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Οι μετανάστες και οι προβληματισμοίμας
Πολλή συζήτηση και πολλά γραψίματα άμαθους,να δουλεύουνσκληράστα χωράφια
Έρικ Στούμπε, που ανεβάζει από το Εθνικό
Έλληνας είχε μια ξεχωριστή εκτίμηση μεγαλύτερο λαδικό του τόπου. Σε γάμους,
άρθρωνσχετικά με τον υπό ψήφισηνόμο
για το ίδιο. Ναι, αλλά έζησε σου
Θέατρο το έργο του Ίψεν "Η κυρία από τους άλλους Βαλκάνιους,σαν πιο
σε βαφτίσια,οε κηδείες των Ρωμιών
που αφορά στην "τακτοποίηση" μερίδαςλέει ο άλλος! Τι να του πεις! Ότι κάνει
από τη θάλασσα":...Δεν υπάρχουν καλλιεργημένος,πιο κοσμικός,ας πούμε
αυτή είχε το πρόσταγμα Μπορούσε
μεταναστών.Βέβαιαεκεί που φτάσαμεκαι τον ευεργέτη;
διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Σκανδιναβών και πιο "ευκατάστατος" ("ΤαΒαλκάνια" να λείψουν...ο γαμπρός, το μωρό ή ο
και αφήσαμε,άλλοτε με κουτοπονηριά
Να μην ξεχνάμε καιτα δικά μας. Ξέρετε
Ηθοποιών...Τις διαφορέςεγώ τις
Μάρκ Μαζάουερ.Αθηνα 2002 έκδ. πεθαμένος, μα αυτή δεν μπορούσε να
άλλοτε με ανθρωπισμό να γίνει πόσοι Έλληνεςπεθάνανε από την πείνα βλέπω γύρω μου στους δρόμους.To να Πατάκη).Δεν ήταν τυχαίο ποια ήταν n λείπει! Έτσι είχε καταντήσει παροιμιακή,
"μπάτε σκύλοιαλέστε..." κάτι πρέπει να στη Κατοχή;Χιλιάδες και χιλιάδες. Και περπατήσω από το Εθνικόμέχρι το Ξενοδοχείο
και όταν οι Ρωμιοίθέλανε να χαρακτηρίσουνε
Δημοκρατίαπου οραματίστηκεο Ρήγας
γίνει για ορισμένη μερίδα αξιοπρεπών να πατάει από πάνω με την μπότα ο Γερμανός.
μου στη Ομόνοια είναι μια άλλη Βελεστινλής.Αν και αργότερα n εκτίμηση
κανένανε πως ανακατεβόταν
μεταναστών, και δύστυχων συνανθρώπων
Είναι θαύμαπώς ξεπετάχτηκε n
εμπειρία Στη διαδρομή με πλησιάζουν αυτή εξέλιπε, υπολείμματαυπήρχαν
παντού τον λέγανε Μπάμπο Ζωίτσα.
μας. Είναιοπωσδήποτε ανάγκη.Βέβαιαμεγαλειώδης εκείνη "Εθνική Αντίσταση"
άνθρωποι και προσπαθούν να μου ακόμακαι μέχρι τις αρχές του περασμένου
Ακουσαλοιπόν την Μπάμπο Ζωίτσα
. Ήρθε ο αδελφόςτης μητέρας μου πουλήσουνναρκωτικά.Έτσι δεν μπορώ
πολλοί, "την ανάγκη φιλοτιμίαν
να μονολογείρωμέικαμετρόπο που
αιώνα Όπως μου είχε αναφέρει ο
ποιούμενοι" προσφέρουν πολύ περισσότερα
από την Αθήνα ένα ερείπιο, ένα φάντασμα να περπατήσω χαλαρά μιλώνταςστο κινητόθείος μου, αδελφός της μητέρας μου, Θεοδόσης
να πάρει το αυτί μου την κουβέντα της
και οε περισσότερους, αε αντίθεση
Μέρες κατ μέρες ήταν ξάπλα και
. Πρέπει να είμαι προσεκτικός.Αυτό
Μαυρομμάτης,που σπούδασε - Καλάτης κάνανε! Έτσι κι αυτοί καίνε
με άλλουςπου σεν θέλουννα προσφέρουν
του δίναμε λάδι με το κουταλάκιγια να
είναι ένα πολύ παράξενο συναίσθημα
(1904-1908)στη ΝτουχόΒναγιαΑκαντέμια
στη Μακεδονία τα Βουλγαρικάχωριά.
