Ανέττ ότι θα μας 

επισκεπτόταν με τον φίλο της για να τον γνωρίσουμε . Είχαν αποφασίσει 

να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι και να αγοράσουν δικό τους σπίτι στην 

Καλιφόρνια. Δεν φέραμε καμία αντίρρηση γιατί κι εμείς είχαμε σχέδια 

κάποτε να μετακομίσουμε κάπου στην Καλιφόρνια που είχε καλύτερο 

κλίμα αλλά θα ήμασταν και πιο κοντά μεταξύ μας. 

Ο γάμος έγινε με κουμπάρους τον Βαγγέλη και την Στέλλα και όλα έγιναν 

ωραία και καλά. 
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Την ίδια χρονιά πήραμε γράμμα από τον ανιψιό μας τον Βαγγέλη (γιος του 

αδελφού μου Γιάννη) ο οποίος έφραζε την επιθυμία να έρθει στην Αμερική 

για σπουδές πριν τον στρατολογήσουν. 

 

Χαρήκαμε γι αυτό και δεν είχαμε καμία αντίρρηση και με ευχαρίστηση θα 

τον φιλοξενούσαμε, του έγραψα αμέσως και του έθεσε ορισμένα πράγματα 

που έπρεπε να έχει υπ όψιν του. Ήξερα ότι ήταν παιδί πειθαρχημένο 

καθαρό και μελετηρός αλλά δεν ήξερε την Αγγλική γλώσσα που ήταν 

απαραίτητο στοιχείο για να σπουδάσει εδώ στην Αμερική, και έπρεπε να 

κάτσει και να μάθει μερικά πριν ξεκινήσει. 

 

Και το άλλο ότι θα έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι θα ήταν μακριά από 

τους γονείς, αδέλφια, και φίλους του για μεγάλο διάστημα σε ξένο 

περιβάλλον με άλλα ήθη και έθιμα. 

 

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Όλα αυτά τα έλαβε υπ όψιν του και ήρθε η μέρα που τον είχαμε κοντά 

μας. κάναμε την εγγραφή του στο κολέγιο και παρά λίγο να γραφτώ κι εγώ 

γιατί παρ όλο που ήμουν τόσα χρόνια στην Αμερική από την καθημερινή 

μου βιοπάλη να μεγαλώσω την οικογένεια μου δεν είχα την ευκαιρία να 

μάθω να γράφω να διαβάζω και να μιλάω με μεγάλη ευχέρεια την Αγγλική 

γλώσσα και δεν συγχώρεσα γι αυτό τον εαυτόν μου. 

 

Ο Βαγγέλης προσαρμόστηκε γρήγορα και σημείωνε πρόοδο σε όλα. Ήξερε 

να οδηγεί στην Ελλάδα αλλά εδώ τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά με 

τα αυτόματα αυτοκίνητα και τους δρόμους , έτσι άρχισα να του δίνω 

μερικά μαθήματα ώστε να μπορέσει να έχει αργότερα δικό του αμάξι για 

να πηγαίνει στο σχολείο και αλλού. 

 

Δυσκολεύτηκε στην αρχή να χρησιμοποιεί το πηδάλιο του φρένου με το 

γκάζι της μηχανής επειδή δεν είχε το αυτοκίνητο συμπλέκτη αλλά με 

μερικά μαθήματα έγινε άσσος να ακολουθεί κανονικά τη ροή της κίνησης 

αλλά και τους κανονισμούς της τροχαίας . 

 

Ένα άλλο που έπρεπε να μάθει, και ήταν λίγο σιγανός, ήταν όταν 

μπαίναμε  από μικρούς δρόμους στο μεγάλο ρεύμα κυκλοφορίας που η 

ταχύτητα εκεί ήταν μεγαλύτερη και έπρεπε με μεγάλη προσοχή να 

συμπλεύσει με τη την κίνηση εκείνη και έπρεπε να είναι γρήγορος όπως οι 

καουμπόηδες  του 1880 που όποιος έβγαζε πρώτος το περίστροφο εκείνος 

ζούσε. 
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Ο Βαγγέλης το παράδειγμα μου πήγε να το κάνει κάπως και στη πράξη. 

Μια μέρα κατέβηκα κάτω στο υπόγειο όπου ήταν και το γραφείο του να 

δω πως πήγαινε με τα μαθήματά του και μου έκανε κατάπληξη που τον 

είδα απέναντι από τον καθρέπτη να κάνει καουμπόικη πρακτική με δύο 

ψεύτικα περίστροφα πως να βγάζει τα περίστροφα με ταχύτητα.. 

 

Και μου λέει. «Έλα θείο Νίκο να δεις πόσο γρήγορος είμαι. 

Γέλασα με την ιδέα του και του είπα. 

«Βρε Βαγγέλη, εσύ γεννήθηκες 100 χρόνια αργότερα από τους 

καουμπόηδες, όταν σου είπα να είσαι γρήγορος δεν εννοούσα να είσαι 

γρήγορος στα όπλα αλλά στην κίνηση όταν οδηγάς».  

 

Πάντως στα επτά χρόνια που έζησε μαζί μας είχε αρκετές περιπέτειες  

αλλά ότι του έλεγα και τον συμβούλευα τα εννοούσε και τα έβαζε καλά 

μέσα στο μυαλό του και ήταν πάντα φιλότιμος υπάκουος και εργατικός 

 

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΚΑΙ ΛΙΝΤΑΣ 

Ένα σπουδαίο γεγονός ήταν σίγουρα τώρα ο γάμος του γιου μας Τομ με 

την καλή του Λίντα που και οι δύο είχαν τελειώσει τις σπουδές τους και 

θα άρχιζαν τη νέα τους ζωή σαν αντρόγυνο. 

 

Αυτό το καλοκαίρι φρόντισα αντί να βάλω στο κήπο μου λαχανικά έβαλα 

περισσότερα λουλούδια για το γάμο τους. Η  τελετή του γάμου θα γινόταν 

στην αίθουσα ενός μεγάλου κλαμπ καλά διοργανωμένο που ο υπεύθυνος 

ήταν και Έλληνας που θα συνδύαζε να έχουμε και ελληνικά εδέσματα. 
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        Ο Τομ με την Λίντα μετά την στέψη κατευθύνονται στο κέντρο διασκέδασης  

 

Οι επισκέπτες μας ήταν όλοι οι στενοί συγγενείς φίλοι και συνεργάτες μου 

σχεδόν από αρκετές πολιτείες τις Αμερικής και ιδιαίτερα ήρθαν και οι 

ανάδοχοι μου που με φιλοξένησαν όταν πρωτοήρθα στην Αμερική για 

μετεκπαίδευση ως φοιτητής. 

 

Εκτός βέβαια που είχαμε επισκέπτες από διάφορα μέρη της Αμερικής 

είχαμε και επισκέπτες από την μακρινή ήπειρο την Αυστραλία τον 

αγαπητό φίλο χωριανό και συμμαθητή μου Τάσο Κολοκοτρώνη με την 

σύζυγό του την Χριστίνα που από 20 χιλιάδες μίλια μακριά ήρθαν να 

τιμήσουν τον γάμο του Τομ και της Λίντα αλλά και να μας δουν και να 

γνωριστούμε καλύτερα. 

Στη συνέχεια θα διηγηθώ την γκάφα που έπαθα και αξίζει να τη πω 

 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 

Η επίσκεψη του Τάσου στην Αμερική και σ εμάς ήταν η Τρίτη φορά αλλά 

αυτή τη φορά ήρθε με τη Χριστίνα την οποία θα γνώριζα για πρώτη φόρα. 

Όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο περίπου 2-3 μέρες νωρίτερα  ο Τάσος μου 

τηλεφώνησε ότι έφτασαν. 

Του είπα να βγουν έξω και να περιμένουν μπροστά στο κτήριο να έρθω να 

τους πάρω. 
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Όταν έφτασα εκεί είδα τον Τάσο ακουμπισμένο στο τοίχο και με τις 

αποσκευές του μπροστά στα πόδια να χαζεύει την κίνηση. 

Δίπλα του ήταν μία γυναίκα που προφανώς περίμενε κάποιον να τη πάρει 

αλλά εγώ  νόμισα ότι ήταν η Χριστίνα, η γυναίκα του. 

Θέλοντας να τον ξαφνιάσω και να του κάνω έκπληξη πλησίασα την 

γυναίκα που ήταν δίπλα του νομίζοντας ότι είναι η Χριστίνα, την έπιασα 

από το μπράτσο ελαφρά και της είπα βάζοντας το δάκτυλό μου στο στόμα  

«σους.. σους». 

 

Η γυναίκα πανικοβλήθηκε νομίζοντας ότι είμαι τρελός, με κοίταξε 

τρομαγμένη, πήρε την τσάντα της δρόμο και έφυγε. 

Αμέσως γύρισε ο Τάσος και με είδε. Τον αγκάλιασα, χαιρετηθήκαμε και 

ρώτησα που ήταν η Χριστίνα. 

Μου είπε ότι ήταν λίγα μαγαζιά πιο κάτω και έβλεπε τις βιτρίνες.  

Ε!.. έπαθα σοκ και του λεω!... «καλά ρε, αυτή που ήταν δίπλα σου και την 

μίλησα δεν ήταν η Χριστίνα;» μου είπε «ΟΧΙ» και δεν την ήξερε. 

Εν τω μεταξύ μετά λίγα λεπτά ήρθε η Χριστίνα που την καλωσόρισα είπα 

την γκάφα μου και γελούσαμε. 

 

 Μια περιπέτεια  
Όταν έγινε η στέψη και θα πηγαίναμε στο Χολ , τον Τάσο και  τη Χριστίνα 

τους πήρε ο φίλος και συμμαθητής μας Δάφτσιος Αθανάσιο από το  Ann  

Arbor ο οποίος δεν ήξερε που ήταν το Χολ και θα ακολουθούσε εμένα και 

τα άλλα αυτοκίνητα, αλλά στο δρόμο τους έκοψαν τα κόκκινα φώτα. 

Έφυγαν όλοι και ο Θανάσης δεν μπόρεσε να βρει την φάλαγγα αλλά ούτε 

και το Χολ γιατί δεν είχε κανένας τους τη διεύθυνση. 

 

Πανικοβλημένος πήγε να κάνει στροφή να γυρίσει πίσω αλλά η στροφή 

ήταν παράνομη και  η αστυνομία τον σταμάτησε. 

Τον πλησιάζει ένας ψηλός μαύρος σερίφης ζωσμένος με τα πιστόλια στη 

ζώνη και του ζητάει την άδεια και ο Θανάσης έτρεμε σαν το ψάρι. 

Επεμβαίνει ο Τάσος και  του λέει!... 

«Συγνώμη κύριε σερίφη, μήπως ξέρεις σε ποίο Χολ γίνεται ένας Ελληνικός 

γάμος αυτή την ώρα;»   

Θυμώνει ο σερίφης και λεει στον Τάσο. 

 

 «Και που στο διάολο θέλεις να ξέρω εγώ που γίνεται αυτός ο γάμος, και 

μη με διακόπτης την ώρα που μιλάω στο οδηγό» 

Ο Τάσος δίχως να χάσει το θάρρος του βγαίνει έξω από το αμάξι και του 

λεει με τρόπο. 
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«Συγνώμη κύριε πολισμάνε. Εγώ και η γυναίκα μου ήρθαμε από την άλλη 

άκρη του κόσμου, ξοδέψαμε 5 χιλιάδες δολάρια για να παραβρεθούμε σ 

αυτόν το γάμο και στην ωραία σας πόλη και εσύ τώρα θες να δώσεις 

πρόστιμο στον φίλο μου. Ντροπή δεν είναι;» 

 

Ο  μαύρος αστυνόμος φαίνεται να συγκινήθηκα και ρωτάει τον Τάσο 

«Από που ήρθες εδώ στο Ντιτρόιτ;» 

Του λεει. 

«Από την Αυστραλία» 

Οπωσδήποτε δεν θα είχε ακούσει για αυτή τη χώρα και του λεει 

«Αυστρία;»  

Τον διορθώνει ο Τάσος και του λεει «Αυστραλία απ το κάτω μέρος της 

γης 20 ώρες πτήση με το αεροπλάνο. 

 

Ο Άνθρωπος δεν ήξερε που ήταν η Αυστραλία και στο τέλος τον βαρέθηκε 

και του άφησε να φύγουν. Αλλά για να βρουν το Χολ αναγκάστηκαν να 

πάνε στο γείτονα μας για να μάθουν την διεύθυνση. Έτσι όταν έφτασαν 

στο Χολ όλοι είχα μπει μέσα και είχαν καθίσει στις θέσεις τους. 

Εγώ η Στέμμα και τα παιδιά ανησυχήσαμε που άργησαν αλλά έστω και 

αργά  που ήρθαν χαρήκαμε και όλοι γλεντήσαμε μέχρι αργά 

 

Για το γάμο αυτό του γιου μας Τομ με την Λίντα ήμασταν απόλυτα 

ευχαριστημένοι και τους βλέπαμε να ταιριάζουν και σίγουρα θα ήταν ένα 

ευτυχισμένο ζευγάρι με μέλλον. 

Οι συμπέθεροι μας ήταν άνθρωποι των γραμμάτων με του οποίους 

ταιριάζαμε και οι σχέσεις μας ήταν άριστες. 

 

Όταν ήρθαν στην Αμερική να μας επισκεφτούν η αδελφή μου Σοφία με 

τον άντρα της τον Θανάση τους πήγαμε να γνωρίσουν τα συμπεθεριά μας 

τον Τζον και τη Τζοαν που τότε ζούσαν σε ένα μεγάλο αγρόκτημα κοντά 

σε μία λίμνη και μεγάλο δάσος με πολλά και ψηλά δέντρα που ήταν 

εντυπωσιακό. Και μετά το γεύμα. 

 

Κάναμε ένα μεγάλο περίπατο στο δάσος να περιεργαστούμε τη φύση και 

τα διάφορα δέντρα. 

Όταν γυρίσαμε πίσω στο σπίτι ρώτησα τον Θανάση αν του άρεσαν τα 

δέντρα. Με μεγάλη χαρά είπε όχι μόνο του άρεσε αλλά χάιδεψε και ένα 

δέντρο. Του είπα ότι στην Αμερική, όλοι είναι φυσιολάτρες όπως αυτός. 

 

Αξίζει το κόπο να πω και το ακόλουθο. 
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Επειδή οι συμπέθεροι είχαν μεγάλο κτήμα και σκέφτηκα να δώσω στην 

συμπεθέρα την Τζοαν λίγους κολοκυθόσπορους να βάλει στον κήπο. Όταν 

άρχισαν να γίνονται γέμισε ο τόπος από κολοκυθάκια και μεσημέρι-βράδυ 

η Τζοαν τα μαγείρευε μέχρι που ο Τζον με πιάνει μια μέρα και μου λεει. 

«Νικ σταμάτα να δίνεις  άλλα κολοκύθια στη Τζοαν γιατί  τρωμε κάθε 

μέρα και βγήκαν από τη μύτη μου. 

 

Ο Τομ με τη Λίντα μετά το γάμο τους πήγανε για γαμήλιο ταξίδι στην 

Ελλάδα και όταν επέστρεψαν αποφασίσανε να εγκατασταθούν στη 

Καλιφόρνια και χαρήκαμε γιατί μια που και τα δύο παιδιά μας θα ήταν 

εκεί θα μετακομίζαμε κι εμείς για να είμαστε όλοι ο ένας κοντά στον 

άλλον και κοντά στον αδελφό μου τον Βαγγέλη και στους άλλους συγγενείς 

και ο λόγος που θέλαμε να πάμε εκεί ήταν επίσης το κλήμα αλλά και από 

απόψεως εργασίας για τα παιδιά. 

 

Τελικά όταν όλοι τακτοποιήθηκαν από δουλειά αποφασίσαμε με την 

Στέμμα και αγοράσαμε οικόπεδο διαλέξαμε και το σχέδιο του σπιτιού που 

στην περιοχή Τράσυ τότε ήταν φθηνό αλλά και κοντά σε όλους και 

υπολόγισα ότι σε 6-7 χρόνια όταν θα έπαιρνα την σύνταξή μου να πάμε 

εκεί αλλά μέχρι τότε θα το νοικιάζαμε για να αυτό- εξοφλείται  

 

 

 

ΕΙΔΗΣΗ ΣΟΚ 

Εν τω μεταξύ μία είδηση έπεσε σαν 

κεραυνός σε όλη τη οικογένεια. 

Η Ανέττ τηλεφώνησε να μας πει ότι ο 

γάμος της τερματίσθηκε και παίρνει 

διαζύγιο. 

