
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Εξιστορώντας τη  ζωή μου , προσπάθησα να είμαι , όσο το δυνατόν, πιο 
αντικειμενικός, παρουσιάζοντας τα    πράγματα όπως τα έζησα, χωρίς ν’ αποκρύψω 
γεγονότα ή  κοινωνικές αδικίες που συνέβησαν. 

   Γράφοντας το βιβλίο μου, ως Ελληνοαιθίοπας είχα ένα πλεονέκτημα:  τη δυνατότητα 
ν’ απεικονίσω τα γεγονότα   απ’ τη  ματιά  του πολίτη που έχει  ρίζες  σε δυο 
διαφορετικές φυλές. Συχνά,  οι απόψεις των δυο φυλών διέφεραν     σε πολλά 
θέματα, ειδικά του Αιθίοπα, που στην πλειονότητά  του  ανήκε  στην ασθενέστερη  
οικονομικά τάξη κι      ήταν απομονωμένος κοινωνικά.  Έχοντας τη  δυνατότητα, 
λοιπόν, μ’ αυτή  μου την ιδιαιτερότητα να κουβεντιάζω  με   τον   ξένο σαν ξένος  και 
με τον Αιθίοπα σαν  Αιθίοπας,  μπόρεσα, μ’ αυτόν τον τρόπο, να βγάλω πολλές 
αλήθειες  προς τα έξω. Αυτή  μου την εμπειρία μεταφέρω  στον αναγνώστη, μ’ όση 
αντικειμενικότητα διαθέτω. Μολαταύτα,  μπορεί  ν’  υπάρχουν λάθη  στις εκτιμήσεις 
μου.  

   Η πρόθεση μου, όμως, είναι,  παραμερίζοντας πολλές φορές την    προσωπική  μου 
κρίση,  να μεταφέρω ό,τι λεγόταν και όποια άποψη  επικρατούσε στο ευρύ 
περιβάλλον  σε συγκεκριμένες    εποχές  γύρω από τα καθεστώτα, τις  πράξεις τους, 
τις  κοινωνίες και τις συμπεριφορές τους.       Προσπάθησα να μην κρύψω τίποτε  
«κάτω απ’  το χαλί».Τα γεγονότα που  παρουσιάζω είναι  η ωμή    πραγματικότητα, 
διότι αλλιώς η  ιστορία μου δε  θα ’ταν αληθινή, αλλά  μυθοπλασία. 

   Τελειώνοντας, θέλω ν’ ευχαριστήσω το φίλο μου, δικηγόρο Νικολή Βοζίκη, για το 
αρχείο που μου παραχώρησε      και  για  τη  συμπαράστασή  του στη συγγραφή του 
βιβλίου μου.                                                                                                   

                                                                Δημήτριος Π. Καλογερόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                            To θέατρο «Hager Fikir» 
 