τίποτε, αλλά και σι προσφέροντεςσυνέλθει.To πώς σώθηκε ήταν θαύμα και μια περίεργη κατάστασηκαι ίσωςνα
(Ανωτάτη ΘεολογικήΣχολήτης
Αμ πώς!... - Είχε ξυπνήσει μέσα της n
"όχι για μας παπαδιά" 1 Ωστόσο, Δε λέω,πολλοί εκμεταλλεύτηκαναπάνθρωπα
επηρεάσει και το θέατρο". Δεν πιστεύω Αγίας Πετρούπολης), δύο Βούλγαροι κοιμισμένηαπό χρόνια ράτσα της". Αυτά
από πού και πώς 0α τα βρούμεδεν μας
τους μετανάστες.Τουςέδωσανίσως να αμφιβάλεικανείς για το ποια είναι n που φοιτούσανεκεί δήλωναν Έλληνες,
τα λέει ένας Βάρναλης!
λένε. Όλοι αυτοί οι συνάνθρωποιμας 0α
μόνονένα κομμάτιψωμί.Υπέφεραν πλειονότητα αυτών των ανθρώπωνπου γιατί πίστευαν ότι με άλλομάτι έβλεπαν Αλλά να μην πάμε τόσο μακριά. Όλοι
ήταν ευχής έργο να μπορούσαννα τακτοποιηθούν
και υποφέρουνπολλοί. Τους Βλέπωκαι ό,τι να είναι, είναι δύστυχοι.
τους Έλληνες σι Ρώσοι.
γνωρίζουμετην μεγάλη προσφορά του
εδώ. Αφού όμως υπάρχει στην Αθήνανα σέρνονται.Δεν Βλέπωόμως Βέβαια δεν είναι μυστικόπως λαοί και Όσα για την αρμονική ένταξη ενός αλλοδαπού
Βλάχικουστοιχείου στην ελληνική πατρίδα!
ανεργία είναι αδύνατο.Επομένωςή πρέπει
κανένα να πεθαίνει από τη πείνα όπως λαοί πέρασαν από τον τόπο αυτό στο
στην Κοινωνίαμας δεν είναι
Των ΕλλήνωνΒλάχωνπου ποτέ
να τους τρέφουμε συνέχεια,πράγμα
πέθαναν οι δικοί μας στη Κατοχή. πέρασμα των αιώνων.Αλλοιπερνώντας νομίζω απόλυτο ότι κλειδί είναι n μόρφωση.
δεν διαχωρίστηκανστην πορεία των αιώνων.
δύσκολο,ή πρέπει να τους αφήσουμε Και πού, στην Ψωροκώσταινα.Ακόμα και φεύγοντας αμέσως,άλλοι μετά ένα
Ή μόρφωσησ*ένα παιδί που καθοδηγείταιΚαιόμωςστην Κατοχήβρέθηκεένας
στην τύχη τους με όλες τις συνέπειες γι' και με την ζητιανιά θα μαζέψεινα πάρει χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι έμειναν
συνεχώςαπό τους γονείς του
αριθμός, ευτυχώς μικρός, Βλάχων,
αυτούς και για μας.Αντί λοιπόν να προβληματιστούν,
ένα σουβλάκι.Να μην πούμε και για τις και σιγά -σιγά αφομοιώθηκαν.Τώρα αν ή και από άλλουςγια το ποιος είναι, ποια που ισχυριζόμενοιότι δεν είναι Έλληνες
οι "μεγαλόψυχοι"μιλάνε ιατρικές περιθάλψεις, τις βοήθειες από ήρθαν ειρηνικά ή με το μαχαίρι μας το είναι n ένδοξη πατρίδα του και μέχρι αλλά Ρουμάνοιεντάχτηκε στη Λεγεώνα
για ρατσισμό ξενοφοβία κ.λπ. εκθέτονταςτους Δήμους και την Εκκλησία Και να λέει n Ιστορία,αλλά και με όποιον τρόπο που είναι τα όρια της, μπορεί να του ανοίξει
(Πριγκιπάτο Πίνδου)και συνεργάστηκε
και τη χώρα μας. Ο έλληνας ποτέ
μην ξεχνάμεπως αρκετή εκμετάλλευση
και αν ήλθαν, οι αναστατώσεις που
τα μάτια για τα περαιτέρω. Ενώ με τους Ιταλούς κατακτητές. Σκέφτηκε
δεν ήταν ρατσιστής με τη βαθιά έννοια ιδίως γυναικών γίνεται και από ομοεθνείςπροκλήθηκαν ήσαν τεράστιες. Εκείνο ένα απλό παιδί που βρήκε μια δουλίτσα κανείς ττ0α συνέβαινεαν νικούσεο Αξονας;
της λέξης. Ναι, υπήρχαν και υπάρχουν
τους, άσε που μερικοί απ*αυτούς που είναι γεγονός είναι ότι όλοι άφησαν και πεντέξι φίλους μπορεί να ενταχτεί
Συνεργάστηκανφυσικάκι άλλοι,όμως
ποιο ωραία M' αυτά δεν 0α πει πως είμαι
εκδηλώσεις που δείχνουν, για άλλους, φέρθηκανκι αχάριστασε δικούςμας που τα ίχνη τους και όποιος μιλά για καθαρότητα
δεν έλεγαν ότι δεν ήσαν Έλληνες.Η
τους συμπαραστάθηκαν.Όποιος αμφιβάλει
της φυλής μας κάνει λάθος.