 Το δυσάρεστο νέο μας συγκλόνισε όλους 

και δεν το περιμέναμε, αλλά  αφού ήταν 

δική της επιλογή για την απόφαση αυτή 

δεν φέραμε αντίρρηση για να μη την 

κάνουμε πιο δυστυχισμένη αφού ξέραμε 

ότι ένας χωρισμός δεν ήταν μιά εύκολη 

υπόθεση. Ήταν προσωπικό της ζήτημα. 

Από εμάς θα είχε την απεριόριστη αγάπη 

ότι και αν αποφάσιζε. 

 
Ο Τομ με τη Λίντα και Αμαλία.  
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Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε μένα  ήταν ότι από τις  βαριές 

δουλειές που έκανα για χρόνια έπασχα τώρα από δισκοπάθεια που πολλές 

φορές με καθήλωνε στο  κρεβάτι για εβδομάδες σαν παράλυτο και δεν 

μπορούσα να κάνω τίποτα και η δουλειά μου απαιτούσε να σηκώνω και 

να σπρώχνω βαριά αντικείμενα. 

Σκέφτηκα αν έβγαινα από την δουλειά με αναπηρική σύνταξη δεν θα ήταν 

αρκετά τα λεφτά αλλά εν ανάγκη θα γινόταν υποχρεωτικά. 

Όταν πήγα να δω τα παιδιά στην Καλιφόρνια πήγα με αναπηρικό 

καροτσάκι και μείναμε στου Τομ και Λίντας για λίγες μέρες. 

Όταν γυρίσαμε σπίτι αποφάσισα να γράψω γράμμα στον διευθυντή της 

εταιρείας και να τον παρακαλέσω να εγκρίνει την απελευθέρωσή μου από 

την εταιρεία με αναπηρική σύνταξη αλλιώς θα μπορούσα αν συνέχιζα να 

δουλεύω να μείνω ανάπηρος στην καρέκλα σε όλη μου τη ζωή. 

Ευτυχώς συμμερίσθηκαν την κατάστασή μου και την εγκρίνανε οπότε θα 

μου έδινε την ευκαιρία να πάμε στην Ελλάδα για μακρύτερο χρονικό 

διάστημα για ξεκούραση και αυτό ήταν ένα ευχάριστο νέο 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τώρα με 6 βαλίτσες γεμάτες με ρούχα και άλλα πράγματα και με εφόδια 

από μπογιές και πινέλα έτοιμοι να πετάξουμε για μία ακόμη φορά στην 

Ελλάδα. 

 

Εκεί είχα πρόγραμμα να κάνω μερικά έργα ζωγραφικής και να τα εκθέσω 

στο κοινό για να τα δουν αλλά και να τα αγοράσουν. 

Το υπόγειο στο σπίτι του αδελφού μου του Γιάννη το μετέτρεψα σε 

στούντιο και όταν είχα καμιά πενηνταριά κάδρα έτοιμα διαμορφώσαμε το 

παλιό μας καφενείο σε εκθεσιακό χώρο στολισμένο με λουλούδια σε βάζα 

κλπ και με κατάλληλο φωτισμό που έκανε ο ανιψιός μου που ήταν ένα 

ωραίο ατελιέ. 

 

Για μία εβδομάδα το διαφημίσαμε σε όλο τον Δήμο, που συνέβαλε και ο 

Δήμαρχος Μιχάλης Σελβίδης  και την ημέρα των εγκαινίων είχαμε αθρόα 

κοσμοσυρροή που σχεδόν πουλήθηκαν όλα τα έργα μου. Αλλά τους 

παρακάλεσα να μείνουν τα έργα για λίγες μέρες για να έρχεται ο κόσμος 

να τα βλέπει. 

 

Λοιπόν τόσο εγώ αλλά τόσο και η Στέμμα ήμασταν ικανοποιημένοι από 

την ανταπόκριση του κόσμου και την αναγνώριση τους για τη τέχνη μου 
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που εάν δεν πήγαινα στην Αμερική όπου είχα όλες τις ευκαιρίες εκεί ίσως 

να μη έπιανα στο χέρι πινέλο να ζωγραφίσω. 

 

Μία μέρα με επισκέφτηκε μία δασκάλα των καλών τεχνών  με τα παιδιά 

της τάξης της για να δουν τα έργα αλλά και για να τα μιλήσω το πως 

άρχισα να ζωγραφίζω. 

Βλέποντας τα μικρά παιδάκια θυμήθηκα και τα δικά μου και τα είπα ότι 

στα δικά μου χρόνια τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίζουν 

γιατί δεν την θεωρούσαν απαραίτητη και ότι όταν με είδε η δασκάλα να 

ζωγραφίζω με τιμώρησε, αλλά εγώ συνέχιζα να ζωγραφίζω. 

Είπα. «Παιδιά είσαστε τυχερά που ζείτε σ αυτή τη τυχερή εποχή από ότι 

ζούσα εγώ. Εσείς τώρα έχετε δασκάλα να σας διδάσκει όλες τις καλές 

τέχνες και πρέπει να τη ακούτε και να την σέβεστε που είστε τόσο τυχερά. 

Χάρηκα που είχα την ευκαιρία που τα μίλησα. 

  

Σχεδόν μέσα σε μία εβδομάδα όλοι οι χωριανοί είχαν δει τα έργα μου και 

ήθελαν να κάνω κι άλλα αλλά σκεπτόμουν ότι θα έπρεπε να πάμε και 

κανένα ταξιδάκι να δούμε μερικά μέρη  της Ελλάδας. 

Είχαν ήδη περάσει 12 μήνες και καλοκαίριαζε και πριν φύγουμε ήθελα να 

διορθώσω λίγο και το πατρικό σπίτι γιατί είχε σχεδόν κατάρρευση. 

Θέλαμε να βάλουμε τις σωληνώσεις του νερό, θέρμανση και άλλες 

βελτιώσεις. 

 

 Μια μέρα στο χωριό  
Μιά που είχα σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο στο χωριό ας διηγηθώ τη ζωή 

μιας  μέρας που για πολλά χρόνια δεν την έζησα. 

 

Σηκώθηκα μια μέρα νωρίς το πρωί στις 7 άκουσα τα νέα από την 

Αμερική ότι η αξία του δολαρίου έπεσε και οι μετοχές έπεσαν πολύ  

χαμηλά και το χρηματιστήριο έχασε και ότι ο Ρέιγκαν και ο Γκορμπατσόφ 

υπέγραψαν συμφωνία ελάττωσης των πυρηνικών όπλων. Είπα «Τι με 

νοιάζει εμένα». 

 

Πήγα στα μαγαζιά εκεί κοντά για να πάρω ψωμί από το φούρνο και μια 

εφημερίδα. Την ώρα εκείνη δεν υπήρχαν άνθρωποι στο δρόμο αλλά 

αρκετά σκυλιά όλων των ειδών και χρωμάτων τα οποία από τη πολύ 

δουλειά ήταν ξαπλωμένα στη μέση του δρόμου που για να μη τα πατήσω 

πήγαινα από γύρω και δεν τα έκαιγε καρφί , σαν να μου λέγανε αν δεν σου 

αρέσει φύγε πίσω στην Αμερική αυτή είναι δική μας χώρα και ο τι 

θέλουμε κάνουμε. 
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Τα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα έλεγαν ότι οι Ιρανοί βύθισαν ένα 

ελληνικό πλοίο. η Συρία υποστηρίζει το Ιράκ και ο Αγιατολαχ  δεν το 

αρέσει και ότι σε όλα αυτά φταιει η Αμερική. Είπα «Συνηθισμένα αυτά» 

Πήρα άλλο δρόμο για το σπίτι για αλλαγή και πέρασα εκεί που έμεναν 

Τούρκοι εργάτες με τις οικογένειές τους και τα πολλά παιδιά. Όπως οι 

Μεξικάνοι στην Αμερική. Και  τι να δω 

Βλέπω στη αυλή δύο παιδία με διπλωμένα τα γόνατα να κάνουν τα κακά 

τους ανενόχλητα και να μιλάνε και να γελάνε από ευχαρίστηση. 

(θυμήθηκα τα δικά μου παιδικά χρόνια). 

Ένα άλλο αγοράκι όρθιο στην μπροστινή πόρτα κατουρούσε και το 

κατουρλιό το  έκανε σαν σιντριβάνι και έπαιζε. Φώναξα και σταμάτησε. 

Έριξα μια άγρια ματιά αλλά αντί να φοβηθούν τα τουρκαλάκια μου 

έβγαζαν τη γλώσσα και με κορόιδευαν. 

 

Σκέφτηκα ότι δεν ήταν δική μου υπόθεση να επέμβω, άλλωστε αυτά ήταν 

στο σπίτι τους και μπορούσαν να κάνουν ο, τι ήθελαν. 

Έχασα που δεν είχα μαζί μου την φωτογραφική μηχανή να πάρω μερικές 

για να τα δείξω στα Αμερικανόπουλα. Το είπα στη Στέμμα και γελούσε. 

Μετά το πρωινό μας αποφασίσαμε με την Στέμμα να πάμε μια βόλτα με 

το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη που είναι μόλις 9 χιλιόμετρα . 

  

Το ταξίδι μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι και δύο ώρες, ανάλογα με 

τη κίνηση. Καμιά φορά ένα πεζός μπορεί να πάει γρηγορότερα από το 

λεωφορείο.  

Πάντα προτιμάω να κάθομαι κοντά στον οδηγό για( όταν είναι νευρικός) 

να ακούω τις βρισιές. Μου αρέσει να τους ακούω όταν κανένας είναι 

μπροστά του και πάει σιγά να αραδιάζει Χριστό-Παναγίες και άλλα 

επίθετα. 

 

Εδώ δεν είναι μόνο  οδηγός αλλά και οι επιβάτες γίνονται ένα με τον 

οδηγό και βλέπεις χειρονομίες και μούντζες από τα παράθυρα να φέγγουν 

σαν βροχή. 

 

Τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες δεν δίνουν και πολύ 

σημασία όχι μόνο στα σήματα αλλά και στους πεζούς πολίτες . έτσι και 

δεν προσέχεις εκεί μπορεί να σε πάρει ο χάρος στο άψε σβήσε αδιάβαστο. 

Ένα πράγμα που παραδέχομαι είναι ότι οι Έλληνες οδηγοί ίσως να είναι οι 

καλύτεροι στο κόσμο γιατί έτυχα να είμαι σε λεωφορείο και ο οδηγός να 

περνάει μέσα από κάτι στενά σοκάκια με μερικά εκατοστά ανοχή και από 

τις δύο πλευρές και με αρκετή ταχύτητα. 
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Τώρα όσο για το παρκάρισμα στην Ελλάδα είναι το ευκολότερο πράγμα. 

Ο καθ ένας παρκάρει όπου τον βολεύει και όσο θέλει και δεν τον νοιάζει 

αν υπάρχει μπροστά πόρτα ή κατάστημα η πυροσβεστικός σωλήνας. 

Μπορεί να το βάλει το αμάξι του ανάποδα στα πλάγια, με την όπισθεν , με 

τη μούρη και δεξιά και αριστερά, διπλό και τριπλό παρκάρισμα είναι ΟΚ 

Και αν τύχη και τον γράψει ο αστυνομικός, αμέσως του λεει «Ξέρεις ρε 

ποίος είμαι εγώ;». «Θα σου δείξω». 

Όλοι έχουν κάποιον βουλευτή. Δήμαρχο, ή  άλλον αστυνομικό να πάει και 

να σβήσει το παράπτωμα, Έτσι σχεδόν κανένας Έλληνας δεν πληρώνει 

πρόστιμα. Δεν είναι αμερικανάκια . 

 

Κάθε μέρα ακούγαμε να γίνεται και μία απεργία. Αν δεν ήταν απεργία θα 

ήταν κάποια αργία η γιορτή, τέτοιε έχουμε 365 μέρες το χρόνο. 

 

Μια μέρα κατεβήκαμε στη πόλη και θα ήταν κάποια γιορτή. Οι δρόμοι 

και η αγορά είχε πολύ κόσμο. Σε κάθε γωνία και ένα σουβλατζίδικο και ο 

κόσμος που να πεινάσει εκεί μόνο με τη μυρωδιά χορταίνεις. Κατεβάσαμε 

μερικά σουβλάκια με τη Στέμμα και τα ευχαριστηθήκαμε. Τέτοια δεν 

υπάρχουν στην Αμερική. Σε πολλά είναι προοδευμένοι εκεί αλλά σ αυτά 

καθυστερημένοι. 

 

Μετά πήγαμε στην αδελφή μου τη Σοφία φάγαμε ξανά και είχαμε 

υποχρεωτική σιέστα κάπου δύο ώρες ύπνο ελληνικό. Αυτό θα πει Ελλάδα. 

Όταν πήγαμε στο χωριό να το τηλέφωνο να χτυπάει και ένας φίλος να λεει 

ότι θα περάσει στις 10 το βράδυ να μας πάει στα μπουζούκια για τσίπουρο 

και φαγί πάλι. Ε πως να μη κάνεις κοιλιά και στομάχι με τέτοια 

φαγοπότια;. 

 

Μπορεί κανείς να γράφει ένα βιβλίο την ημέρα για τις περιπέτειες στην 

Ελλάδα. 

Τώρα είχαμε σχέδια να επιστρέψουμε στην Αμερική για να συνέλθουμε 

από την πολυφαγία. 

 

 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

 Πριν γίνει αυτό πήγαμε ένα δεκαήμερο ταξίδι στη Ρωσία με τον Γεώργο 

και Γεωργία Κατσανού τότε  που ακόμα επικρατούσε το Κομμουνιστικό 

καθεστώς. Η υποδοχή για τους τουρίστας ήταν εξαιρετικά καλή και μας 
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δόθηκε η ευκαιρία να δούμε αρκετά αξιοθέατα μουσεία και άλλα 

σημαντικά μέρη. 

 

 Όσο για τον κόσμο της Μόσχας είδαμε να είναι ευγενικοί και αρκετοί να 

μιλούν άνετα τα Αγγλικά και φιλικοί στους ξένους. 

 

                      
                                  Μία αναμνηστική φωτογραφία στη Μόσχα 

                                
                                      Η στέμμα στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. 

Αυτό το ταξίδι ήταν πάλι μία άλλη περιπέτεια. 

Η εκδρομή οργανώθηκε από μία ομάδα πρώην συμμαθητών της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μετά από ένα συναπάντημα που είχαμε 

πριν από λίγες μέρες. 
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Ταξιδεύσαμε με ένα πλοίο που από πολεμικό του ελληνικού ναυτικού το 

μετέτρεψαν σε επιβατικό που οι καμπίνες ήταν στενές που είχαν 

σχεδιαστεί για ναύτες. Η Στέμμα αρνήθηκε να τις χρησιμοποιήσει και τη 

βγάζαμε στο κατάστρωμα. 

 

                 
                                          Εδώ με τη παρέα μας στην Κύπρο 

 

                         
 Εδώ με τους φίλους μου στους Αγίους τόπους με τον Ιορδάνη Ποταμό στο βάθος της 

φωτογραφία  

 

Στη Κύπρο δεν μείναμε πολύ μια που ο προορισμός μας ήταν να πάμε στα 

Άγια μέρη που ήταν εντυπωσιακά όπου και αν πήγαμε. 

 

Η μεγάλη περιπέτεια ήταν στον Ιορδάνη Ποταμό, εκεί που Βαπτιστής 

Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού Χρηστό και όλος ο κόσμος έμπαινε να βρέξει 

τα πόδια του για να τιμήσει την βάπτιση και κάπως να συμβαπτιστεί. 
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Αυτό προσπάθησε να κάνει και η Στέμμα αλλά στραβοπάτησε και έπεσε 

όπως ήταν με τα ρούχα μέσα στο νερό. Την είδα κάπως ντροπιασμένη και 

για να την ενθαρρύνω έπεσα κι εγώ μέσα όπως ήμουν έτσι βαπτιστήκαμε 

μόνοι μας και γίναμε για δεύτερη φορά Χατζήδες. 

 

Μόλις στεγνώσαμε λίγο πήγαμε σε ένα μαγαζί και αγοράσαμε καινούρια 

ρούχα για να συνεχίσουμε την περιοδεία μας που ήταν ένα εργαστήριο 

κατασκευής χρυσαφικών από όπου αγοράσαμε ένα ωραίο κολιέ για τη 

Στέμμα σαν δώρο για την βάπτιση με την πιστωτική κάρτα. 

 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ποτέ δεν μας χρέωσαν τον κολιέ και το 

αποδώσαμε σε θαύμα της βάπτισης 

Τελικά φύγαμε με τις καλύτερες αναμνήσεις και άξιζε ο κόπος και η 

περιπέτεια εκεί. 