        Γεννήθηκα στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας το 1939,  λίγο πριν την 
απελευθέρωση της πόλης από τους Ιταλούς. Η πρωτεύουσα τότε είχε όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας όμορφης πόλης. Ήταν χτισμένη στη σκιά του βουνού Έντοτο,  
πράσινη,  με λόφους και κοιλάδες, με γραφικά σοκάκια  κι άφθονα νερά και μ’ ένα 
υπέροχο ανοιξιάτικο κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Τα σπίτια  ήταν  
διάσπαρτα σε αχανή έκταση, οι δρόμοι  γεμάτοι ευκαλύπτους κι ανάμεσα σε 
χαμόσπιτα και καλύβες ξεχώριζαν  κάποια αρχοντικά με ποικιλόμορφη  
αρχιτεκτονική. Εκεί ’μεναν οι Αιθίοπες ευγενείς και οι  εύπορες οικογένειες, ως επί το 
πλείστον εμιγκρέδες. Το κέντρο φιλοξενούσε τα καλά καταστήματα, την τράπεζα της 
Αβησσυνίας, τα κυβερνητικά κτίρια καθώς και τα καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία  και 
τους λιγοστούς βωβούς  κινηματογράφους. Οι κεντρικοί δρόμοι ήταν 
ασφαλτοστρωμένοι  και φωταγωγημένοι, με τ’ αμάξια να κυκλοφορούν μαζί με τις 
καρότσες. 
Η λεωφόρος Avenue de la gare, η τωρινή  λεωφόρος Τσόρτσιλ, αποτελούσε τη 
μεγάλη  οδική αρτηρία  που ξεκινούσε από το κέντρο και κατέληγε κάτω, στο 
σιδηροδρομικό σταθμό. Η  περιοχή τριγύρω ήταν γνωστή ως «Φελόχα» (ζεστά νερά)  
και σε μεγάλη ακτίνα γύρω υπήρχαν σπίτια που είχαν κτίσει, κυρίως,  οι Ιταλοί 
άποικοι. Στην κάτω πόλη βρισκόταν και  το Hotel d’ Europe  με  τα θερμά λουτρά, 
όπου η αριστοκρατία πλήρωνε ένα τάλαρο Μαρίας Θηρεσίας για ν’ απολαύσει τα 
μπάνια της.  Η μεγάλη λεωφόρος Χαϊλέ Σελασσιέ  ξεκινούσε  από το κέντρο κι 
έφθανε μέχρι την Πλατεία  των Πεσόντων(Arat Kilo).  Στον ανατολικό λόφο 
υψώνονταν τα παλιά ανάκτορα. Η μεγάλη υπαίθρια  αγορά , το μερκάτο, βρισκόταν 
δυτικά της πόλης κι αποτελούσε ,ουσιαστικά,  την πιο πυκνοκατοικημένη της περιοχή 
.   
Το σπίτι μας , ένα πέτρινο  δίπατο, ήταν χτισμένο στα τέλη του’40 , σ’ έναν απότομο 
ανηφορικό  δρόμο, κοντά  στην καρδιά της πόλης. Ξεχώριζε απ’ τ’ άλλα χαμόσπιτα 
τριγύρω και φλέρταρε από απέναντι με το μοναδικό θέατρο «Hager Fikir» (η αγάπη 
του λαού) που υπήρχε μέχρι τότε στην πρωτεύουσα. Ανεβαίνοντας πιτσιρικάς  την 
ανηφόρα και βλέποντάς το από μακριά , φοβόμουν μήπως φυσήξει και  το πάρει ο 
άνεμος, έτσι  καρφωμένο όπως ήταν στην άσφαλτο,  απόμερο και λίγο λοξό,  λες και 
το βαστούσε ο Άτλας να μην πέσει.     
Το δρόμο του σπιτιού μας τον διάβαιναν κάθε  μέρα  κάθε λογής νομάτοι.  
Μικρός έβλεπα τα πρωινά να κατηφορίζουν για να πάνε στη δουλειά τους το γιο του 
παπά της αρμενικής εκκλησίας και ,λίγο αργότερα, τον Ινδό υπάλληλο του αγγλικού 
Προξενείου της πόλης , φορώντας πάντοτε το μπλε  ξεθωριασμένο του κοστούμι , 