εναντίον της μόρφωσης.Κάθεάλλο. διαφοράείναι μεγάλη.
μια μορφή ρατσισμού.Όμως ήταν ρατσισμός
ή ένα είδος κοροϊδίας όταν οε
μπορεί να με ρωτήσει να του πω Όμως αυτό το ζύμωματων λαών έγινε ΒέΒαιαδεν είπαμε να ξεχάσουν σι άνθρωποι
Να μην πούμε και για τουςΤσάμηδεςτης
ποιότητας Έλληνες όπως ήταν οι Μικρασιάτες
περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμέςn πλειονότητα
τα έθιμα και τις παραδόσεις αρκεί Ηπείρου,που αν και Μουσουλμάνοιδεν
αε μάκροςχρόνουκαι όχι μπαμ και απότομα
πρόσφυγες μια μερίδα ακαλλιέργητων των Ελλήνωνμπορεί να λέει,
Δεν είναι το ίδιο. Και να μην ξεχνάμε αυτά μην βλάπτουν το σύνολο. Ωστόσο
ανταλλάχτηκαν,το τι έπραξαν στην Κατοχή
ανθρώπωντους αποκαλούσε όχι όμως με Βαθύμίσος.Στον πόνο συμπαραστέκεται
n Ιστορίαμάς διδάσκειπως μόνο
την μακροχρόνιατουρκικήκατοχή
αε συνεργασίαμε τους κατακτητές!
" τουρκόσπορους", και τους εξ Ανατολικής
και βοηθά. Θυμήθηκα
που αδέλφωσετις χριστιανικέςεθνότητες.
σε μια δύσκολη κατάσταση, δυστυχώς, Υπηρέτησα στα μέρη εκείνα και μου έλεγε
Ρωμυλίας"Βουλγάρους"; Θυμάμαι και κάτι ακόμαπου έχει σχέση με τον εσωτερικό Με το ξεσήκωματου e21δεν διαχωρίστηκαν
0α φανεί αν ένας ο φιλοξενούμενοςσου
ο κοσμάκηςτι τράβηξε! Θα μπορούσαμε
παίζαμε μικροίκαι καθώςέτρεχα έπεσα
"ρατσισμό" . Ποιος από μας
v*αναφερθούμε και σε άλλες
σι Σουλιώτεςπου ήσαν Αρβανίτες
αγάπησε το σπίτι σου σαν να ήταν δικό
πανω αε ένα βλαχόφωνοτης Αγχιάλου
τους Βολιώτεςδεν θυμάταιπως και τους
όπως και οι άλλοιτης νότιας Ελλάδας.
του. Μια απόδειξη είναι αυτό που γράφει πολλές περιπτώσεις που συνέβησαν ιδίως
που περνούσε απ*εκεί. "Σαπέρα μαστόρουςστην ανοικοδόμησητου σεισμόπληκτουΗ θρησκεία το μεγάλο αυτό
ο Κ.Βάρναληςστο Βιβλίοτου "Φιλολογικά στα βόρεια συνορα μας, αλλά δεν
παλιοΒούλγαρε", μου λέει, και σηκώνει
Βόλου που προέρχονταν σακούλι και των εθνικών ακόμα παραδόσεων απομνημονεύματα"Αθήνα 1981 μας παίρνει ο χώρος.