 

  
Εδώ οι πρώην συμμαθητές και συμμαθήτριες της Αμερικανικής Σχολής σε εκδρομή 

στους Αγίους τόπους (στη μέση εγώ με την Στέμμα δεξιά και την Σίδνεη αριστερά) 

 

Γυρίζοντας στην Ελλάδα κάναμε σχέδια να πάμε στην Γερμανία στην 

Ιταλία αλλά ξαφνικά αποφασίσαμε να πάμε στα πάτρια εδάφη εκεί που 

είχαν γεννηθεί και ζήσανε οι γονείς μου. Αυτή ήταν επιθυμία του θείου 

Παναγιώτη και θείας Μαρίας του αδελφού του Ηλία και μερικών άλλων 

που ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες στα νεανικά τους χρόνια και δεν 

τα είδαν τα μέρη τους για πολλά χρόνια. 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

 

Μία επιθυμία που είχαν οι γονείς μου ήταν μια μέρα να αξιωθούν να πάνε 

στα πατρικά τους σπίτια εκεί που γεννηθήκανε μεγαλώσανε και 

δουλέψανε και στο τέλος με τον πόλεμο το 1922 τα χάσανε όλα και πολλοί 

έχασαν και τη ζωή τους από τους μανιασμένους Τούρκους. 

 

Δυστυχώς ο πατέρας μου δεν έζησε να μπορέσει να πραγματοποιήσει 

αυτό το ταξίδι γιατί αρρώστησε και πέθανε, αλλά την θέση του την 

πήραμε εμείς τα παιδιά του και πήγαμε να δούμε που γεννήθηκαν και 

έζησαν, να δούμε τα σπίτια τους και τα μαγαζιά που μας έλεγαν ότι είχαν 

και ο κόπος και η απόφαση αυτή δεν πήγε χαμένη.  

 

Είδαμε με τα μάτια μας και μπήκαμε και στα σπίτια τους στο σχολείο 

τους και μιλήσαμε με ανθρώπους που ζούσανε μαζί αγαπημένοι μέχρι που 

ήρθε ο λαίλαπας του πολέμου και του ξερίζωσε από τις πατρίδες τους   

Ο οδηγός του λεωφορείου ο Θωμάς Ναζλίδης που ήταν και αυτός 

πρόσφυγας και ήξερε καλά τα μέρη με περίπου 35 άτομα περάσαμε το 

Αιγαίο με το πλοίο και βγήκαμε στο λιμάνι της Σμύρνης που κατά την 

έξοδο των προσφύγων είχε καεί τελείως και τώρα την βλέπαμε μία 

μοντέρνα πόλη. 
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Εδώ στο λεωφορείο του Θωμά Ναζλίδη πηγαίνοντας στο Μουραδιές της Σμύρνης 

Να επισκεφτούμε τα πάτρια εδάφη που έχασαν μετά την προσφυγιά του 1922. 

 

Εκεί στην παραλία της Σμύρνης το 1922 χιλιάδες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν 

από την οργή των φανατικών Τούρκων. Εκεί μας έλεγε η μητέρα μου πως 

η μητέρα τους τα κατάφερε να τις γλιτώσει από τα χέρια των Τούρκων 

στρατιωτών να μη τις αρπάξουν. Πάντα δοξάζανε τους Αμερικανούς 

ναύτες και τα πλοία τους που τους έσωσαν από την σφαγή παρ όλο που 

δεν είχαν αυτοί την ευθύνη. 

Μείναμε ένα βράδυ και την άλλη μέρα τα 45 χιλιόμετρα που απέχει ο 

Μουραντιές το καλύψαμε σε μία ώρα. 

Εκεί η συγκίνηση αλλά και ο ενθουσιασμός ειδικά αυτών που είχαν 

γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί ήταν απερίγραπτος. 

Σύμφωνα με τον θείο Παναγιώτη που θυμόταν με όλες τις λεπτομέρειες το 

χωριό του μας έλεγε ότι παρ όλα αυτά τα χρόνια δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα 

και σχεδόν όλη την ημέρα γυρίζαμε και βλέπαμε τα σπίτια τους. 

Σχετικά για το θέμα αυτό γράφω εκτεταμένα με φωτογραφίες και 

περιγραφή στις πρώτες μου σελίδες. 

 

Ο θείος Παναγιώτης ήταν τότε 15 χρόνων και θυμόταν σχεδόν όλο το 

χωριό και μπόρεσε να εντοπίσει όλων των συγγενών τα σπίτια και προ 

παντός του πατέρα μου του αδελφού του της μητέρας μου και άλλων 
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Τα αδέλφια Γιάννης και Βαγγέλης Χατζημάρκος μπροστά στο σπίτι  του πατέρα τους 

 στο Μουραδιές της Σμύρνης που εκτοπίστηκαν το 1922 με την Μικρασιατική 

καταστροφή. 

 

Οι Τούρκοι που κατοίκησαν τα σπίτια των Ελλήνων ήταν ευγενικοί μαζί 

μας και μάλιστα η οικογένεια που έμενε στο σπίτι του πατέρα μας ζήτησε 

και συγνώμη λέγοντας ότι και αυτούς τους έφερε η κυβέρνηση από αλλά 

μέρη και τους εγκατέστησε  στο σπίτι αυτό. Μάλιστα δε μας άφησε να 

μπούμε μέσα και μας έκανε και τσάι . 

 

Φεύγοντας του ζήτησα μιά χάρη. 

Είδα τη σιδερένια πόρτα της αυλής που δεν λειτουργούσε και ζήτησα αν 

μπορούσα να την πάρω για κειμήλιο στην Ελλάδα γιατί ήταν φτιαγμένη 

από τα ίδια του τα χέρια. 

Με μεγάλη χαρά την έβγαλε και μου την έδωσε. 

Παρ όλο που ήταν βαριά την κουβάλησα μέχρι το λεωφορείο και ο Θωμάς 

την έβαλε στο χώρο των αποσκευών και την έφερα στο σπίτι. αφού την 

καθάρισα την κρέμασα στο σαλόνι για να μου θυμίζει τον πατέρα μου.  

  

              

 
 
Μουραδιές. Εδώ η Στέμμα παραλαμβάνει από τον Τούρκο κάτοικο (δωρεά) την 

σιδερένια πόρτα που κατασκεύασε ο πατέρας μου.  
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Μουραδιές. Εγώ η Στέμμα και ο θείος Παναγιώτης μπροστά στο σπίτι του πατέρα 

μου. Οι πόρτες και τα παράθυρα που ήταν όλα από σίδερο κατασκευασμένα από τον 

πατέρα μου και το αδελφό του Μάρκο. Ακόμα και η τουλούμπα του νερού που ήταν 

εκεί στην αυλή λειτουργούσε άψογα . 

 

Μερικοί Τούρκοι ήταν καχύποπτοι για την επίσκεψή μας και μας έβλεπαν 

σαν να ήμασταν εκεί να διεκδικήσουμε τα σπίτια των γονιών μας. 

Αρκετοί Τούρκοι ηλικιωμένοι ήξεραν και πίστευαν πως φεύγοντας οι 

Έλληνες είχαν κρύψει πολλά πολύτιμα αντικείμενα και χρυσές λίρες μέσα 

στα σπίτια τους και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν να βρούνε  την 

ευκαιρία να τα πάρουν. 

 

Είχαν συμβεί τέτοια μεμονωμένα πράγματα αλλά ήταν για μεγάλα ποσά. 

Όπως του συμπατριώτη μας του έμπορου Τρίγκατζη που είχε 

εγκατασταθεί στην Αθήνα και επί κυβερνήσεως Μεταξά κατόρθωσε να 

φέρει ένα γκαζοτενεκέ χρυσές λίρες, και έγιναν με την συγκατάθεση του 

τουρκικού κράτους που πήρε τα μισά. 

Αλλά παρατήρησα ότι και εμάς παρακολουθούσαν να δουν τις κινήσεις 

μας μπας και δουν να παίρνουμε τίποτα το πολύτιμο. 
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Μουραδιές. Αυτό το σπίτι ήταν του παππού Γιαννακό και γιαγιάς Αμαλίας. Εδώ 

γεννήθηκαν τα δύο τους κορίτσια, η Ανθή (η μητέρα μου ) και η Μαρία που το 

εγκατέλειψαν σε εφηβική ηλικία. Η μητέρα μου δεν μπόρεσε να το δει αλλά η θεία 

Μαρία το είδε και θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια. Εδώ η Στέμμα μπροστά στο σπίτι 

της μαμάς . Όπως το άφησαν έτσι ήταν και μετά από 60 χρόνια. 

 

 Μετά βέβαια από την επίσκεψη αυτή δεν παραλείψαμε να πάμε και στη 

ωραία πόλη της Προύσας να δούμε το σπίτι του Καραγκιόζη και άλλα 

αξιοθέατα με τα πολλά και ωραία εστιατόρια και νόστιμα φαγητά. 

 Στη συνέχεια αφού περάσαμε το ωραίο Αϊβαλί (Κυδωνίες) και περάσαμε 

την μεγάλη γέφυρα του Βοσπόρου φτάσαμε    στην ωραία και ξακουστή 

Κωνσταντινούπολη και στην Αγία Σοφία. 

Το μεγαλείο αυτής της πόλης το ζήσαμε για μερικές μέρες που 

επισκεφθήκαμε το Πατριαρχείο τα Πρινκηπόννησα, Το Καπαλί Τσαρσί . 

το Τοπ Καπί τα Μουσεία και άλλα αξιοθέατα μέρη και τα νυχτερινά 

κέντρα και τις καλόγραμμες χορεύτριες με ανατολίτικη μουσική  

Μετά από το μεγάλο αυτό ταξίδι διασχίσαμε την Ανατολική Θράκη. 

Αλεξανδρούπολη Καβάλα. Δράμα Σέρρες και φτάσαμε στην ωραία μας 

Θεσσαλονίκη και το αγαπημένο μας χωριό. 
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 Εδώ στην Κωνσταντινούπολη  στο πάρκο μπροστά στον Μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας 

Σοφίας με την παρέα του λεωφορείου που ήταν όλοι από το χωριό μας συγγενείς. 

 

Μπορώ να πω ότι το ταξίδι αυτό ήταν το καλύτερο της ζωής μου γιατί 

κάτι έφερα που ήταν του πατέρα μου, μακάρι να ζούσε και να το έβλεπε. 

Σίγουρα μερικοί θα είπαν τι μαζεύει αυτά τα σκουπίδια, αλλά για μένα 

ήταν πολύτιμο. Το καθάρισα το έβαψα το έκανα κορνίζα βαλμένο σε βάση 

και το άφησα στον ανιψιό μου να το έχει για στολίδι κάτι ιστορικό από τα 

χέρια του παππού του και από εμένα τον θείο του. 

Είχαμε συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Η 

Στέμμα άρχισε να βαριέται και να νοσταλγεί το σπίτι της που ήταν η 

Αμερική. Όχι τόσο εγώ αλλά μετά από 40 χρόνια είχε γίνει συνήθεια και 

ένιωθα ότι και εγώ ανήκω πια εκεί. 

Είναι γεγονός ότι σε όλο αυτό το διάστημα περάσαμε υπέροχα και κάναμε 

πολλούς καινούριους  φίλους για πάντα. 

Εκεί πέρασα τα περισσότερα νεανικά μου χρόνια δουλεύοντας, εκεί 

παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια, εκεί ήταν το σπίτι μου. 

 

Εκεί που είχαμε κατασταλάξει από τα ταξίδια πήραμε είδηση ότι 

ερχόντουσαν ο Τομ και η Λίντα να μας επισκεφτούν. Ήρθαν μέσω 

Γερμανίας με ένα καινούριο αυτοκίνητο για να γυρίσουν και την Ελλάδα. 
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Επειδή  δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή του σκεφτήκαμε να κάνουμε 

ένα δεύτερο γάμο στο χωριό ώστε αυτοί που δεν μπόρεσαν να 

παραβρεθούν στο γάμο τους στην Αμερική να τους δουν να παντρεύονται 

ξανά και να διασκεδάσουν και η ιδέα ήταν πολύ καλή. 

 

Αφού έγιναν όλα αυτά και τα ταξίδια ήρθε η ημέρα να μας χαιρετήσουν 

και να αναχωρήσουν για την Αμερική. 

Είχαν ήδη αγοράσει δικό τους σπίτι και θα πήγαιναν να το χαρούν 

 

Τώρα ήρθε και η δική μας σειρά να τα μαζέψουμε και να πάμε στο 

σπιτάκι μας να δούμε τι έκανε εκεί ο Βαγγέλης που σπούδαζε μόνος του. 

Μείναμε έκπληκτοι που όλα ήταν στην εντέλεια και νοικοκυρεμένα. 

Το μόνο, που έβαλε λίγα κιλά που έτρωγε πολλά χάμπουργκερ και άλλα 

ετοιματζίδικα  φαγητά, κατά τα άλλα ήταν μιά χαρά με τα μαθήματά του 

και είχε κάνει μεγάλη πρόοδο. 

 

Δεν είδαμε να είχε μπλεχθεί με καμία αμερικανίδα και του είπα αν ήθελε 

να παντρευτεί θα ήταν καλά και θα μπορούσε να μείνει στην Αμερική 

μόνιμα. Αλλά το απέρριψε λέγοντας ότι θα παντρευτεί μετά τα 35 του 

Κι εγώ με τη σειρά μου το απέρριψα και βάλαμε στοίχημα. 

Αν παντρευόταν πιο μπροστά θα μας έβγαζε δύο εισιτήρια για την Ελλάδα 

μετ΄ επιστροφής, το κάναμε και γραπτώς γιατί εγώ ήμουν σίγουρος . 

 

Ένα άλλο ευχάριστο που είχαμε ήταν ότι ο Τομ και η Λίντα περίμεναν 

μωρό και η χαρά μας ήταν μεγάλη που θα γινόμασταν παππούδες . όταν 

ήρθε δε καιρός  και γέννησε έτυχε να συμπίπτει με τα γενέθλια της 

Στέμμας στις 20 Φεβρουαρίου 1990 και το όνομα που της έδωσαν ήταν 

«Αμαλία» 

Χαρήκαμε για το όνομα. Τίμησαν την γιαγιά μου Αμαλία. 

 

Μια που είχαμε κάνει αρκετές επισκευές και μεταρρυθμίσεις στο πατρικό 

μας σπίτι σκεφτήκαμε να πάμε για 6 μήνες  πάλι το καλοκαίρι αφού ο 

Βαγγέλης θα φρόντιζε για το σπίτι και το κήπο μας στην Αμερική. 

Κανονίσαμε να γιορτάσουμε το Πάσχα με αρνί στη σούβλα σύμφωνα με 

τα έθιμα την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου. 

 

Δεν είχαμε ακόμα τρεις μήνες πήραμε είδηση από τον Τομ και Λίντα ότι 

θα έρθουν ειδικά να βαπτίσουν το μωρό τους σύμφωνα με το Ορθόδοξο 

τρόπο στην εκκλησία του χωριού παρουσία των συγγενών και φίλων. Η 

είδηση μας έδωσε πολύ χαρά που θα ακολουθούσαμε την παράδοση.  
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Ήταν μεγάλη τιμή για όλους μας γιατί και εμείς όλα τα αδέλφια είχαμε 

βαπτιστεί εδώ στο χωριό και στην ίδια εκκλησία.. 

 

 Όλα πήγαν ομαλά με τη βάπτιση αλλά είχαμε ετοιμάσει και ειδικό 

δωμάτιο για την μικρή μας Αμαλία να έχει όλες τις ανέσεις. 

 

Μετά από λίγες μέρες αποφασίσαμε εγώ  με την Στέμμα και ο Τομ με την 

Λίντα και Αμαλία να πάμε για μερικές μέρες στη Ρόδο. 

Κανονίσαμε να πάμε μέχρι την Αθήνα με το τρένο και από εκεί με το 

αεροπλάνο. 

 

Μετά από κάνα δύο ώρες μέσα στο τρένο το μωρό χέστηκε, και όταν λεω 

χέστηκε, εννοώ χέστηκε μέχρι τα νύχια και ο Τομ που την είχε αγκαλιά 

τον έκανε χάλια. Η δε μυρωδιά ήταν απερίγραπτη. 

Το μόνο που κάναμε ήταν να γελάμε. Το ίδιο έκανε και ο κόσμος. Τελικά 

την πήρε ο Τομ και την έπλυνε στο στενό «μέρος» που κουνούσε το βαγόνι 

σαν να ήταν βάρκα στον ωκεανό. 

Όταν την έφερε καθαρή όλο το βαγόνι χάρηκε. 

 

Στην Αθήνα μας περίμενε ένας φίλος που μας πήρε να μας πάει στο 

αεροδρόμιο . 

Με λίγη ταλαιπωρία φτάσαμε στο νησί και σε καλό ξενοδοχείο και ο 

καιρός ήταν ακόμα λίγο ψυχρός αλλά ο κόσμος έκανε τα μπάνια του και 

κυρίως οι Γερμανοί τουρίστες απολάμβαναν και την ηλιοθεραπεία  

Νοικιάσαμε αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε  ευκολία στις παραλίες και η 

Λίντα δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει το μαγιό της και να κάνει μπάνιο, 

ακόμα και η μικρή Αμαλία να πάρει το βάπτισμα και στα ωραία γαλανά 

νερά του Αιγαίου , αφού αυτός ήταν και ο σκοπός του ταξιδιού. 