που γυάλιζε από μακριά. Νωρίτερα απ’ όλους έφταν’ εκεί ο  Αιθίοπας τοκογλύφος με 
το βλοσυρό του ύφος κρατώντας την τριμμένη δερμάτινη τσάντα του, με τον τσούλο- 
το αποπαίδι του- να τον ακολουθεί, λες κι ήταν ο γραμματέας του. Τελευταίος 
ξεπρόβαλλε  τρεχάτος απ’ το στενό, αργοπορημένος, όπως πάντα, για τη  δουλειά 
του, ο Λέμα, που του ’χαμε κολλήσει το παρατσούκλι «Φολκσβάγκον αφίντσα»- μύτη 
φολκσβάγκον-   για τη φαρδιά του μύτη που θύμιζε το αμάξι.    
Στο στενό του Doromanekia, πίσω από το σπίτι μας , μένανε τότε δυο οικογένειες 
Αρμενίων. Θυμάμαι ακόμη  τη διαπεραστική φωνή της  κυράς να καλεί κάθε τόσο και 
λιγάκι στα αρμένικα  την κόρη της: “ Έμμα ,εγκούρ”( Έμμα, έλα).  Άκουγα και  τον 
άνδρα της να τα βάζει συχνά  με  το ντόπιο γείτονα του, που επέμενε να βρέχει  τον 
τοίχο του σπιτιού τους με το κάτουρό του. Και με το δίκιο του ο άνθρωπος, μιας και 
απ’  το πολύ το κάτουρο ο τοίχος του σπιτιού είχε βγάλει μανιτάρια…  
 -Χιντ μπεζεβένκ (Φύγε από ’δω, μπεζεβένγκη -αχρείε), του έλεγε. Κι  ο άλλος 
μουρμούριζε: « Αν δε γουστάρεις, τράβα για την πατρίδα σου, ψειριάρη Φράγκε» 
(κιμαλάμ Φερέντς). 
Στη γωνιά του στενού έμενε ο Ιταλός ψαράς  με την κόρη του, Ρενάτα. Έφερνε νωπά 
ψάρια από τη Μασαούα- λιμάνι της Ερυθραίας -κάθε Σάββατο πρωί. Η κόρη του ήταν 
περίπου πέντε χρόνια μεγαλύτερη μου, ροδαλή κι αφράτη, με  το στήθος της  ν’ 
ασφυκτιά  κάτω από  τη σφιχτή της μπλούζα.  Πρόσχαρη κι όμορφη, « una ragazza 
sensuale» έλεγαν οι Ιταλοί(μια κοπέλα αισθησιακή) . Ήταν για χρόνια  η ατραξιόν της 
γειτονιάς.  Όταν περπατούσε και λικνιζόταν αναστέναζαν  και οι πέτρες.     
Μια σταλιά  απόσταση πιο κάτω,  στον κεντρικό το δρόμο, ένας  Έλληνας  είχε το 
φούρνο του. Οι σχέσεις  του  με τον πατέρα μου δεν ήσαν καλές  και του  είχαμε  
κόψει την καλημέρα. H υπηρέτρια μας αναγκαζόταν και ψώνιζε   απ’ αλλού, μακριά, 
γιατί κι ο άλλος , πιο κοντινός  σε μας φούρναρης, ο κυρ Κουτσουφλάκης ,  δεν ήταν 
επίσης αρεστός στον πατέρα μας. Οι φήμες τον ήθελαν να είναι  αριστερών 
φρονημάτων,  ενώ  ο κύρης μας  ήταν   βασιλικός, οπαδός του  Λαϊκού Κόμματος  
του Παναγή Τσαλδάρη. Τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά.  Λες και το ότι ήταν αριστερός  
θα χάλαγε τη ζύμη.   
Συνεχίζοντας τη βόλτα μας  βλέπαμε το  σπίτι του γιατρού (χακίμ) Ουορκινέχ με την 
ωραία αυλή με γούρνα  και κήπο με τριαντάφυλλα  Η ιστορία του γιατρού ήταν 
μοναδική στο είδος της: παιδαρέλι ακόμη,  χαμένο  να τριγυρίζει  στα ερείπια του 
οχυρού  Magdala  το 1868 στον Αγγλοαιθιοπικό  πόλεμο,  τον  βρήκε ένας Άγγλος 
αξιωματικός ονόματι Charles Martin  που τον πήρε μαζί του, όταν τον  μεταθέσανε 
στις Ινδίες.  Μεγαλώνοντας το παιδί  σπούδασε Ιατρική. Αργότερα , ο αυτοκράτορας 
Μένελικ, όταν  πληροφορήθηκε γι’ αυτόν, τον έφερε στην Αντίς Αμπέμπα, όπου ήταν 
ο πρώτος γιατρός που υπηρέτησε στο νέο  νοσοκομείο που έχτισε ο μονάρχης και 
έφερε το όνομά του. Οι κόρες του γιατρού, αφιχθείσαι από την Ιγκλιτέρα , ξερακιανές  
κι άνοστες,  μοιάζανε ,  αν εξαιρέσει κανείς  το χρώμα τους,  με Αγγλίδες 
γεροντοκόρες  με το μακρύ φουστάνι μέχρι τον αστράγαλο,  τις κεντημένες μπλούζες 
και το φιόγκο στα μαλλιά . Δεν ήξεραν γρι  αιθιοπικά και συνοδεύονταν, όπου 
πηγαίνανε,  πάντοτε από δυο υπηρέτριες.  
Μικροί, η αδελφή μου η Καλλιόπη κι εγώ, κρυφοκοιτάζαμε από το φράχτη  την αυλή 
του σπιτιού τους,  βλέποντας κάθε απόγευμα στις πέντε να παίρνουν το τσάι τους  με 
θρησκευτική ευλάβεια  Όταν μας χαμπαριάζανε μάς έλεγαν « καμ ιν» και μας  
φίλευαν   « κούκις» και σοκολάτες.  Για  να λέμε, όμως, και του στραβού  τo δίκιο, 
μπορεί να μην ήταν ωραίες οι κοπέλες,  βάσει των  κριτηρίων της εποχής που ‘θελε 
τις γυναίκες στρουμπουλές, αλλά από καλοσύνη, να περισσεύει. 
Σχεδόν στο  τέλος του δρόμου, λειτουργούσε το ιατρείο του Δρ. Σοκολώφ, γνωστού 
Γερμανού μαιευτήρα  που ’χε ξεγεννήσει τη  μισή Αντίς Αμπέμπα, κι έτσι 
συμπληρωνόταν η εικόνα του ανθρώπινου μωσαϊκού με την οποία έμοιαζε η γειτονιά 
μας. 
  