την γκλίτσατου να με χτυπήσει. E, αυτός συνήθωςαπό ορεινές περιοχές τους αποκαλούσαμε
ήταν ο συνδετικόςκρίκοςάσχετα σελ.70.
Νομίζωπως αυτάτα παραδείγματαείναι
"Μάου-Μάου" και "λαστιχένιους"
φίλοι μου στην Κατοχή υπήρξε Λεγεωνάριος
το πόσο θρήσκοςήταν ο ένας κι άλλος. Είναι γραμμένο, τονίζω, οε χρόνια που μέροςτης ιστορίαμας που οπωσδήποτε
και συνεργάτης των Ιταλών.
επειδή φορούσανλαστιχένια
Δεν ήταν κουτόςο Κεμάλπου αν και ήταν ενταγμένοςπέρα για πέρα στην Αριστερά,
πρέπει μας διδάσκει Όχι φυσικάνα μας
Δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς γενικά.
φτηνά παπούτσια! Δεν ήσαν Έλληνες; υπέρ του κοσμικούκράτουςέκανετην ανταλλαγή και αφορά τις στιγμές που οι φανατίζει.Αλλοτο ένα, άλλοτο άλλο.Εκείνο
Πάντοτε υπήρξαν και θα υπάρχουν τέτοιοι
με τον Βενιζέλο με κριτήριο Βούλγαροιπυρπολούσαν την Αγχίαλο
που πρέπει να έχουμευπόψη είναι
τύποι που θα φέροντανέτσι ακόμη
Όσον αφορά την ξενοφοβία ο κόσμος την πίστη του καθενός.Βέβαιαμε την ίδρυση
το 1906.0 ίδιος,νέος τότε, παρακολουθούσε,
ότι τα πράματα δεν είναι πολλές φορές
και στον αδελφό τους. Ποιοι ήσαν οι φταίει; Κάθε μέρα οι εφημερίδες και σι
των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια
το θλιβερόγεγονός από τον Πύργο όπως φαίνονται.Υπάρχει και άλλη όψη.
Έλληνεςμαυραγορίτεςστην Κατοχήκαι τηλεοράσεις μας γανώνουν το κεφάλι,
πίσω από τα οποία βρίσκονταςκαιτα
(Μπουργκάς)
Προσωπικάγνώρισαπάρα πολλούς αλλοδαπούς
πώς φέρθηκαν στα αδέρφια τους, που άσε που πολλοί έχουν και προσωπική εμπειρία.
συμφέροντατων ΜεγάλωνΔυνάμεωνέγινε " Η Μπάμπο Ζωίτστα:Κιάκουσαδίπλα
και έχω και φίλους.Αντάμωσα
δεν ήσαν ξένοι, στις δύσκολες μέρες!
ΒέΒαια και σι δικοί μας μαέστροι αρκετά γρήγοροτο ξύπνηματων εθνικισμών
μουτην Μπάμπο Ζωίτσα- καιποιοςδεν
εξαιρετικούςανθρώπους,που πραγματικά
Αλλάκι άλλοι.Είδα με τα μάτια μου ταλαίπωρουςτου εγκλήματος,της παρανομίας
στους λαούς που τώρα δεν την ήξερε! ΓριάΒουλγάραεξελληνισμένη
0α είναι και για μας ωφέλιμονα ενταχτούν
Βολιώτες και Αθηναίους να και των ναρκωτικών δεν πάνε πίσω, μετρούσε Μουσουλμάνος,Χριστιανός,
υπηρετούσεαμέτρητα χρόνια εκκλησάρισσα στην κοινωνία μας. Όμως υπάρχουν
ξεπουλούνστο χωριό μας, στο καιρότης Όμως είχαμε ανάγκη να κάνουμεκαι εισαγωγή;
αλλά Έλληνας Βούλγαρος,Σέρβος, Αλβανός...
στην ελληνική εκκλησία Μικροκαμωμένη,
και περιπτώσεις που θέλουνΒαθύτερη
Καθ' όλα τα τελευταία χρόνια
Κατοχής, ό,τι πολύτιμο είχαν για μια
Να τι λέει (εφημ. Καθημερινή
ξερακιανή, καμπουριασμένη, σκέψη.
χούφτα σιτάρι, και μορφωμένουςνέους, 7/2/2010) ο Νορβηγός σκηνοθέτης της Τουκοκρατίας στα Βαλκάνια, ο
ακούραστη στους δρόμους...το
Γιώργο* Διονυσίου
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