Μια μέρα η σερβιτόρα του ξενοδοχείου πήρα την Αμαλία να την κάνει μια 

βόλτα και εξαφανίστηκε για αρκετή ώρα που μας έκανε να ανησυχήσουμε 

αλλά ξαφνικά φάνηκε με τη μικρή να χαμογελάει ευχαριστημένη για τη 

βόλτα. Το νησί το γυρίσαμε αρκετά και όταν ήρθε η μέρα το 

αποχαιρετήσαμε με μεγάλη χαρά. 

 

Εμείς μείναμε στο χωριό μερικές εβδομάδες ακόμα και ο Τομ με την 

Λίντα και Αμαλία έφυγαν για την Αμερική. 

Είδαμε ότι μας έλειπαν και τώρα θέλαμε να φύγουμε κι εμείς αφού πια 

ήμασταν και παππούδες . Κάναμε μερικά μπάνια στις παραλίες της 

Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με τις αδελφές και του γαμπρού μου 

και αρχίσαμε κι εμείς να ετοιμαζόμαστε για την επιστροφή στο σπίτι μας 
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Αφού γυρίσαμε και ήμουν πια σε σύνταξη και ελεύθερος πήγαμε μέχρι την 

Καλιφόρνια να δούμε τα παιδία 

Τη χρονιά εκείνη γεννήθηκε και το δεύτερο μωρό τους αλλά κάτω από 

πολύ δύσκολες συνθήκες. Το μωρό ήρθε την ώρα που η Λίντα ήταν στο 

μπάνιο και την ξεγέννησε ο Τομ που έτυχε να ξέρει τα βασικά πράγματα. 

Παρ όλα αυτά το μωρό ήταν υγιέστατο και η Λίντα άψογη. 

 

 Πήγαν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και όλα 

ήταν ευχάριστα αλλά ο Τομ μας είπε  πάνω στη ζαλάδα νόμιζε ότι ήταν 

αγοράκι αλλά από το Νοσοκομείο πήραμε τηλεφώνημα ότι ήταν 

κοριτσάκι και πάθαμε σοκ αλλά μας ενδιέφερα να είναι το μωρό καλά  

Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε ο Τομ. 

 

Τώρα είχαμε δύο εγγονές κοριτσάκια και πετούσαμε από χαρά. Εγώ 

έκανα σχέδια να κάνω παιχνιδάκια ώστε όταν θα μεγάλωναν λίγο να 

παίζουν. Όπως λένε οι παππούδες με τα εγγόνια αρχίζουν και χαζεύουν. Ε. 

Λοιπόν και εγώ ήμουν ένας από τους χαζοπαππούδες με τις εγγονέ μου 

αλλά και η Στέμμα το ίδιο μια χαζογιαγιά. 

 

Πάντα φιλοσοφούσα και έλεγα ότι ο θεός εποίησε τα πάντα με σοφία. 

Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γερνάμε και μετά φεύγουμε για να μας 

αντικαταστήσουν άλλοι και αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. 

Θυμάμαι τον πατέρα μου που ήταν βαριά άρρωστος, λίγες μέρες πριν 

πεθάνει πριν φύγω για την Αμερική μου είπε. «γιε μου, εσύ φεύγεις να πας 

στο σπίτι σου, κι εγώ σε λίγο θα φύγω και δεν θα σε δω άλλο αλλά να 

ξέρεις ότι θα φύγω ευχαριστημένος. Θέλω ν αγαπάς την οικογένειά σου. 

Την επιθυμία του δεν τη ξέχασα και πάντα έλεγα ότι όσο ο άνθρωπος 

γηράσκει γίνεται και πιο σοφός και μαθαίνει ως που να πεθάνει. 

 

Από ότι θυμάμαι πάντα ήμασταν μιά δεμένη οικογένεια δίχως έριδες και ο 

ένα βοηθούσε τον άλλον όταν είχε κάποια ανάγκη.  

Ο Τομ και η Λίντα πάντα είχαν επαφή μαζί μας όπως κι εμείς μ αυτούς 

αλλά και με την Ανέττ. 

 

 Μια εποχή είχαν αγοράσει σπίτι στο Farmington Hills,μεγάλο και ωραίο  

με μεγάλη λίμνη με πάπιες και άλλα υδρόβια πουλιά αλλά μετά από λίγο 

καιρό ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν πιο κοντά σε μας και εμείς κοντά σ 

αυτούς αλλά και στις εγγονές μας για να τα χαρούμε και να μας γνωρίζουν 

καλύτερα.. 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

Η Αυστραλία βρίσκεται στο Νότιο ημισφαίριο της γης και είναι ίσως η 

πιο απομακρυσμένη χώρα (Ήπειρος) του κόσμου με πολύ λίγο πληθυσμό 

αλλά πλούσιο σε ορυκτά, γεωργικά ,κτηνοτροφικά και ότι άλλο μπορεί να 

φαντασθεί ένα άνθρωπος και αναπτυγμένη χώρα στη βιομηχανία στις 

επιστήμες και στη τεχνολογία. 

Μεταπολεμικώς, όπως οι ΗΠΑ, έτσι και η Αυστραλία δέχτηκε χιλιάδες 

μετανάστες από τις καταστραμμένες χώρες της Ευρώπης και μεταξύ 

αυτών και από τη Ελλάδα που χιλιάδες έφυγαν για να αρχίσουν μία 

καινούρια ζωή μακριά από πολέμους , επαναστάσεις, δικτατορίες και 

εμφύλιε σύρραξης. 

 

Μέσα στις μάζες αυτές που αναζητούσαν μιά καλύτερη τύχη ήταν και ο 

φίλος μου, χωριανός και συμμαθητής μου Τάσος Κολοκοτρώνης που 

αποφάσισε να αφήσει τους πάντες τα πάντα και να δοκιμάσει κάτι άλλο 

από αυτό που του προσέφερε η πατρίδα του. 

 

Μαζί του είχε για παρέα και τον συμπατριώτη μας από το Διαβατά τον 

Λάζαρο Τύρη. 

Πριν από αυτούς θυμάμαι είχαν φύγει. Ο Γεώργος Τοκίτσης με την 

τετραμελή οικογένειά του. Ο Νίκος Μόραλης. Νίκος Σπανίδης, η Χουμέτη 

Πολυξένη. Χούλα Τσουλιώτη (Δημητρίου) και αργότερα ο φίλος μου 

συμμαθητή Φώτης Διαμαντόπουλος. 

 

Όπως ανάφερα στις προηγούμενες σελίδες ο Τάσος μας είχε επισκεφτεί 

δύο φορές μόνος του και μιά φορά με τη γυναίκα του την Χριστίνα για να 

παραβρεθούν και στο γάμο του Τομ και Λίντας αλλά και για τουρισμό. 

 

Με τη Στέμμα πάντα είχαμε στο  νου μας να πάμε και στο κάτω μέρος 

της γης που είναι η Αυστραλία να επισκεφτούμε τον Τάσο και Χριστίνα 

αλλά και τους άλλους πατριώτες που θα ήταν κοντά εκεί, αλλά, να δούμε 

και την ωραία αυτή χώρα που είχα διαβάσει και δει τόσα ωραία  φιλμ και 

ντοκουμέντα.  

 

Όταν ειδοποίησα τον Τάσο και Χριστίνα για την απόφασή μας αυτή ήταν 

όλο χαρά που θα μας είχαν μαζί τους για ένα μήνα περίπου που και αυτοί 

ήταν μόνοι τους σαν κι εμάς και ήθελαν την παρέα μας 

Για μας ήταν η πρώτη τέτοια μακρινή πτήση από το Βόρειο ημισφαίριο 

στο Νότιο με περίπου 22 ώρες πτήση από Ντιτρόιτ στη Μελβούρνη. 
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Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και ώρα 10.15 ήμασταν προσγειωμένοι στο 

Αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Φύγαμε από βαρύ χειμώνα και πήγαμε σε 

ζεστό καλοκαίρι (στο Νότιο ημισφαίριο). 

Εκεί μας περίμεναν ο Τάσος με τη Χριστίνα για να παμε με το αυτοκίνητό 

τους στο σπίτι. Eεντυπωσιακή η διαδρομή με τον ωραίο δρόμο αλλά και η 

περιοχή που έμενε στα υψώματα του  Strathmore Heights με τα  ωραία 

σπίτια με τους ωραίους κήπους και δένδρα. 

 

Θα μπορούσα να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για το ταξίδι μας αυτό αλλά 

οι φωτογραφίες που θα βάλω πιστεύω να μιλήσουν μόνες τους. 

 

     
 
Φεβρουάριος 1992. Εδώ, εγώ με τον Τάσο ετοιμάζουμε ένα αρνί στη σούβλα για το 

μεσημέρι κάτω από το υπόστεγο για το καλωσόρισμα. Θα προσέλθουν τα 6 εγγόνια οι 

κόρες με τους συζύγους και οι συμπέθεροι και μερικοί φίλου για να το ξεκοκαλίσουμε 

με άφθονη μπύρα και άλλα μεζεδάκια. 

Τα αρνιά στη σούβλα σ αυτή τη χώρα είναι το πιο εύκολο και φτηνό φαγί να ταΐσουν 

πολλούς. 

 

Όταν έμαθε ο Λάζαρος Τύρης από το Διαβατά για την άφιξη μας αμέσως 

έκλεισε μέρα να τον επισκεφτούμε για μεσημεριανό. Δεν έμενε και μακριά 

από τον Τάσο αλλά εγώ δεν τον είχα δει από τότε που έφυγε το 1954 και 

δεν είχαμε στενές φιλίες παρά μόνο εξ αποστάσεως λέγαμε κανένα «γεια» 
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Όταν φτάσαμε στο σπίτι του μου έκανε εντύπωση ο μπαξές που είχε στη 

πίσω αυλή. Βέβαια στο χωριό ήταν κι αυτός κηπουρός και παραδέχτηκα 

από τη ποιότητα των ζαρζαβατικών που καλλιεργούσε αλλά και τα 

οπωροφόρα δέντρα που είχε. 

 

Το άλλο που είδα πάλι ήταν ότι είχε και αυτός αρνί στη σούβλα μόνο για 

εμάς τους 6.   Η δε γυναίκα του η Πίτσα είχε και ένα σωρό από ορεκτικά 

λες και δεν είχαμε όρεξη. 

 

  

 
   
Φεβρουάριος 1992. Εγώ με τη Στέμμα, η Χριστίνα (ο Τάσος έβγαλε την φωτογραφία) 

η Πίτσα και ο φίλος μας φιλόξενος και χουβαρδάς Λάζαρος από το Διαβατά με την 

αυτόματη ψησταριά. 

 

Μια ιστορία τους που άκουσα ακόμα τη θυμάμαι και γελάω και θα τη πω 

εν συντομία. Όταν πρωτοήρθαν μου έλεγαν 

1) Πήγαν πέντε φίλοι το 1955 με ένα μικρό σαραβαλάκι στα τροπικά μέρη 

της Αυστραλίας (στο Κερνς) να κόψουν ζαχαροκάλαμα γιατί έμαθαν ότι 

έδιναν καλά μεροκάματα αλλά λόγω των βροχών δεν βρίσκανε δουλειά 

και τα λεφτά τους είχαν τελειώσει και αναγκαστήκανε να μένουν στα 

παγκάκια του σιδηροδρομικού σταθμού. 
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 Μετά δύο μέρες ο Σταθμάρχης τους πέταξε έξω και κοιμόντουσαν πίσω 

από το σταθμό μέσα στα χόρτα. Περιπλανήθηκαν μέσα στη πόλη αλλά δεν 

βρήκαν δουλειά, τα λίγα σεντσ που είχαν τελείωναν και η πείνα άρχισε να 

τους ανησυχεί. 

Ο μόνος που είχε βιβλιάριο καταθέσεων ήταν ο Λάζαρος που είχε περί  τα 

200  δολάρια που το είχε κριμένο στη μέση του σε σακούλα, αλλά δεν 

έβγαζε ούτε δεκάρα και ας πεινούσε  

Μια φορά του είπανε «Ρε Λάζαρε δάνεισε μας 5-10 δολάρια». 

Αυτός αρνήθηκε λέγοντας. 

 «Ρε παιδιά... αυτά τα κρατάω για τη κηδεία μου». 

Ο Τζόρτς του είπε. 

«Δώσε μας τώρα 10 δολάρια και εμείς θα κάνουμε τη κηδεία σου με την 

μπάντα του δήμου και θα σε βάλουμε μέσα σε επίχρυσο φέρετρο» 

 

2) Τελικά βρήκανε δουλειά στους σιδηροδρόμους αλλά σε ένα 

απομονωμένο χωριό και αλλάζανε τις ράγιες που ήταν μεγάλες και τις 

σηκώνανε ανά δύο με  γάντζους. Εκεί ο Τάσος ήταν ζευγάρι με τον 

Λάζαρο και όταν ο επιστάτης έδινε το σήμα και έλεγε «Οου...απ) τότε όλοι 

μαζί έπρεπε να σηκώσουν να την βγάλουν και να βάλουν άλλη καινούρια.  

Ενώ ο Λάζαρος ζοριζόταν και βογκούσε ο Τάσος φώναζε αλλά δεν 

σήκωνε ούτε ένα δράμι. 

Μετά από μέρες πήρε χαμπάρι ότι ο Τάσος δεν σήκωνε και του λεει.  

«Ρε συ, φωνάζεις (Οου.. απ ) αλλά δεν σηκώνεις» 

Και ο Τάσος του λεει. «Βλάκας είμαι ρε να σηκώνω, άσε να σηκώνουν οι 

Αυστραλοί και οι  μαύροι. Τι θες να σπάσω τη μέση μου». 

Θυμώνει ο Λάζαρος και του λεει. 

«Γιατί ρε μαλάκα δεν μου το έλεγες τόσες μέρες να μη σηκώνω κι εγώ;» 

 

3) Όταν ήταν να περάσει κανένα τρένο πήγαινε πολύ σιγά εκεί για 

ασφάλεια γιατί οι ράγιες δεν ήταν καρφωμένες καλά 

Όταν περνούσε το επιβατικό πήγαινε ακόμα πιο σιγά και όλοι οι επιβάτες 

χαιρετούσαν τους εργάτες που στεκόντουσαν στην άκρη ως που να 

περάσει το τρένο 

Ο Λάζαρος κάθε φορά που πλησίαζε το επιβατικό τρένο έλεγε στον Τάσο. 

«Τάσο!.. Έρχεται το επιβατικό. Γύρνα γρήγορα τη πλάτη σου και μη 

βλέπεις προς τον κόσμο.» 

«Γιατί ρε» έλεγε ο Τάσος «Τόσες ωραίες κοπέλες μας χαιρετάνε»  

«Ε!... δεν ξέρεις ρε ποίος είναι μέσα εκεί. Αν είναι κανένας από το 

Διαβατά και με γνωρίσει κάηκα μετά. Τι θα πει ο πατέρας μου; Ο γιος μου 

πήγε στην Αυστραλία να δουλέψει στις γραμμές;» 
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Αυτά μερικά από τις περιπέτειες τους ως μετανάστες σε ξένη χώρα και 

αυτό που είδα εγώ ο Λάζαρος ήταν καλός διαχειριστής των χρημάτων 

τους και  όχι τσιγκούνης γιατί όλοι είχαν ξεκινήσει σχεδόν με τα ίδια ποσά 

αλλά μερικοί ήθελαν καλοπέραση στην αρχή, να μένουν σε ξενοδοχεία και 

να τρωνε μπριζόλες και τα ξόδεψαν πριν αρχίσουν δουλειά και καλά τους 

έκανε. 

 

Όλο το διάστημα πού μείναμε εκεί κάθε μέρα κάπου πηγαίναμε. Ο καιρός 

ήταν καλός και το καλοκαίρι ζεστό. Έτσι για να δροσιστούμε πήγαμε 

λίγες μέρες στα παραθαλάσσια εξοχικά διαμερίσματα που είχαν ο Τάσος 

και η Χριστίνα στο Rosebud, κάπου 70 χιλιόμετρα έξω από τη 

Μελβούρνη. 

 

      
 
1992 Ρόζμπατ Αυστραλία. Εδώ εγώ με τη Στέμμα στις χρυσές αμμουδιές του Ρόζμπατ  

ταΐζουμε τους γλάρους. Το εξοχικό του Τάσου και Χριστίνας απέχει περί τα 50 μέτρα. 