Κάθε πρωί στις δέκα  έστελνε ο πατέρας μας τον Μαμό, το μουγκό  υπηρέτη του 
φίλου του Βασίλη Ασλανίδη, που έκανε θελήματα, να φέρει με το μεγάλο ζεμπίλι τα 



ψώνια της ημέρας  για το καθημερινό μας φαγητό, που ήταν συνήθως κρεατικά. Τα 
υπόλοιπα ζαρζαβατικά και αναγκαία  τα ψώνιζε η υπηρέτριά μας. Μαζί με τα ψώνια 
έφτανε , μια φορά την εβδομάδα,  τυλιγμένη κι η εφημερίδα «Αθηναϊκή» που έστελνε 
στον κ. Βασίλη ο συνταγματάρχης αδελφός του από την Αθήνα και τη διάβαζε κι ο 
μπαμπάς μου, ο οποίος μετά την έδινε στον επόμενο, μέχρι να κάνει το γύρο.  Ο 
τελευταίος τη λάμβανε όταν πια είχε… αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα! 
Ο τέντζερης  της μάνας μας άχνιζε  στο μαγκάλι πάνω από  τα ροδαλά κάρβουνα, με 
τον ατμό να φεύγει από το περβάζι του τοίχου και τη σκύλα μας, τη Φλοξ, 
κουλουριασμένη στην γωνιά να απολαμβάνει την ευωδιά από το φαγητό,   
περιμένοντας  υπομονετικά  το μερτικό της.  
Απέναντι  από το σπίτι μας, πιο πάνω από το θέατρο αργότερα,  ήταν το σχολείο 
θηλέων το «Nazaret school», που το’ χαν Καναδέζες καλόγριες . Το μεσημέρι, όταν  
χτυπούσε το κουδούνι να σχολάσουν, ξεχύνονταν στο δρόμο τα κορίτσια 
ομοιόμορφα ντυμένα φορώντας τις βυσσινί  ποδιές με τον άσπρο γιακά .Είχαν  τις 
τσάντες κρεμασμένες στον ώμο τους,  με τις  μεγαλύτερες να βαστάν απ’ το χέρι τις 
μικρότερες και τις υπηρέτριες να περιμένουν καρτερικά στην άκρη του δρόμου μαζί 
με  τα λιγοστά αμάξια για να τις συνοδεύσουν  στα σπίτια τους.  
Κορίτσια  από τα πέρατα του κόσμου: Ελληνίδες,  Αρμένισσες,  Ιταλίδες,  Ινδές, 
Αράβισσες,  Αιθιοπίδες κι όλων των ειδών οι μουλάτες. Μια μικρή κοινωνία των 
εθνών. 
Παρόλο που στο σχολείο μαθαίνανε αγγλικά, πολλές φορές άκουγες τις μικρότερες  
να ανακατεύουν όλες τις γλώσσες μαζί σ’ ένα κράμα  δικό τους, Εσπεράντο. Οι 
μεγαλύτερες μαθήτριες βγαίνοντας σιγοτραγουδούσαν τον ψαλμό  που τους είχαν 
μάθει οι καλόγριες στα γαλλικά και έλεγαν πριν αρχίσουν τα μαθήματα κάθε πρωί: « 
Ο Marie, concue sans peche , priez pour nous». Τόσες φορές που τ’ άκουσα, 
θυμάμαι ακόμα τα λόγια και το σκοπό.    
Στις πέντε ακριβώς τ’ απόγευμα, σαν Άγγλος ευπατρίδης πιστός στο ραντεβού του, 
εμφανιζόταν   ο μουσουλμάνος στραγαλάς  με το μεγάλο σακί στον ώμο του 
φορτωμένο με φρέσκα στραγάλια καβουρδιστά. Το κεφάλι του το’ χε καλυμμένο με 
μανδήλα (shash) για να προστατεύεται  απ’ τον ήλιο. Μόλις έφτανε μπροστά στο 
σπίτι μας ντελάλιζε με τα σπασμένα ελληνικά του: «Ιστραγαλάκι έχω, ρομύθια 
(ρεβύθια), ένα κιλό- ντέκα σελίνια». Ήταν γνωστός στους απανταχού  Έλληνες  γιατί, 
κάποια στιγμή, θα περνούσε  κι απ’ τη  γειτονιά τους. Τα στραγάλια του, τραγανιστά-
τραγανιστά,  ήταν σκέτος πειρασμός για μας τα πιτσιρίκια. Η μάνα μου είχε πάντα 
στην μπάντα ένα σιμούνι (25 λεπτά) για μια φούχτα από δαύτα. 
Στις έξι, που άρχιζε και σκοτείνιαζε, άναβαν σιγά-σιγά  τα φώτα στον κεντρικό δρόμο 
και ,πού και πού , έβλεπες να περνούν σαν σκιές  δυο αστυφύλακες μαζί  που 
περιπολούσαν το βράδυ, μιας και οι περισσότερες περιοχές δέχονταν  «νυχτερινούς 
επισκέπτες» , που ξάφριζαν ό,τι εύρισκαν. Ξεπρόβαλαν, συνάμα, μόλις σκοτείνιαζε  
κι οι «πεταλούδες της νύχτας» απ’ το στενό, προς άγρα πελατών , πιάνοντας τα 
πόστα τους.  
 
     Ο  πατέρας μου, ο κυρ Παναγιώτης,  γεννηθείς εν Κυπαρισσία, δε σήκωνε  πολλά 
λόγια. Αυστηρός, με  γυαλιά και  ψαλιδισμένο στα πλάγια  το μουστάκι,  με το 
κομπολόγι στα χέρια, ήταν ντυμένος  πάντοτε στην τρίχα και φορούσε οπωσδήποτε  
γιλέκο. Στο κάτω του τσεπάκι  κρεμόταν η αλυσίδα από  το χρυσό ρολόγι «Ωμέγα»  
που ’χε μέσα . Το ρολόγι με τους λατινικούς αριθμούς το’ χε αγοράσει, έμπορος 
καφέδων ακόμη, από έναν κοντραμπαντιέρη Υεμενίτη. Παρότι  αργότερα 
αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά από τα τιμαλφή του για να ξεπληρώσει  παλιά χρέη 
, το ρολόγι κατάφερε να το κρατήσει  μέχρι να κλείσει τα μάτια. του. Ήταν το σήμα 
κατατεθέν του ,  μαζί με το κεχριμπαρένιο  κομπολόγι του.  
Μας   είχε αμπαρώσει στο σπίτι τις δυο αδελφές μου και μένα νομίζοντας ότι μ’ αυτόν 
τον τρόπο μας προστάτευε από κακοτοπιές. Όταν κάποιος φίλος του τού είπε κάποτε  
« Ρε Παναγιώτη, άστα τα κακόμοιρα να βγούνε  έξω, να πάρουν λίγο αέρα, εδώ τα 
λουλούδια μαραίνονται κλεισμένα»,  η απάντησή  του ήταν: 