 

 

 Στη παραθεριστική αυτή περιοχή περί τους 6 χιλιάδες Έλληνες της 

Μελβούρνης έχουν εξοχικά σπίτια . Έχουν μεγάλη εκκλησία της Παναγίας 

Καμαριανής, τρεις συλλόγους ηλικιωμένων και αρκετοί ασχολούνται με το 

ψάρεμα σαν χόμπι. Τις λίγες μέρες που μείναμε εκεί φάγαμε αρκετά 

νόστιμα ψάρια. 
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 1992 Σορέντο Αυστραλία. Λίγα χιλιόμετρα μετά το Ρόζμπατ είναι το μαγευτικό 

Σορέντο με τα ωραία πάρκα και παραλίες. Εδώ η Χριστίνα, ο Τάσος και η Στέμμα 

ψηλά σε ένα πάρκο και κάτω η παραλία με μερικές ψαρόβαρκες και ένα πλοίο της 

συγκοινωνίας. 

 

Στη διάρκεια αυτή της επίσκεψής μας στη Μελβούρνη γνωρίσαμε τις δύο 

κόρες του Τάσου και Χριστίνας. Την Αγγελική και Θανάση με τα τέσσερα 

παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι  και Άννα με τον Πάτρικ  και τα δύο 

παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. 

 

Κάναμε πολλές ημερήσιες εκδρομές σε διάφορα πάρκα που είναι σπάνια 

σε ομορφιά αλλά και σε ευκολίες με τις ψησταριές ηλεκτρισμού, 

φωταερίου αλλά και με ξύλα που τα φροντίζουν υπάλληλοι του δημαρχίας. 

 

Ο Τάσος, παρ όλο που είχε συνταξιοδοτηθεί από τη δουλειά ως μηχανικός 

αεροπλάνων με πήγε στα εργαστήρια του αεροδρομίου να δω που δούλευε 

για πολλά χρόνια. Μου έκαναν εντύπωση οι εξοπλισμοί των σύγχρονων 

εγκαταστάσεων εκεί πως επισκευάζανε τις μηχανές και άλλα εξαρτήματα 

των αεροπλάνων. Έτσι ένιωσα ότι πράγματι τα ταξίδια με τα αεροπλάνα 

είναι ασφαλή μετά από τόση επιμελημένη δουλειά που κάνουν οι τεχνικοί 

για τη συντήρησή τους να πετάμε ξένοιαστοι. 
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Ήρθε όμως η μέρα  να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και αντίο στους 

φίλους μας Τάσο και Χριστίνα και να δώσουμε υπόσχεση να 

ανταμωθούμε σε δύο χρόνια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο χωριό. 

 

                                        ********************* 

 

Αυτό το μακροσκελές ποίημα το αφιερώνω στον φίλο Τάσο και Χριστίνα 

σε ένδειξη αγάπης και φιλίας και για τη θερμή φιλοξενία που μας 

επιφύλαξαν όλο το διάστημα που μείναμε μαζί τους. 

 

 

            ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 
Απόφαση πήραμε εγώ και η Στέμμα αν φέτος όλα παν καλά και λεία 

Ταξίδι ήταν το σοβαρό μας θέμα να πάμε να δούμε κι εμείς την Αυστραλία. 

 

Πολιορκία μας κάνανε συχνά ο Τάσος φίλος μου και η Χριστίνα 

Καθώς και η ηλικία μας περνά ήθελαν να περάσουμε μαζί τους ένα μήνα. 

 

  Όταν φτάσαμε στην Αυστραλία 

  Ήτανε όλα μεγαλεία 

 

  Ο Τάσος και  η Χριστίνα μας περίμεναν με άγχος 

   Καθώς περάσαμε του τελωνείου τα ψαξίματα. 

  Αγκαλιαστήκαμε φιλικά με πάθος 

  Έτσι τελείωσε η τελετή αγάπης και φιλήματα. 

 

  Βάλαμε τις βαλίτσες μας στο αμάξι του Τάσου μιά χαρά 

  Η Χριστίνα διέταξε τον Τάσο τράβα για το σπίτι 

  Καθώς η απόσταση να δείχνει φανερά 

  Πως το σπίτιi τους να είναι κάπου κει κοντά στο City 

 

  Πράγματι ήταν ωραίο σπίτι με δένδρα, πρασινάδα 

  Και μία όμορφη αυλή με λουλούδια που μυρίζουν 

  Η Χριστίνα φωνάζει τον Τάσο να ποτίζει αράδα 

  Γιατί τα φύλλα του από τη δίψα γυρίζουν. 

 

  Ο Τάσος έχει συνήθεια μεγάλη 

  Να ποτίζει τα λουλούδια νύχτα μέρα 

  Δεν παίρνει διαταγές το ξερό του το κεφάλι 

  Και δεν τον νοιάζει της Χριστίνας η φοβέρα 
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  Τους είπα ότι κι εγώ έχω ένα πρόβλημα μεγάλο 

  Κάθε μέρα σαν ξημερώνει η αυγή 

  Χωρίς ακόμα τις κάλτσες μου να βάλω 

  Πάω αμέσως και κολλάω στην οθόνη του  TV 

 

  Κι έτσι ο Τάσος έχει νέο όνομα για μένα 

  Παράνομα είναι ότι  λέμε πια Χατζής 

  Ρε Νίκο τα μάτια σου είναι στο TV χωμένα  

  Αξίζει τώρα να σε λέμε ότι είσαι  Τιβιτζής. 

 

  Αν είχα κι εγώ της Αυστραλίας τον καιρό 

  Μα ειλικρινά, σοβαρά εγώ δεν φταιω 

  Θα πότιζα λουλούδια σαν τον Τάσο να χαρώ 

  Αλλά  TV δεν θα έχανα σας λεω. 

 

  Συμφωνούμε όμως με τον Τάσο 

  Επιγονατίδες οι γυναίκες μας να βάλουν πρέπει 

  Που παντρεύτηκαν άντρες αξίας τόσο 

  Που τις έχουμε μη στάξει και μη βρέξει. 

 

  Ήταν τα γενέθλια ενός φίλου του σε ένα πάρτι 

  Φαγοπότι, καλή παρέα, μέχρι το τέλος 

  Η Χριστίνα τον Τάσο και εμένα μας έσβησαν από τον χάρτη 

  Γιατί μας είπε πως στο ντύσιμο μας έφαγε ο Βενιζέλος. 

 

  Και οι δύο μας αυτό το πήραμε στα σοβαρά 

  Αν είδαν οι γυναίκες μας σ αυτόν αυτό το ΚΑΤΙ 

  Η θέση μας θα είναι τώρα μια χαρά 

  Θα βλέπουμε κι εμείς ωραίες γυναίκες με άλλο ΜΑΤΙ   

 

  Ο Τάσος όμως δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά 

  Που σημασία καμία δεν δίνει τόσο 

  Αρκεί η Χριστίνα να τον αφήνει να ποτίζει τα φυτά 

  Και να μη του κάνει κάθε τόσο τον καμπόσο 

 

  Πόσο όμως εμείς μαζί καλά περάσαμε 

  Καθισμένοι στο παράθυρο μες την κουζίνα 

  Συζήτηση για κάθε τι και άφθονα γελάσαμε 

  Με άλλα λόγια όλοι περάσαμε φίνα. 

 

  Ο μήνας οι μέρες έτσι ευχάριστα κυλήσανε  

  Στη σούβλα φάγαμε αρνιά και κότες 

  Ελλάδα, Μακεδονία πολιτική μιλήσαμε 

  Με φίλους Αυστραλούς συγγενείς και πατριώτες. 
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  Ίσως πάλι μια μέρα να ξανάρθουμε 

  Αν έρθουν τα πράγματα βολικά και κάπως έτσι 

  Μπυρίτσες και ουζάκια πάλι εμείς θα πιούμε  

  Και πιθανόν με ένα νόστιμο ωραίο κοκορέτσι. 

 

 

  Κι όμως τα χρόνια έτσι έχουνε περάσει 

  Στα πρόσωπα το βλέπεις έτσι φανερά  

  Ήσουν κάποτε νέος τώρα έχεις γεράσει 

  Και δεν έχεις πλέον της νιότης τα φτερά 

 

  Η Χριστίνα και ο Τάσος 

  Είναι πάντα στην καρδιά μας 

  Είν αλήθεια ούτε λάθος 

  Που το λέμε στα παιδιά μας. 

 

   Νίκος Χατζημάρκος 

      5-7-1992 Farmington Hill USA 

 

 

    

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Το 1994 ήταν χρονιά ιστορική για μένα γιατί πηγαίνοντας στην Ελλάδα 

εκτός από τις αποσκευές μου θα είχα αυτή τη φορά και ένα καινούριο 

αυτοκίνητο Αμερικάνικο που είχα αγοράσει για τον ανιψιό μου τον 

Βαγγέλη που η υπόθεση εξελίχθηκε σε θρύλο με τις τελωνιακές ,εφοριακές 

και άλλες γραφειοκρατικές αρχές της πατρίδας μας που έγραψα ολόκληρο 

βιβλίο για τη περιπέτεια αυτή και τα δυσάρεστα που ίσως την διαβάσετε 

στις επόμενες σελίδες. Αλλά ας γράψω εδώ τα ευχάριστα . 

 

Το καλοκαίρι του 1995 συνδυάσαμε να συναντηθούμε όχι  μόνο με τον 

Τάσο αλλά και με όλους τους συμμαθητές της σχολής και το  προσωπικό 

για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της το 1904. Ηταν ιστορική συνάντηση. 

 
Εδώ μερικοί από τους συμμαθητές και 

συμμαθήτριες από την Οικοκυρική 

Σχολή. Διακρίνεται ο Τάσος και πίσω 

του η αδελφή του η Βασούλα και δίπλα 

η Στέμμα μπροστά στις σκάλες του 

κυρίως κτιρίου που αλλιώς τον λένε και 

Παρθενώνα της Αμερικανικής Γεωργ. 

Σχολής                         
 

Φωτογραφία Ν Χατζημάρκου   
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 1994 Στην αυλή του σπιτιού μας στο χωριό με την Βαγγελία Διαμαντοπούλου, 

Κυριάκο Αντωνιάδη, Τάσο Κολοκοτρώνη, Φώτη Διαμαντόπουλο, Χριστίνα 

Κολοκοτρώνη, και εγώ (Νίκος Χατζημάρκος. 

 

 

               
 

1994. Στην αυλή του σπιτιού μας με τους φίλους και συμμαθητές Τάσο. Θανάση 

Δάφτσο και εγώ να προσπαθώ να πνίξω τον Δάφτσο. Στο σχολείο τον λέγαμε τρελό 

γιατί όλους μας έπνιγε όταν παίζαμε . Τώρα ήταν η σειρά μου . 

Ο Θανάσης σπούδασε καθηγητής αιματολογίας και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του 

Ann  Arbor  στο Μίσιγκαν. 
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1994. Το θρυλικό Αμερικάνικο αυτοκίνητο. Εδώ στο σπίτι του Αναστάση Τσουλιώτη 

όπου έμεναν ο Τάσος και η Χριστίνα από το παράθυρο της κουζίνας βάζουμε τα 

ψώνια. Τα παλιά χρόνια ήταν το τσαγκάρικο του Αναστάση και εκεί ήταν η πόρτα.   

                    
 

1994 καλοκαίρι. Τρεις συμμαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής  με τις 

συζύγους  στην αυλή του σπιτιού  μας Χριστίνα Τάσος, Φαίη Θανάσης. Στέμμα Νίκος 

 

 

 

 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  

Είχαμε πολλές οικογενειακές επαφές όλα αυτά τα χρόνια . 

Το 1989 μας επισκέφτηκε ο πρώτος εξάδελφος Γιάννης Καγιαλής με τη 

γυναίκα του Ελένη. Έμειναν μαζί τρεις εβδομάδες με τους οποίους 

ταξιδεύσαμε μαζί στην Καλιφόρνια να δούμε τον αδελφό μου Βαγγέλη και  

την γυναίκα του Στέλλα και επισκεφτήκαμε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη 

εκεί που έμειναν κατενθουσιασμένοι. 
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                       Εδώ ο Γιάννης και άλλοι φίλοι σε συζήτηση μετά το γεύμα 

 

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  

Την επόμενη χρονιά είχαμε την αδελφή μου Σοφία με το σύζυγό της 

Θανάση, καλός και ευχάριστος άνθρωπος για παρέα. Έμειναν μαζί μας 

δύο μήνες που και μ αυτού κάναμε τα ίδια ταξίδια στην Καλιφόρνια και 

σε άλλα μέρη. Τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τα συμπεθεριά μας, 

τις αδελφές της Στέμμας και τους συζύγους πολλούς άλλους συγγενείς και 

φίλους. 

 

                   
 Ο Θανάσης η Σοφία η Στέμμα και εγώ στη πίσω αυλή του σπιτιού μας στο 

Farmington Hill του Μίσιγκαν. 
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Θυμάμαι όταν ήμασταν στην Καλιφόρνια πήγαμε σε έναν οπωρώνα με 

ροδακινιές ν αγοράσουμε λίγα για το σπίτι. 

Κάτω στο έδαφος ήτα πεσμένα κατά χιλιάδες και καλά ροδάκινα που μας 

είπαν ότι τα κάτω είναι δωρεά μόνο αυτά που θα κόβαμε απο τα δέντρα 

θα  πληρώναμε. Ο Θανάσης δεν μπορούσε να το χωνέψει τόσο καλά 

ροδάκινα να είναι τζάμπα. 

 

Για να κάνω λίγη πλάκα μαζέψαμε 1-2 κιλά από τα δέντρα που θα τα 

πληρώναμε. Μετά έδωσα μιά κλωτσιά σ ένα δέντρο που έπεσαν αρκετά  

καλά τα οποία τα έβαλα στη σακούλα με τα δωρεά που ήταν 5 κιλά και 

δεν μας έβλεπαν και  μετά  στη συνέχεια πήγαμε προς το ταμείο . 

 

Ο Θανάσης έμεινε με ανοιχτό το στόμα και είπε. «Ρε Νίκος 40 χρόνια 

στην Αμερική και την ελληνική   ζαβολιά δεν την ξέχασες».  

Ε τι να έλεγα. «Ρε παιδιά λιμπίσθηκα τα ωραία ροδάκινα και θυμήθηκα 

τα δικά μας στο μπαξέ  που όλοι τρώγανε τα  φρούτα μας τζάμπα».  

«Ε.. άντε συχωρέστε με και άλλη φορά δεν θα το κάνω». 

 

Αυτό  μπορούσα να μη το γράψω,  αλλά το έγραψα και σαν εξομολόγηση 

για να συγχωρεθεί η αμαρτία μου. 

Ο Θανάσης και η Σοφία έφυγαν από την Αμερική ευχαριστημένοι με 

πολλές αναμνήσεις που οι περισσότερες ήταν καλές και δώσαμε την 

υπόσχεση σε ένα χρόνο να τους δούμε πάλι στην Ελλάδα και στο πατρικό 

μας σπίτι. 

 

ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  

Ήταν η χρονιά 1993. Αυτή τη φόρά κανονίσαμε πηγαίνοντας στην Ελλάδα 

να κάνουμε και ένα ταξίδι στην Ιταλία με λεωφορείο. Κλείσαμε εισιτήρια 

με ένα πρακτορείο που ειδικευόταν σ αυτά τα μέρη και ήμασταν σίγουροι 

ότι θα περνούσαμε καλά. 
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                                     Με τη παρέα μας σε ένα χώρο αρχαίο 

 

Όταν ήρθε η μέρα της αναχώρησης μας έδωσαν με τα εισιτήρια και 

αριθμούς θέσεων όπως γίνεται συνήθως αλλά στην Ελλάδα είδα ότι δεν 

ισχύει αυτό το σύστημα. 

 

Εμείς ευτυχώς ήμασταν από τους πρώτους και βρήκαμε τη θέση μας και 

κάτσαμε και σχετικά ήταν περίπου στη μέση 

Ήρθε μια ηλικιωμένη γυναίκα διάλεξε τη θέση που ήθελε μπροστά για να 

έχει και καλή θέα και  στρώθηκε φαρδιά πλατιά δίχως να δει τον αριθμό 

θέσεως . 

 

Μετά λίγα λεπτά ήρθε μία κυρία που είχε  τον αριθμό που έκατσε η γριά 

και της είπε ότι κάθετε στη θέση της. Η γριά της υπόδειξε να κάτσει 

κάπου αλλού πιο πίσω και θα ήταν ΟΚ  

Αμέσως λεω στη Στέμμα στα Αγγλικά.»Περίμενε να δει τώρα τι καβγάς 

θα γίνει με τη γριά». 
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                            Εδώ με τη Στέμμα σε αρχαιολογικά μέρη της Ιταλίας 

 

Σφοδρή λογομαχία άρχισε για τη θέση αλλά αυτή που είχε κάτσει πρώτη 

κέρδισε με το έτσι θέλω και ο πράκτορας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, 

έτσι το ένα λάθός θέση όλοι έκατσαν σε λάθος θέσεις εκτός από εμάς. 