 «Αν θέλεις να’ χεις καλές σχέσεις μαζί  μου, κόψε την πλάκa. Eγώ είμαι Μώραΐτης, δε 
θα κάνω τις κόρες   μου τσαπερδόνες  και το γιο μου αλήτη». 
Θεός σχωρέστον,  αυτά πίστευε, αυτά έκανε. Κατά τ’ άλλα, ήταν λεβέντης, 
περήφανος και πίσω απ’ το μανδύα της αυστηρότητας κρυβόταν μια χρυσή καρδιά. 
Γενναιόδωρος και ντόμπρος, καθώς ήταν,  δεν του άρεσαν τα ψέματα. Προσπαθούσε 
με τα λίγα γράμματα που ’ξερε να μας  εμφυσήσει  την τιμιότητα και την ειλικρίνεια 
.«Μάθε γράμματα,  Δημητράκη, μου ’λεγε, να γίνεις άνθρωπος. Όλα τ’ άλλα, τ’ ακούω 
βερεσέ».  
Δεινός χορευτής στο ζεϊμπέκικο, γινόταν η ατραξιόν όταν είχε κέφια. «Άντε, του 
λέγανε, Παναγή , σήκωσε το τραπεζάκι με τα δόντια», όταν έφερνε τις βόλτες του .Και 
το ’κανε μόνο από κέφι ,δεν έπαιρνε από εντολές.  Είχε κι ωραία φωνή. Κάθε πρωί, 
όταν ξυριζόταν, τραβούσε κι έναν αμανέ. «Ωρέ αμάν -αμάν , γκιουζέλ μελαχρινή». 
Μετανάστης είχε έρθει στην Αντίς, με προτροπή του ξαδέλφου του Γιώργη, γύρω στο 
’25, μετά  τον Μικρασιατικό, όπου πολέμησε στο Αφιόν Καραχισάρ. Την εποχή της 
μεγάλης μετανάστευσης, τσούρμο οι Έλληνες ψάχνανε για νέες πατρίδες και μερικοί 
απ’ το μεγάλο  κύμα που έφτασε στην Αίγυπτο κατηφορίσανε  προς Σουδάν και 
Αιθιοπία. Η μοίρα έφερε τον πατέρα μου στη γη των Αιθιόπων κι εκεί γνώρισε τη 
μάνα μας. Καρποί αυτής της ένωσης ήμασταν-κατά σειρά- η αδελφή μου η Καλλιόπη, 
εγώ ο  Δημήτρης κι η μικρότερη η Κλειώ. 
Η μητέρα μου ήταν μια όμορφη  Αιθιοπίδα, απ’ την πόλη του Gondar , γνωστό για τις 
ωραίες του  γυναίκες. Το οικόπεδο, μ’ ένα μικρότερο σπίτι, ανήκε σ’ αυτήν προτού  ο 
πατέρας μας το γκρεμίσει και χτίσει  το δίπατο. Τον δικό της  πατέρα , ανώτερο  
δικαστή, τον έφερε στην Αντίς Αμπέμπα  ο Fitawrari Habte Giorgis , υπουργός 
Στρατιωτικών επί Μενελίκ, ο οποίος  καταγόταν απ’ το Gondar . Η μάνα μου, πάντοτε 
πρόσχαρη, τρυφερή κι υπομονετική , μας μεγάλωσε με παραμύθια και ιστορίες από 
τα βάθη της  Αιθιοπίας, όπου ζούσαν δεκάδες  φυλές. Ήταν Αμάρα, το ’λεγε και 
καμάρωνε, μιας κι επρόκειτο για  την εξέχουσα φυλή , την άρχουσα τάξη, με ιστορία  
2.000 χρόνων, γνωστή  από την αρχαιότητα και την εποχή του Ηρόδοτου, που 
έγραψε για τη χώρα των Αιθιόπων «…που είχε τα πάντα εν αφθονία  και  ήταν  νότια 
από την Ελεφαντινή( Aswan)». Όλες  οι άλλες   φυλές βρίσκονταν υπό τη διοίκηση  
των Αμάρα, που κατείχαν τα υψηλά αξιώματα, ειδικά απ’ την εποχή του αυτοκράτορα 
Μενελίκ (1886 κι ύστερα) .Η μητέρα μου ήταν και η πρώτη μου δασκάλα. 
Μαθαίνοντας η ίδια ελληνικά από ένα μικρό εικονογραφημένο βιβλιαράκι που της είχε 
δώσει μια Ελληνίδα φίλη της, με μάθαινε και μένα να διαβάζω, βλαστάρι ακόμα, 
«…για τον Κουτσάφτη, τον Τρεμοκάρδη και τον  Γοργοπόδαρο». Ερχόμενος ο 
πατέρας της από το Gondar, κουβάλησε και πέντε  σκλάβους μαζί του. Η μια από τις 
σκλάβες, η Wolete Mariam, εξακολουθούσε να  θεωρεί  καθήκον  της να  φέρνει στη 
μητέρα μου κάθε πρωί ένα μπουκάλι φρέσκο γάλα απ’ τις δυο  αγελάδες που ’χε κι  
άρμεγε, παρόλο που ’χε λευτερωθεί   απ’ τη σκλαβιά  με νόμο του  Χαϊλέ Σελασσιέ 
στις αρχές  του ’40. Ήταν τόσο πολύ βαθιά ριζωμένη  η αφοσίωση  μέσα  της, που  
όταν η μάνα μου της έλεγε, γριά πλέον, να μη σκοτίζεται πια , μιας και με το ζόρι  
περπατούσε και το  γάλα το ’φερνε  από πολύ μακριά κάθε πρωί στις επτά, εκείνη με 
κανένα τρόπο δεν ήθελε να την ακούσει. Θεωρούσε ιερό καθήκον της να τη 
φροντίζει.  Συνέχισε να το κάνει μέχρι που έκλεισε τα μάτια της. Όταν η μεγαλύτερη 
αδελφή μου, η Καλλιόπη, γέννησε την κόρη της, κουβαλήθηκε από πολύ μακριά, 
περπατώντας  σχεδόν τρεις ώρες  κούτσα- κούτσα με το μπαστούνι της, 
καταϊδρωμένη  για να της φέρει, τυλιγμένα σε πανέρι, ένα  κοτόπουλο  και  είκοσι 
αυγά αγορασμένα  απ’ το πενιχρό της εισόδημα,  για να της ευχηθεί. Ήταν σκέτη 
ψυχή, Θεός σχωρέστη.  
Σαν  ήμουν πολύ μικρός ακόμα, 4- 5 χρόνων, θυμάμαι, είχαμε στο σπίτι μας  το μικρό 
γιο μιας σκλάβας που ’χε πεθάνει, από εκείνους που κουβάλησε μαζί του ο παππούς 
μου, καθώς  τα μικρά παιδιά  των σκλάβων ακολουθούσαν τους γονείς τους λες και 
ήταν μέρος της «κινητής περιουσίας» των αφεντάδων. Ήταν λίγο μεγαλύτερός  μου 
στην ηλικία, κατάμαυρος, με ωραία μεγάλα μάτια . Όπως σ’ όλα τα μικρά παιδιά, του 
άρεσε η ζάχαρη, μιας και, τον καιρό εκείνο, οι καραμέλες  ήταν λιχουδιά  για τους 