Μάλιστα ένα σ σηκώθηκε και είπε. «Ντροπή σε όλους εδώ έχουμε από 

την Αμερική συμπολίτες μας και κάθονται σχεδόν πίσω και κανένας δεν 

πρόσφερε την θέση του να κάτσουν τουλάχιστον για λίγο μπροστά και 

αυτοί , ντροπή». 

Στην Ιταλία υπήρχαν εκατοντάδες λεωφορεία με τουρίστες και όλοι ήταν 

στη σειρά τους με τους συνοδούς εκτός από εμάς που ο καθένα πήγαινε 

όπου ήθελε και δημιουργούσε φασαρία 

Σκέφτηκα ότι θα ήταν μόνο δέκα μέρες και θα περνούσαν γρήγορα αλλά 

ήμασταν λίγο τυχεροί που γνωρίσαμε ένα νεαρό ζευγάρι που ταιριάξαμε 

και κάναμε παρέα σε όλο το διάστημα 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

Όταν επιστρέψαμε συνάντησα μερικούς συμμαθητές μου που μας 

πρότειναν να πάμε ένα ταξίδι στη Βουλγαρία που παρ όλο που ακόμα 

επικρατούσε το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν ένα πολύ δημοφιλές μέρος 

τουρισμού που το πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία. 

 

Βέβαια δεν μπορούσε να συγκριθεί με την Αμερική αλλά ούτε και με την 

Ελλάδα που ακόμα ο λαός της ήταν καταπιεσμένος και τα πάντα ήταν με 

κουπόνια και ήταν στερημένοι  ακόμα και από τα βασικά πράγματα της 

καθημερινής ζωής . αλλά ήταν μια καλή  εμπειρία για να εκτιμήσουμε 

αυτά που απολαμβάναμε εμείς στις χώρες μας με αφθονία . 
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Σε όλα τα ταξίδια μας που πολλές φορές απουσιάζαμε για εβδομάδες και 

μήνες είχαμε τους καλούς γείτονες μας Μπρους και Κάρολ και τους 

άλλους τους Ντικ και Μπέρνις και τη διπλανή μας την Διάνα που 

φρόντιζαν να παίρνουν κάθε μέρα τα γράμματα και εφημερίδες απο το  

γραμματοκιβώτιο να ποτίζουν τον κήπο μας και να μας ενημερώνουν για 

τα καθ έκαστα. 

 

Το καλοκαίρι που ακολούθησε, το 1994, μας επισκέφτηκαν για πρώτη 

φορά ο αδελφός μου Γιάννης  με τη γυναίκα του την Άννα. 

Τους παραλάβαμε από το αεροδρόμιο και φαινόντουσαν κουρασμένοι 

αλλά είχαν όλο το χρόνο μπροστά τους να αναπαυθούν και να ετοιμαστούν 

να δουν καινούρια μέρη και να ζήσουν για λίγο με τον Αμερικανικό τρόπο. 

Για τον Γιάννη του άξιζε ένα τέτοιο ταξίδι διότι σε όλη του τη ζωή από 

μικρός κι αυτός όπως εγώ δούλεψε σκληρά. 

 

Άλλωστε η μαμά που είχε έρθει πιο μπροστά τον ενθάρρυνε να κάνει κι 

αυτός το ταξίδι αυτό. 

Τις πρώτες μέρες κάναμε λίγη δουλειά στο κήπο με λίγα κλαδεύματα και 

επισκέψεις σε φίλους και μέρη και μετά αποφασίσαμε να πάμε οδικώς με 

το αυτοκίνητό μας στην Καλιφόρνια να δούμε τον αδελφό μας τον 

Βαγγέλη.  

Ο λόγος που θα πηγαίναμε με το αμάξι μας ήταν να δουν και τα αξιοθέατα  

από άλλες πολιτείες και θα ήταν η μοναδική ευκαιρία γι αυτούς. 

Ο Γιάννης και η Άννα θα έκαναν το πρώτο τους ταξίδι με αυτοκίνητο που 

θα διαρκούσε σχεδόν έξι μέρες και δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Στην 

αρχή νόμισαν ότι το βραδάκι θα ήμασταν εκεί αλλά είχαμε να διανύσουμε 

περί τις 3 χιλιάδες χιλιόμετρα, 

Μετά από 9 ώρες οδήγηση φτάσαμε στο πρώτο σκέλος και ήταν στο Des 

Moines στην Iowa . Το Μοτέλ ήταν ωραίο με πισίνα κλπ και 

ξεκουραστήκαμε μια χαρά. 

 

Το πρωί αναχωρήσαμε νωρίς αλλά καθ οδόν  ο Γιάννης αδιαθέτησε και 

δεν αισθανόταν καλά, το αποδώσαμε στην αλλαγή του κλίματος αλλά την 

άλλη μέρα και η Άννα είχε τα ίδια συμπτώματα και χειρότερα. 

Κατέβηκα στο Wyoming και πήγα σε ένα φαρμακείο και εξήγησα στον 

φαρμακοποιό τα συμπτώματα και μου έδωσε χάπια και σιρόπια και μου 

είπε ότι σίγουρα ήταν το φλου για μικρή διάρκεια μόνο. 
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Άρρωστος ξάρρωστος ο Γιάννης ήθελε να οδηγήσει στους ατελείωτους 

δρόμους που σε πολλά σημεία δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι . του έκαναν 

όλα εντύπωση, έτσι του έδωσα το τιμόνι και ένιωσε καλύτερα όταν 

οδήγησε για μερικές ώρες ως που φτάσαμε στο Ρενό της Νεβάδα. 

 

Αυτή η περιοχή είναι κατάσπαρτη από διάφορα καζίνα από μικρά μέχρι 

πολυτελείας αλλά είτε χάνεις είτε κερδίζεις δεν κάνει διαφορά που παίζεις. 

Ε.. μιά και ήμασταν εκεί ο Γιάννης σκέφτηκε να δοκιμάσει τη τύχη του 

παίζοντας τις  μηχανές πόκερ με τα κέρματα μπας και  τον ευνοήσει η 

τύχει και πάρει κανένα τζάκποτ με  λίγα δολάρια. Αλλά, δυστυχώς 

φαίνεται η μηχανή τον είδε ξένο που δεν θα τον έβλεπε ξανά και του πήρε 

λίγα δολάρια, αλλά ήταν για πλάκα και το διασκέδασε. 

 

Τελικά το απόγευμα φτάσαμε στου αδελφού μας το σπίτι στο Σαν Ραμόν 

με τους δύο άρρωστους αλλά ξεκουραστήκαμε. 

Το πρωί τους πήγαμε στον Γιατρό που διαπίστωσε κι αυτός ότι είχαν το 

φλου το οποίο μετά δύο μέρες έφυγε και νιώθανε καλύτερα. 

  

Με τον αδελφό μας Βαγγέλη μείναμε ένα μήνα και μέσα σ αυτό χρόνο δεν 

αφήσαμε μέρος που να μη πήγαμε και γενικά περάσαμε πολύ ωραία τα 

τρία αδέλφια μαζί και οι τρεις συννυφάδες.  

Φύγαμε με τις καλύτερες αναμνήσεις υποσχόμενοι να κάνουμε την 

επόμενη συνάντηση στο πατρικό μας σπίτι στο χωριό το επόμενο 

καλοκαίρι.  

Ως που να φύγουν ο Γιάννης με βοήθησε στο κήπο να τον  συμμαζέψω 

αλλά κι αυτός έπρεπε να φύγει γιατί οι δουλειές στο κτήμα τον περίμεναν. 

Ο Γιάννης και Άννα, όταν ήρθε η μέρα να φύγουν τους πήγαμε στο 

αεροδρόμιο, χαιρετηθήκαμε και πήραν το αεροπλάνο για την πατρίδα και 

στο σπίτι τους. 

 

Η Στέμμα κι εγώ μείναμε πάλι μόνοι μας δίχως επισκέπτες αλλά είχαμε 

τακτικά να μας επισκέπτονται οι εγγονές μας με τον Τομ και Λίντα. Εγώ 

ήδη είχα κάνει μερικά παιχνίδια και κούνια στην πίσω αυλή και ήταν όλο 

χαρά που παίζανε αλλά κι εγώ ένιωθα πιο χαρούμενος που τα έβλεπα να 

παίζουν . 

 

Δεν πέρασε λίγος καιρό όταν πήραμε από την κόρη μας Ανέττ δύο 

εισιτήρια να την επισκεφτούμε στην Καλιφόρνια. Έτσι με την ευκαιρία 

αυτή θα ψάχναμε πάλι για κανένα σπίτι εκεί αφού το είχαμε στο νου μας 

κάποτε να μετακομίσουμε , όχι κοντά εκεί στου Βαγγέλη που ήταν ακριβά 
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αλλά σε κοντινή απόσταση από εκείνο να είναι λίγο φτηνότερα  σε 

καινούριες συνοικίες με περίπου 500 δολάρια προκαταβολή. 

 

Η συμφωνία μας επέτρεπε να πάρουμε την τελική απόφαση σε τρεις 

μήνες να το αγοράσουμε ή να την ακυρώσουμε. 

Φεύγαμε με αμφιβολίες αν η απόφασή μας ήταν σωστή αλλά είπα στην 

Στέμμα όταν πάμε σπίτι θα το ξανασκεφτούμε .  

Εκεί αποφάσισα να ακυρώσω την συμφωνία και είπα στη Στέμμα να 

στείλει ένα φαξ και να ακυρώσει την επιταγή αλλά εκείνη επέμενε να 

περιμένουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα και μετά είχαμε με το νόμο να 

σκεφτούμε τρεις μήνες. 

 

Όταν πήγα σπίτι άνοιξα το γκαράζ και είδα ένα σωρό τζάνγκαλα 

μάνγκαλα και σκέφτηκα πως θα τα πήγαινα όλα αυτά τόσο μακριά; 

Μετά είχαμε περισσότερα από 50 άλμπουμ με φωτογραφίες και άλλα τόσα 

έργα ζωγραφικής και αμέτρητα οικιακά σκεύη.  

 

Μιά ζωή σ αυτό το σπίτι με τόσες αναμνήσεις θα ήταν μεγάλο κενό στη 

ζωή μου να το αφήσουμε και να πάμε χιλιάδες μίλια μακριά. 

Μετά σκέφτηκα τους εξαιρετικούς μου γείτονες τόσα χρόνια ο ένας κοντά 

στον άλλον στις καλές και δύσκολες στιγμές.  

Σκεπτόμουν αν θα έβρισκα γείτονες σαν αυτούς  

Για μιά στιγμή με είδε η Στέμμα και είπε ότι ήξερε από την αρχή ότι θα 

μετάνιωνα. 

Πήρα τηλέφωνο και τον Βαγγέλη να του πω τα νέα αλλά αυτός με 

πρόλαβε και είπε. «Ξέρω ρε ότι μετάνιωσες για το σπίτι πριν μιλήσεις». 

Έμεινα άφωνος και λεω. «Καλά ρε μάντις είσαι;». 

Βέβαια δυσαρεστήθηκε για την απόφασή μου και μου έκανε συστάσεις να 

μη παραπονιέμαι για τα αρθριτικά μου και για το άσχημο κλίμα του 

Μίσιγκαν ξανά. 

Υποσχέθηκα όμως ότι αργότερα ίσως αλλάξω γνώμη. Και μου είπε να μη 

ζητήσω ξανά να μου αγοράσει σπίτι ή οικόπεδο γιατί είμαι πολύ 

αναποφάσιστος 

 

Δεν άργησε κι αυτός να μετακινηθεί στο Μπρούκφιελντ του Γουινσκόνσιν 

που η εταιρεία του Τομ του πρόσφερε καλύτερη δουλειά και μισθό. 

Πήγαμε με τη Στέμμα να τους βοηθήσουμε να τακτοποιηθούν και αντί να 

είναι τρία μίλια από εμάς θα πήγαιναν 360 μίλια μακριά. Βέβαια το 

θεώρησαν σωστό έτσι κάναμε πολλά μίλια για να τους βλέπουμε  
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Είχαν περάσει σχεδόν δυο χρόνια  και παραπάνω που δεν πήγαμε στο 

χωριό και  η απόφαση πάρθηκε το Πάσχα να είμαστε εκεί. Στο σπίτι 

έμενε ο ανιψιός μας Αχιλλέας με τη γυναίκα του Φούλη οι οποίοι είχαν 

κάνει πολλές ανακαινίσεις και θα είχαμε αρκετές ανέσεις. 

Τώρα για μία ακόμη φορά οι γείτονές μας θα αναλάμβαναν να 

περιποιούνται το σπίτι μας και ήμασταν σίγουροι ότι θα έκαναν καλή 

δουλειά όπως και τις προηγούμενες φορές.  

 

Κανονίσαμε η πτήση να είναι μέσω Γερμανίας και κατ ευθείαν στη 

Θεσσαλονίκη για να μη ταλαιπωρηθούμε στην Αθήνα. 

Μέχρι τώρα είχαμε κάνει τόσα πολλά ταξίδια που ούτε ο πρόεδρος των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ούτε και ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας δεν θα είχαν κάνει τόσα ταξίδια όσα εμείς . 

Εδώ που τα λέμε, κι εγώ έχασα πόσα γι αυτό δεν έχω και ημερομηνίες.  

 

Πάντοτε όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα εγώ νιώθω σαν βασιλιάς γιατί έχω 

τόσους καλούς συγγενείς που έρχονται στα αεροδρόμια να μας πάρουν 

αλλά να μας δώσουν και αυτοκίνητα. 

Το σπίτι μας όταν πήγαμε ήταν άδειο και στη διάθεσή μας που όλοι 

κάναμε ετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι με το αρνί στη σούβλα και με 

ότι άλλο πάει για τη γιορτή αυτή που γίνεται πάντοτε στην μπροστινή 

αυλή κάτω από τα δέντρα και με όλους του συγγενείς. 

 

Τα μέσα συγκοινωνίας στην Ελλάδα κάθε χρόνο και χειροτερεύουν και 

συνηθισμένοι από την Αμερική με τους μεγάλους δρόμους και τους 

νομοταγείς οδηγούς μας κακοφαίνεται που βλέπουμε τέτοια αταξία. Δεν 

είναι μόνο αυτό αλλά και η εγκληματικότητα βλέπουμε ότι είναι στην 

έξαρσή της. Κλεψιές, σκοτωμοί και άλλα κακά γίνονται τώρα κυρίως από 

τους παράνομους μετανάστες που έρχονται και λεηλατούν τα χωριά και 

τις πόλεις και πάντα είμαστε σε επιφυλακή. 

 

Κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Ελλάδα η αδελφή μου η Σοφία με τον 

άντρα της τον Θανάση μένουν στο ένα δωμάτιο για να τους έχουμε παρέα 

και είναι από τους καλούς για παρέα. Η Αμαλία με τον Άντρα της 

έρχονται τα Σαββατοκύριακα και ως επί το πλείστον μαζευόμαστε εκεί 

όλοι για το μεσημέρι ή και για βράδυ να φαμε όλοι μαζί. Ακόμα και οι 

φίλοι δεν λείπουν από το τραπέζι και μπορώ να το παρομοιάσω ως Κέντρο 

Διερχομένων. 
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Από τις πολλές φορές που έχουμε πάει σταμάτησα πια να ταξιδεύω και 

άφησα να έρχονται να μας βλέπουν στο σπίτι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 

καθόμουν με τα χέρια σταυρωμένα. 

Εκεί άρχισα να κάνω και διάφορα παιχνίδια, κούνιες κλπ για τα εγγόνια 

των αδελφών μου αφού εφοδιάστηκα τα κατάλληλα εργαλεία και σε τρεις 

μήνες τα είχα τελειώσει και ήταν έτοιμα να παίξουν. 

 

Ήταν Ιούλιος μήνας και είχαμε άλλους τρεις μήνες να μείνουμε στο χωριό 

και ξαφνικά αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε να ενθαρρύνουμε το ανιψιό μας 

Βαγγέλη που κόντευε τα 35 να βρει κάποια να παντρευτεί να τον δούμε κι 

αυτόν με οικογένεια αλλά δεν βλέπαμε να δείχνει ενδιαφέρον από τότε που 

τα χάλασε με την φιλενάδα του. 

 

Επτά χρόνια στην Αμερική είχε αποκτήσει επιτυχώς την ειδικότητα του 

ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και είχε μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον, 

εκτός αυτού ήταν θρήσκος και τίμιος και αρκετά κοινωνικός. 

 

Οι γονείς του ανησυχούσαν αλλά δεν μπορούσαν να το βιάσουν καθώς ο 

γάμος ήταν τελείως προσωπική υπόθεση, το μόνο που μου είπαν ότι μία 

μέρα ήρθε μία γνωστή τους ξαδέλφη της θείας του με την κόρη της 

Μαρία, αρκετά ωραία και ευπαρουσίαστη αλλά έφυγαν γρήγορα και δεν 

είχε την ευκαιρία να την δει ο Βαγγέλης. 

 

Αμέσως σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι να αν τους εύρισκα να 

τους μιλήσω και να δω αν θα ήταν δυνατόν να του φέρουμε να 

συναντηθούν και ίσως να έβγαινε κάτι το θετικό αλλά δεν είχαμε ούτε 

διεύθυνση ούτε και κανένα τηλέφωνο. 

Είπα στον Βαγγέλη να ψάξει στο διαδύκτιο, που έδειξε ενδιαφέρον και 

χάρηκα λίγο, αλλά δεν μπόρεσε βρει το όνομά τους Μαρία ή της μητέρας 

της Ολυμπία Ευθυμιάδου. Όμως, βρήκαμε στον τηλεφωνικό κατάλογο 3-4 

ονόματα και σκέφτηκα να δοκιμάσω ένα ένα ως που να βρω το πρόσωπο 

που ήθελα, και όταν τους έβρισκα τότε θα αναλάμβανα εγώ τα υπόλοιπα. 

Πράγματι η θεία του Βαγγέλη τελικά τα κατάφερε να τους βρει και 

κανόνισε να πάμε μια επίσκεψη. 

 

Πήρα την Στέμμα τον Βαγγέλη και την Άννα και πριν πάμε στη 

Θεσσαλονίκη στο σπίτι τους έστειλα τον Βαγγέλη να πάρει ένα μπουκέτο 

με λουλούδια και αυτός από τον ενθουσιασμό του ξεσήκωσε όλο το 

ανθοπωλείο. 
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Όταν φτάσαμε εκεί η υποδοχή ήταν θερμή που μας ενθάρρυνε πολύ. Αφού 

έγιναν τα συνηθισμένα κεράσματα  με κουβέντα κλπ ο Βαγγέλης πήρε λίγο 

θάρρος και άρχισε γρήγορα την κουβέντα με την Μαρία που είδα να 

εξοικειώνονται και είπα από μέσα μου «όλα πάνε καλά» και η Μαρία είδα 

να δείχνει ενδιαφέρον και αμέσως έκανα λίγα προγνωστικά και είπα. «Η 

Μαρία θα είναι η μελλοντική γυναίκα του Βαγγέλη». 

 

Η επίσκεψη μας διήρκεσε πολλές ώρες (μέχρι τις 10 το βράδυ) δίχως να 

το καταλάβουμε και φεύγοντας ήμασταν σίγουροι ότι η υπόθεση ήταν πια 

θετική και συνέστησα στον Βαγγέλη την άλλη μέρα να την τηλεφωνήσει 

και να τους ευχαριστήσει για φιλοξενία τους. 

 

Κάτι που έγινε αλλά πήγε να την πάρει και από τη δουλειά να τη πάει σπίτι 

γιατί το καινούριο αυτοκίνητο που αγόρασε δεν ήταν ακόμα έτοιμο . 

Βέβαια λίγες μέρες αργότερα ο Βαγγέλης μας δεξιώθηκε σε ένα από τα 

καλά εστιατόρια που πήγαινε και εκεί πια οι σχέσεις τους άρχισαν να 

γίνονται πιο φιλικές. Και δεν άργησε να την παίρνει βόλτες με το 

αυτοκίνητό του σε μέρη για ρομαντισμό και δεν μπορούσαν να κρύψουν 

τα αισθήματά τους ο ένα προς το άλλον. 

 

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΗΨΙΟΥ ΜΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ 

Έτσι μετά από λίγο  διάστημα όρισαν και ημερομηνία γάμου που ήταν 

στις 28 Δεκεμβρίου 1997. 

Έτσι κανονίσαμε να είμαστε και στο γάμο τους αλλά  συνάμα είχαμε 

άσχημα νέα ότι η Λίντα κτύπησε το πόδι της και η Αριάνα την ωμοπλάτη 

και δεν θα ήμασταν εκεί να τους συμπαρασταθούμε αλλά ελπίζαμε να τα 

καταφέρουν να έρθουν. 

Αποφασίσαμε να μείνουμε άλλους τρεις μήνες στην Ελλάδα για το γάμο 

και θα περιμέναμε και τον Βαγγέλη με την Στέλλα. 

 

Ο γάμος αυτός είχε ειδική σημασία καθώς θα ήταν ο τελευταίος 

Χατζημάρκος να παντρεύεται και θα ήταν όλοι οι συγγενείς εδώ με 

κουμπάρο τον Τομ και με παράνυφες την Έμιλη και Αριάνα και οι 

επισκέπτες από την Αμερική θα έμεναν στην Ελλάδα μόνο μία εβδομάδα 

λόγο εργασίας και σπουδών . 
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                                  Ο Βαγγέλης με την Μαρία σε μία διασκέδαση  

 

Μετά τη στέψη οι προσκεκλημένοι που ήταν περί του 700 είχαν 

συνεστίαση σε ένα κέντρο διασκεδάσεως όπου διασκέδασαν με τα 

ωραιότερα ποτά και εδέσματα και ορχήστρα να διασκεδάσουν. 

Το επίκεντρο της τελετής ήταν που όλες οι οικογένειες, αντρόγυνα, παιδιά 

εγγόνια και συγγενείς των Χατζημαρκέων συγκεντρώθηκαν επί σκηνής 

για αναμνηστικές φωτογραφίες . 

Όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι και ιδιαίτερα οι νεόνυμφοι για το μήνα του 

μέλιτος και έτσι πάλι η Στέμμα κι εγώ μείναμε μόνοι μας. 

                    
                                    Η οικογένεια του Γιάννη Χατζημάρκου  
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      ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

 
Είναι και ένα άλλο θέμα, τον Βαγγέλη και το Γιάνκο αφορά 

Αυτό πολύ καλά το ξέρει και η στέμμα, έχω απόδειξη να τους εκθέσω σοβαρά. 

 

Ο Βαγγέλης υπέγραψε χαρτιά κ ήταν δεμένος, εάν στα 35 του χρόνια αυτός δεν φτάσει 

Κι αν δεν είναι στα αλήθεια παντρεμένος τότε το στοίχημα που υπέγραψε θα χάσει. 

 

Του Βαγγέλη δεν έπιανε καμία στο μάτι κι ήταν  απελπισία δυστυχώς για μένα 

Που όλο αυτός γύρευε στο κορίτσι αυτό το ΚΑΤΙ ενώ τα χρόνια μας πήγαιναν χαμένα. 

 

Κι έτσι μια μέρα ξαφνικά λες και η μοίρα αυτούς κυνηγούσε 

Συνάντησε μια πιο γλυκιά από γλύκα και μπήκε η λέξη στη ζωή τους, ΑΓΑΠΟΥΣΕ. 

 

Αφού ήξερα πλέον το στοίχημα το χάνω έπρεπε να κάνω άλλο βήμα 

Τον Γιάνκο τον πατέρα και αδελφό να κάνω το δεύτερο πιο σίγουρο μου θύμα. 

 

Τώρα αυτός χρόνια κάνει δηλώσεις όταν θα δει του Ησαΐα του χορού τα βήματα 

Περιουσία, κτήματα υπόσχεται θα δώσει χωρίς δόσεις μαζί μ όλα αυτά του στοίχημα 

τα χρήματα. 

 

  Όταν όμως έμαθε αιτία ήταν εγώ και η Στέμμα  

  το στοίχημα που είχε βάλει πριν καιρό είχε ξεχάσει 

  Κι όταν μιλούσαμε γι αυτό ο Γιάνκος άλλαζε όλο θέμα 

  γιατί ήξερε πολύ καλά γιατί το στοίχημα το είχε χάσει.  

 

  Χάρηκα βέβαια γι αυτό το τυχερό 

   ήταν αγάπη αληθινή και κάτι πρώτο 

  το στοίχημα που είχε βάλει ήταν κάτι το φοβερό 

   Γιατί ήταν αυτοί που κέρδισαν το ΛΟΤΟ. 

 

  Έτσι που λετε εγώ δεν πρόκειται να χάσω  

  Καθώς βλέπω και τη Στέμμα να μου λεει ήταν ΤΥΧΗ 

  Το στοίχημα θα πρέπει να ξεχάσω 

  Αφού απόκτησα ακόμα μιά ωραία ΝΥΦΗ.  

 

             Νίκος Χατζημάρκος 

   8-1-1998 Νέα Μαγνησία-Ιωνία 
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Καιρός λοιπόν να πακετάρουμε κι εμείς τα πράγματα για να επιστρέψουμε 

στο σπίτι μετά από δέκα μήνες διακοπές. 

Στο σπίτι τώρα θα έμενε ο γιος της αδελφής μου Αμαλίας ο Μίλτος με τη 

γυναίκα την Όλγα  και το παιδί τους για να το προσέχουν αλλά και να 

μαζέψουν λίγα χρήματα να αγοράσουν αργότερα δικό τους σπίτι. 

  

Έτσι και εμείς αποχαιρετήσαμε όλους και επιστρέψαμε στο σπίτι να 

συνεχίσουμε την ίδια ρουτίνα που διαφέρει κατά πολύ από αυτή της 

Ελλάδας . στις 7 Φεβρουαρίου πήγαμε και στα γενέθλια της Αμαλίας που 

είχαν μεγαλώσει και ήταν απασχολημένες με τα παιχνίδια τους . 

 

Πάντα μετά από μεγάλη απουσία από το σπίτι και επιστροφή νιώθαμε ότι 

ήμασταν στο πραγματικό δικό μας καλύβι αλλά πάλι μόνοι. 

 

Οι γείτονες μας φρόντιζαν να είναι όσο το δυνατόν σε καλή κατάσταση ο 

κήπος μπροστά και πίσω για τους οποίους ήμασταν ευγνώμονες αλλά 

είχαμε να κάνουμε και αρκετά πράγματα τώρα μέσα και έξω από το σπίτι. 

Ο Τομ η Λίντα και οι εγγονές έμεναν αρκετά μακριά και δεν θα τους 

βλέπαμε τακτικά διότι τα παιδιά είχαν πια μεγαλώσει και πήγαιναν στο 

σχολείο και είχαν  να κάνουν αρκετή δουλειά με τα μαθήματα και άλλες 

υποχρεώσεις. 
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                Οι καλοί μας γείτονες που φρόντιζαν το σπίτι και τους κήπους μας 

  

Μια μέρα, έτσι για να ξέρω, τι ήταν το καθημερινό πρόγραμμα της μου 

έστειλε ένα φαξ για να το διαβάσω και νόμισα ότι είναι για στρατιώτες 

Άρχιζε από τις 6.30 το πρωί, και 

Είχε 13 πράγματα να κάνουν όλη την ημέρα , και  

Ένα από τις 5.30 μέχρι τις 6.00 έπρεπε να κάνουν χαζά και σαχλαμάρες 

Τελείωνε στις 8 το βράδυ και μετά μπουμ και νάνι 

 

Όλα τα προγράμματα τα έβρισκα λογικά να τα κάνουν, αλλά για μισή ώρα 

να κάνουν σαχλαμάρες και χαζά. Ε!... αυτό δεν το χώνεψα και μ έπιασαν 

τα γέλια. Σκέψου να περιμένεις τώρα την ώρα για να γίνεις σαχλός. 

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Λίντα ήταν μία εξαιρετική μητέρα των 

εγγονών μας αλλά το πρόγραμμα το έβρισκα λίγο αυστηρό. 

 

Εγώ θυμόμουν τα παιχνίδια που έκανα μαζί τους όταν παίζαμε το κρυφτό, 

το λεηλέκ λεηλέκ τάβαντα γκιελντή μπιζίμ τάβαντα. Όταν με καβαλούσαν 

και έκανα το άλογο, όταν κρύβαμε καραμέλες και μετά τις ψάχναμε  και 

ένα σωρό άλλα και όλα αυτά δεν τα είχαν ξεχάσει αλλά τώρα που ζούσαν 

μακριά και είχαν άλλες ασχολίες σκεπτόμουν ότι θα με ξεχνούσαν κι 

εμένα. Αλλά αυτά έχει η ζωή σκεπτόμουν. 

 

Όταν συναντιόμασταν από περιέργεια τις ερωτώσα αν ακόμα με αγαπάνε. 

Η ανταπόκριση ήταν αυθόρμητη και η έκφραση της αγάπης μεγάλη και 
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έλεγαν «Παππού πάντα σε αγαπούσαμε και θα σε αγαπάμε και με 

αγκαλιάζανε με φιλιά. 

Τότε εγώ γινόμουν  χαζοπαππούς. 

 

Κάποτε πάλι έτσι από περιέργεια ρωτούσα την ανιψιά την Ανθή που ήταν 

τότε μικρή και χαριτωμένη. Όταν την είδα μια φορά που ήταν 16 χρονών 

για να την πειράξω, έκανα πάλι την ερώτηση αν με αγαπάει αλλά πήρα 

την απάντηση. «Θείο Νίκο τώρα πια κανένας δεν σε αγαπάει». 

Καλά να πάθω. 

Πήγα να κάνω τον έξυπνο και την έπαθα. Έτσι, μαθαίνουμε όσο γερνάμε. 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, 

Ένα μέρος που ξεχωρίζει από άλλα μέρη είναι η Κίνα που ο πολιτισμός 

της πάει πιο μπροστά και από τον δικό μας αλλά πολύ σεβαστός και 

αξιόλογος να πω λίγα πράγματα που πιθανώς να έχετε ακούσει αλλά και 

να έχετε πάει.  

Η κίνα έχει πολλά ωραία μέρη να δει κανείς αλλά είναι μία αχανής χώρα 

για να την γυρίσει κάποιος μέσα σε δέκα μέρες. 

Το ταξίδι μας με τους φίλους και γείτονες άρχισε από ένα αστείο αλλά στο 

τέλος έγινε πραγματικότητα και σίγουρα κανέναν δεν μετάνιωσε. Ήταν 

οργανωμένο και όλα κύλησαν αρμονικά. 

Παρά το ότι ακόμα επικρατεί το κομμουνιστικό καθεστώς μπορεί ο 

τουρίστας να κινηθεί ελεύθερα και να επισκεφθεί τα αξιοθέατα   

Ο κόσμος ήταν πολύ ευγενικός και ο σεβασμός στους μεγαλύτερους σε 

ηλικία έχει προτεραιότητα. 

Μερικές φωτογραφίες πιστεύω να μιλήσουν καλύτερα 
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                           Εδώ με τη Στέμμα μπροστά σε χώρο λατρείας  

 

 

                              
 

                                      Μέσα μεταφοράς με τα ποδήλατα ταξί 
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Στην Κίνα δοκιμάσαμε και τα νόστιμα φαγητά τους που είναι πλέον 

αποδεκτά από τον περισσότερο κόσμο . 

Τα δε είδη ρουχισμού και ηλεκτρικά είδη σχετικά φτηνά και είναι  ίσος 

για τους τουρίστες παράδεισος να κάνουν τα ψώνια τους.  

                           
 

   

                       
  

 

 

 

Αριστερά. Μπροστά στο 

Σινικό τείχος που λέγεται ότι 

είναι ένα από τα επτά 

θαύματα του κόσμου που έχει 

μήκος πολλών χιλιάδων 

χιλιομέτρων που είχαμε την 

τύχη να βαδίσουμε σε ένα 

μέρος αυτού που μας άφησαν 

τις καλύτερες εντυπώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 

Μία από τις επιθυμίες μας ήταν να κάνουμε και ένα ταξίδι στο Μεξικό 

που είναι και γειτονικό κράτος αλλά και με πολλές ιδιαιτερότητες.  

Κάναμε μία κρουαζιέρα που ήταν εξαιρετικά καλή όπως και οι άλλες. 
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                    Κρουαζιέρα με τους φίλους μας στη θάλασσα του Μεξικού. 

 

 

              
 

       Εδώ  με την Στέμμα και το μεξικάνικο καπέλο από την κρουαζιέρα στο Μεξικό  
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        Ο ΑΣΩΤΟΣ 

    Κρύοι άνεμοι η γη παγωμένη   

   Πουλιά που πετούν να πάνε αλλού 

   Φωλιές γκρεμισμένες καρδιά λαβωμένη 

   Είσαι μονάχος γυρίζεις παντού. 

 

   Τα πόδια σου σέρνουν τα χώματα ξένα 

   Θέλεις χιλιάδες χρόνια πίσω ν αρθούνε 

   Νοσταλγίες πατρίδα αγάπη εσένα 

   Φτερά κουρασμένα γαλήνη ποθούν. 

 

   Καρδιά παγωμένη μαλλιά χιονισμένα 

   Φτωχό σπουργίτι δίχως φωλιά 

   Τα χείλη σου τρέμουν παιδιά φοβισμένα  

   Μάτια δακρύζουν χωρίς μιλιά. 