πλουσίους. Αλείφαμε τη  ζάχαρη στο ψωμί και την τρώγαμε. Ο μικρός  Ντιτσούμπε , 
έτσι ονομαζόταν, μας έβλεπε και του ’τρεχαν τα σάλια περιμένοντας να του δώσουμε  
κάνα κομμάτι να φάει. Μιας και του άρεσε, άρχισε κρυφά να βάζει χέρι στη ζάχαρη. Η 
μάνα μου τον έπαιρνε πρέφα, διότι όσο και να σκούπιζε τα χείλη του, αφού την 
έχαβε, μένανε ίχνη απ’ τη ζάχαρη, που γυάλιζε στα μαύρα του χείλια κι ως εκ τούτου 
τού τις έβρεχε . Μια φορά, βλέποντας τον πατέρα μας να πλένει τα δόντια του  με την 
οδοντόκρεμα, από περιέργεια τη δοκίμασε κρυφά  και τη βρήκε γλυκιά, κι από τότε, 
συχνά , πιέζοντας την έβγαζε  και την έγλειφε. Βλέποντας ο πατέρας μου το 
σωληνάκι της Kolynos  ν’ αδειάζει, κατάλαβε τι είχε συμβεί, διότι εμείς με το ζόρι 
πλέναμε τα δόντια μας και πολλές φορές τρώγαμε ξύλο για  να το κάνουμε, γιατί το 
θεωρούσαμε αγγαρεία. Τον άρπαξε, λοιπόν, απ’ τ’ αυτί και του ’πε πως  υπάρχει ένα 
πουλί που του λέει όποια  ζαβολιά κάνει κι ότι τον είδε να κλέβει την κρέμα. Από τότε, 
ο αφελής  Ντιτσούμπε παραμόνευε  να πιάσει το πουλί και μια μέρα έκανε το σπίτι 
άνω- κάτω για να  το βρει και να το σκοτώσει!  
Δυστυχώς, στα καλά καθούμενα, ο άμοιρος αρρώστησε  ξαφνικά και χειροτέρευε 
διαρκώς  μέρα με τη μέρα. Κανείς δεν ήξερε τι είχε . Μέχρι που ’ρθαν απ’ τη γειτονιά 
για γιατροσόφια . Τον πήρανε στο νοσοκομείο χλωμό κι όταν γύρισε σπίτι, θυμάμαι, 
που μου ’πε ότι άκουσε το γιατρό να λέει στη μάνα μου πως  είχε βάτραχο στο 
στομάχι του. Μετά από μερικές μέρες , ο κακόμοιρος, ξεψύχησε. Ήταν μια τραγική 
στιγμή στο σπίτι μας, τον κλάψαμε όλοι . Μας έλειψαν οι  ζαβολιές του , τα μεγάλα 
μαύρα ζωντανά  του μάτια και  το βροντερό του γέλιο. Πέρασε πολύς καιρός ώσπου 
να τον ξεχάσουμε , διότι ως μικροί δεν κάναμε  διακρίσεις. Ήμαστε όλοι παιδιά  του  
ίδιου Θεού.    
 
 

 
 

Η Ελληνική εκκλησία, του Άγιου Φρουμέντιου 
 
Στην Αντίς Αμπέμπα  κάθε οικογένεια, ελληνική ή ξένη, ακόμα κι οι  εύπορες  
αιθιοπικές, είχαν τουλάχιστον δύο υπηρέτριες και, σε περίπτωση που διέθεταν  κήπο, 
επιπλέον  έναν «ζεμπενιά» (φύλακα). Με 40 ως 60  το πολύ αιθιοπικά δολάρια (μπιρ)  
το μήνα (20-30 αμερικάνικα δολάρια  ), γινόσουν φεουδάρχης. Οι υπηρέτες έρχονταν 
στις εφτά το πρωί και δούλευαν  μέχρι τις έξι τ’ απόγευμα ,την ώρα που σκοτείνιαζε,  
ασταμάτητα, ήταν δε  για «όλες τις χρήσεις» : από  σφουγγάρισμα και μαγείρεμα, 
μέχρι ψώνια , κι είχαν να περπατήσουν ένα  και δυο χιλιόμετρα- κάποτε δυο και τρεις 
φορές τη μέρα - ειδικά όταν η μαντάμ ξεχνούσε να παραγγείλει κάτι και ξαφνικά της 
ερχόταν στο νου. Δεν υπήρχε  άλλη επιλογή , καθώς θεωρούνταν   τυχερές εκείνες 