 

   Κλείνουν τα μάτια νύχτες σκοτάδια  

   Όλα κοιμούνται πάνω στη γη 

   Όνειρα είναι ανθρώπινα χάδια 

   Το φως ο ήλιος ως που να βγει. 

 

   Άλλη μιά μέρα εδώ στα ξένα 

   Σε συλλογιέμαι κάθε φορά  

   Ας ήταν να ήμουν μαζί με σένα 

   Για να μου δώσεις λίγη χαρά.  

 

   Ταξίδια κάνω όταν κοιμάμαι 

   Όνειρα βλέπω κάθε βραδιά 

   Είμαι μονάχος και σε θυμάμαι 

   Είσαι το αίμα μες την καρδιά. 

 

   Νοσταλγίες μαράζια κορμιά κουρασμένα 

   Πουλιά που φεύγουν ξαναγυρίζουν 

   Ρυτίδες στα πρόσωπα κι αυτά γερασμένα 

   Το βούρκο στα μάτια με κόπο δακρύζουν . 

 

   Ελπίδες που ζούνε μαζί μας στα ξένα 

   Θέλουν να δούνε πατρίδα εσένα. 

 
               Νίκος Χατζημάρκος 4-7-1970 North Stockton Michigan USA 
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                                                Ο ΓΕΡΟΣ 

 
   Κάποτε ένας μπαστουνάτος γέρος  

   μου είπε να μου μάθει γράμματα 

   Να μου εξηγήσει τι εστί ο έρως 

    και πως τα βλέπει τώρα στα γεράματα. 

 

   Άρχισε για τη ζωή να μου μιλά και να μου λεει  

   πως τα χρόνια τα παλιά τα περασμένα 

   Ήσαν όλα καλά κι ευτυχισμένα.  

 

   Που είναι βρε παιδί μου οι άνθρωποι εκείνοι; 

   Απέθαναν και πάνε. Ω!.. τι κρίμα 

   Που απ αγνή αγάπη αυτός κι εκείνη 

   Περιφρονούσανε το κάθε τι αυτός κι εκείνη. 

 

   Και λέγοντας αυτά στα μάτια με κοιτούσε 

    που είχε στο πρόσωπο κάτι χαντάκια χαραγμένα. 

   Έτσι με ένα παράπονο πικρό ο γέρος μου μιλούσε 

    πως είχε νιάτα κάποτε κι αυτός όπως εμένα. 

 

   Είχα μου είπε τότε κάποια αγαπήσει  

   ο έρωτας αυτός για μας δεν είχε τέλος ούτε άκρια 

   Η μοίρα ήθελε το ταίρι μου να σβήσει 

    κι από τις ρυτίδες του κύλησαν δύο δάκρυα. 

 

   Έτσι θολά και με τα μάτια δακρυσμένα 

    μου μίλησε για κάτι ακριβό που έχασε 

   Τα άλλοτε μαύρα του μαλλιά γίνηκαν τώρα χιονισμένα  

   θάταν αληθινή αγάπη που δεν ξέχασε . 

 

   Αυτός παιδί μου λεει είν ο παλιός ο έρως 

    κι ας είμαι τώρα ένας μπαστουνάτος γέρος  

   Κι αν αυτή που αγάπησα τη ζωή της έχει χάσει 

   είναι κι ένα άλλος που γι αυτήν έχει γεράσει.  

 

          Νίκος Χατζημάρκος 

                 7-8-1952 Νέα μαγνησίας  
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       ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 

 
   Τα χρόνια της ζωής έχουν περάσει 

   Πρόσωπα ωχρά ρυτιδωμένα 

   Όσοι ήταν κάποτε νέοι έχουν γεράσει 

   Και τώρα νοσταλγούν της ζωής τα περασμένα. 

 

   Τα χρόνια πέταξαν και πάνε 

   Ημέρες, μήνες χρόνια πια δεν γυρίζουν 

   Η ώρα του καθ ενός θάρθει όπως και νάναι 

   Όταν οι δρόμοι της ζωής θα κλείσουν. 

 

   Άσπρα μαλλιά κοιλιά μεγάλη 

   Πόνους έχεις σ όλα τα άκρα 

   Μυαλό κουρκούτι μες το κεφάλι 

   Κι όλοι σε βλέπουν μόνο φαλάκρα. 

 

   Προβλήματα μες τη ζωή έχεις πολλά 

   Χωρίς εσύ ποτέ αυτά να λύσεις 

   Αν είναι δύσκολα, άσχημα κι άλλα καλά 

   Άνθρωπος είσαι που πολεμάς να ζήσεις. 

 

   Ζήσε άνθρωπε όσο καλά μπορείς 

   Στον άλλο κόσμο τίποτα δεν θα πάρεις 

   Όλα τα πλούτη που έχεις να χαρείς 

   Θα μείνουν ΕΔΩ όταν μονάχος ξεμπαρκάρεις.  

 

    Νίκος Χατζημάρκος 

          1988 ΗΠΑ  
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                                       ΑΝΕΜΟΙ 

 
   Άνεμοι φουρτούνες της ζωής αν είδες 

   Γυρίζεις τώρα δίχως σκοπό δεν ξέρεις που να πας 

   Όλα τα όνειρα σου τώρα γίνηκαν καταιγίδες 

   Κανένα πια εσύ δεν αγαπάς. 

 

   Είσαι μονάχος και όλα γύρω σου φαίνονται ξένα  

   Η στεναχώρια σου μέσα σου σφιχτά σε βασανίζει 

   Νομίζεις τώρα πια και η μοίρα σου σε βρίζει.  

 

   Άνεμος της ζωής βάστα καλά να μη σε πάρει 

   Να μη σε πάει πιο μακριά ακόμα 

   Μες τη ζωή ως άνθρωπος ζητάς μια χάρη 

   Να μη σε θάψουν άνεμοι σε ξένο χώμα. 

 

   Πόσοι λογιών άνεμοι έχουν περάσει 

   Αλήθεια τα πόδια μας ποτέ δεν έχουνε ριζώσει 

   Φουρτούνες πολλές μας έχουνε γεράσει 

   Αλλά από ανέμους της ζωής δεν έχουμε γλιτώσει. 

 

         Νίκος Χατζημάρκος 

           Μίσιγκαν ΗΠΑ 
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                   ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ  

 
  Όταν κάποτε ήρθα εδώ στα ξένα 

  Ήθελα πατρίδα μου κοντά μου να σε φέρω 

  Πικρή αλήθεια νοστάλγησα εσένα 

  Δεν είμαι πια ο ίδιος άνθρωπος εγώ που ξέρω. 

 

  Είναι και άλλοι πολλοί εδώ στα ξένα 

  Γυρίζουν στους δρόμους με μάτια ανοικτά και στόματα  

           κλεισμένα 

  Κι όταν σε βλέπουν θέλουν κάτι να σου πουν 

  Πατρίδα άφησαν κι αυτοί κι αυτούς που αγαπούν. 

 

  Ονειροπολούν όταν στους δρόμους βλέπεις περπατάνε 

  Μέσα στους ξένους κανέναν δεν γνωρίζουν 

  Κι όταν τα μάτια τους έτσι με πάθος νοσταλγίας σε κοιτάζουν 

  Με κόπο κρατιούνται έτσι αυτά να μη δακρύσουν. 

 

  Τα χρόνια πέρασαν περνούν και πάνε 

  Φουρτούνες της ζωής περάσαμε πολλές εδώ στα ξένα 

  Τα ξένα χώματα νομίζω τώρα θα μας φάνε 

  Ας ήταν πατρίδα να δούμε ακόμη μια φορά εσένα 

 

            Νίκος Χατζημάρκος 

    Φάρμινγκτον ΗΠΑ 

            3-8-1969  
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      Α Ν Θ Ρ Ω Π Ε 
 

   Άνθρωπε γεννήθηκες χωρίς να θέλεις 

  Χαρές και βάσανα μες τη ζωή για να τραβάς 

  Η μοίρα σου είναι τέτοια θέλεις ή δεν θέλεις 

  Χαστούκια στη ζωή πολλά θα φας. 

 

  Δύσκολες πολλές φουρτούνες θα περάσεις 

  Στου ανθρώπου τη ζωή είναι αυτά γραμμένα 

  Αν είσαι τυχερός και ευτυχισμένος και γεράσεις 

  Τουλάχιστον τα χρόνια σου δεν πήγανε χαμένα.  

 

  Έχεις ολόκληρη ζωή μπροστά σου να ζήσεις 

  Να γίνεις πλούσιος και τυχερός 

  Κι αν πάλι ίσως να πτωχεύσεις 

  Να μη κοιτάξεις πίσω αλλά εμπρός. 

 

  Άνθρωπε ζήσε όσο καλά μπορείς 

  Τα χρόνια της ζωής σου είναι μετρημένα  

  Κανείς δεν ζη για πάντα μη θαρρείς 

  Ότι εξαίρεση θα γίνει αυτό για σένα. 

 

  Όπως και νάναι θάρθει μια τελευταία μέρα 

  Αυτοί που έζησαν τα χρόνια τους και είναι πια μεγάλοι 

  Θέλουν δεν θέλουν όλοι αυτοί θα κάνουν πέρα 

  Είναι πραγματικότης στη ζωή τώρα να ζήσουν άλλοι. 

 

          Νίκος Χατζημάρκος  

     2-10-1988 Μίσιγκαν ΗΠΑ 
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 Η από καρδιάς αγάπη της μητέρας μας 
 

Η μητέρα μας ήταν μία γυναίκα ήσυχη, καλή, και πονετική με μεγάλη συμπόνια αλλά 

ποτέ της δεν το εξωτερίκευε και δεν έδειχνε φανερά τα αισθήματα της με φιλιά και 

χάδια σε κανέναν από εμάς, πάντα μας έλεγε. « Όταν αγαπάς κάποιον να τον αγαπάς 

μέσα από την καρδιά σου και όχι με επιδείξεις». 

 

Σαν παιδιά εμείς δεν ξέραμε και δεν καταλαβαίναμε τι  εννοούσε. Θέλαμε φανερή 

αγάπη με χάδια φιλιά και αγκαλιές από κάποιον που αγαπούσαμε και λατρεύαμε  κι 

εμείς. Αυτή ήταν η αυθεντική αγάπη που περιμέναμε και όχι αυτή που μας ζητούσε η 

μητέρα μας. χρόνια αργότερα κατάλαβα την φιλοσοφία της μαμάς μου ότι δεν ήταν 

επιδεικτική αλλά πραγματική που μας αγαπούσε όσο κανένας άλλος . 

 

Θα ήθελα να διηγηθώ μία ιστορία που μας είπε κάποτε η μικρή αδελφή μας Αμαλία. 

 

Είχε πεθάνει η μητέρα μας καιρό τώρα και ήμασταν όλα τα αδέλφια και μιλούσαμε για 

τα παιδικά μας χρόνια με τον μπαμπά και τη μαμά. Η Αμαλία μας είπε μία ιστορία για 

τη μαμά που μας συγκίνησε όλους. 

 

Θυμόταν πολύ καλά όταν ήταν περίπου έξι ή επτά χρονών και μας έλεγε. 

«Θυμάμαι η μαμά καθόταν σε ένα χαμηλό σκαμνάκι και κουβέντιαζε με την απέναντι 

γειτόνισσα και εγώ καθόμουν και άκουα αλλά άθελα με πήρε ο ύπνος και έγειρα το 

κεφάλι  μου στην αγκαλιά της. Κουβέντιαζαν κάτι σοβαρό και ξαφνικά ένιωσα τα 

ζεστά της χέρια να χαϊδεύουν διαρκώς τα μαλλιά μου. Ποτέ μου δεν θυμάμαι να με 

χάιδεψε με τόση στοργή και αγάπη. Σαν παιδί ένιωθα την πραγματική αγάπη της και 

δεν ήθελα να κάνω καμία κίνηση και δει ότι καταλάβαινα τα χάδια της και 

σταματήσει να με χαϊδεύει. 

Αυτή την εμπειρία την είχε μόνο η μικρή μας αδελφή η Αμαλία, αλλά  

 Όλοι συγκινηθήκαμε και γελάσαμε για τα αληθινά  αισθήματα της  μητέρα μας που 

είχε για μας και μας αγαπούσε μέσα από την καρδιά της πραγματικά. 

Τα ίδια θα έλεγα και για τον Πατέρα μας που μας αγαπούσε με τον ίδιο τρόπο κι 

αυτός.    

 

                                          
                                                     Ανθή Χατζημάρκου 

                                        Νίκος Χατζημάρκος Οκτώβριος 2002 

  



 278 

                                                
                            Νικόλαος Αθανασίου και Ανθής Χατζημάρκου 1950 

 

                       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
 

Ο Νίκος Χατζημάρκος γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1928 στη Νέα Μαγνησία 

Θεσσαλονίκης. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από το Χαμηντιέ της Μικράς Ασίας και 

ήταν ο Θανάσης και η Ανθή το γένος Γιάννη Ζαμπούνογλου που μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στο (Αραπλή) Νέα Μαγνησία και τώρα 

Ιωνία. Ήταν ο δευτερότοκος μετά την Σοφία και ακολουθούσαν , ο Γιάννης, η Αμαλία 

και τελευταία ο Βαγγέλης. Όλη η οικογένεια ασχολούταν με τη γεωργία τη κηπουρική 

και κτηνοτροφία. Ο πατέρας του ήταν σιδηρουργός καροποιός και οπλουργός που είχε 

το εργαστήριό του στο κτήριο του σπιτιού του αλλά είχε και δικό του καφενείο που στο 

ίδιο κτήριο ξεχωριστά λειτουργούσε το ζαχαροπλαστείο του Βασίλη Μπαλάσκα και 

δίπλα το Κοινοτικό Γραφείο Νέας Μαγνησία και Διαβατά με πρόεδρο για 18 και πλέον 

χρόνια τον Θανάση Χατζημάρκο που ήταν δημοφιλής,  δραστήριος και επιτυχημένος 

όπως και στην ιδιωτική και επαγγελματική του ζωή. 

Ο Νίκος όπως και όλα τα παιδιά και εγώ τότε με το πόλεμου του 1940 και τη 

γερμανική κατοχή διέκοψε το σχολείο για πέντε σχεδόν. Μετά την κατοχή εγγράφεται 

στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή για μία τετραετή φοίτηση. Μετά τη φοίτηση το 

1955 πάει με υποτροφία για 6 μήνες στην Αμερική για να βελτιώσει τις γνώσεις του 

στη γεωργική καλλιέργεια και άλλες μεθόδους. Εκεί γνωρίζει την Ελληνο-αμερικανίδα 

Στέμμα και παντρεύονται. Εργάζεται εκεί σε διάφορες δουλειές και τελικά σε 

βιομηχανία κατασκευής ειδικών σωλήνων για  πυραύλους, αεροπλάνα και πλοία, 

αποκτά με τη Στέμμα ένα γιο και μία κόρη. 

Όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκε με την ζωγραφική και άλλα είδη χειροτεχνίας σαν 

χόμπι και έκανε εκθέσεις των έργων του στην Αμερική και Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία  

Στο διάστημα αυτό και μετά την ιδιώτευση του κάνει αμέτρητα ταξίδια στην Ελλάδα 

και σε άλλα μέρη του κόσμου και στην Αυστραλία. 

 Τα τελευταία χρόνια ζει στο Λος Άντζελες και τις ελεύθερες ώρες ασχολείται με τους 

υπολογιστές το  ίντερνετ και τηλεόραση 

                                                                         Τάσος Κολοκοτρώνης Μελβούρνη 
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                                     Αφιέρωση 

  
Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στη μνήμη των γονιών και παππούδων μου, 

στα παιδιά μου και εγγόνια, στους επιζώντες συγγενείς και μη, ιδιαίτερα 

δε σε όλα τα αδέλφια,  εξαδέλφια, ανίψια, ανιψιές και συζύγους με τα 

παιδιά τους και εγγόνια και στην αγαπημένη μου σύζυγο Στέμμα 

Ελπίζω η πορεία αυτή της ζωής μου σε δύο διαφορετικούς κόσμους με τις 

αναμνήσεις μου να αποτελέσουν ένα συνδετικό κρίκο με όλους μας με 

πολύ αγάπη. 

 

Ευχαριστίες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον αδελφικό και 

παιδικό μου φίλο, χωριανό και συμμαθητή Τάσο Κολοκοτρώνη που με 

μεγάλη υπομονή και επιμέλεια μετάφρασε το βιογραφικό μου βιβλίο από 

τα Αγγλικά στα Ελληνικά. 

 

 

    Νικόλαος Χατζημάρκος 

          Long Beach LA California  

          2013 

 

  

    

                                                         Τ Ε Λ Ο Σ 
 

                                          
 
 



 282 

  