που ’χαν  αυτή τη δουλειά ,σε σύγκριση μ’ εκείνες  που πεινούσαν. «Μαμίτε (κάτι σα 
δεσποινίς) εδώ, μαμίτε εκεί», ό,τι θέλει η μαντάμ. Βέβαια, υπήρχαν και εξαιρέσεις, 
όπου οι κυρές  φρόντιζαν τις υπηρέτριες, οι οποίες είχαν γίνει μέρος της οικογένειάς 
τους, με τη γνώμη τους να μετράει για καθετί που αφορούσε το σπιτικό. Όμως,  αυτές  
οι εξαιρέσεις ήταν σπάνιες. Βέβαια, δε φταίγανε  μόνο οι κυρίες για την κατάσταση, 
αλλά η μεγάλη φτώχεια  που έδερνε τον κόσμο και το σύστημα,  γενικά . Εδώ που τα 
λέμε, ποιος δε θα’ θελε μια τέτοια ζωή των πλουσίων; Να έχεις τους άλλους να 
δουλεύουν για σένα και συ να «κάααααθεσαι» , που ’λεγε κι ο  Μίμης Φωτόπουλος. 
Τη σήμερον ημέρα,  οι λιγοστές κυρίες που διαθέτουν  μια Φιλιππινέζα ,έχουν να το 
λένε!  
 
       Μικρός, κρεμάμενος απ’ το παράθυρο του σπιτιού μας, έβλεπα κάθε μέρα  απ’ 
το δρόμο μας να περνά κάθε καρυδιάς καρύδι: χαμάληδες με τα φορτία τους στο 
κεφάλι, γαϊδούρια παραφορτωμένα μ’ εμπορεύματα και μπαχαρικά, γυναίκες με 
πολύχρωμα φουστάνια, αργόσχολοι περαστικοί. Περνούσαν από ’κει για να κόψουν 
δρόμο , ερχόμενοι από τη μεγάλη λεωφόρο Χαϊλέ Σελασσιέ προς την εκκλησία του 
Άη-Γιώργη και μετά προς το κέντρο (πιάτσα), αντί να κάνουν ολόκληρο το γύρο.  
Κάθε μεσημέρι ακουγόταν από μακριά η σειρήνα του  εργοστασίου ελαιουργίας  του 
Πολύδωρα  Ζέκου (Φιλιντόρο, στα  αιθιοπικά) κι η υπηρέτριά μας αμέσως έστρωνε το 
τραπέζι. Τότε τα ρολόγια ήταν είδος πολυτελείας , προνόμιο  για τους λίγους, και 
όλοι, λευκοί και μαύροι,  περίμεναν τη σειρήνα να κτυπήσει για να υπολογίσουν την 
ώρα  και τη μεσημεριανή ανάπαυλα. Μετά από μισό αιώνα ,ακόμα η σειρήνα  
χτυπάει κάθε μεσημέρι στην Αντίς, για να μας θυμίσει τα παλιά.  
Κι ενώ  αυτά συνέβαιναν τις καθημερινές, κάθε Κυριακή πρωί η γειτονιά μας φορούσε 
τα γιορτινά της: οι ξένες μητέρες με τα παιδιά τους ντυμένα  τις στολές τους 
κατηφόριζαν για τις κοντινές εκκλησίες, οι δε ντόπιοι  ανηφόριζαν προς το μεγάλο 
καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου (Kidus Giorgis). Τ’ Αρμενόπουλα  ντυμένα στο 
κόκκινο, που συμβόλιζε  το χρώμα της σημαίας τους, τα Ελληνόπουλα  στα 
γαλανόλευκα, με τα ναυτικά τους  κι οι ντόπιοι μ’ ό,τι είχαν καλύτερο, μιας κι  η 
φτώχεια δεν άφηνε πολλές επιλογές . Ένα σμήνος από πολύχρωμα πιτσιρίκια 
πλημμύριζε  το δρόμο μας , με τα  κιόσκια γεμάτα  μπισκότα «Κονονάλπι»,  
καραμέλες «Ντέστα» και αναψυκτικά  «Ζομάλκο». 
Ο ατό(κύριος) Χάιλου, ξερακιανός και βλοσυρός, ο πλούσιος γαιοκτήμονας  της 
γειτονιάς, σταματούσε  πάντα κάθε Κυριακή  να χαιρετίσει τη μάνα μου. Όταν τον 
ρωτούσε πώς ήτανε στην υγεία του , μιας και είχε πίεση  πάνω από…200, της 
απαντούσε: «Μου λέει ο γιατρός ότι έχω πολύ αίμα» ( η πίεση στα αιθιοπικά- ντεμ 
μπισάτ- λέγεται, ακόμη και σήμερα,  υπεραιμία). Και, τεντώνοντας το κοκαλιάρικο 
χέρι του με τις φλέβες πεταγμένες έξω, συνέχιζε:«Βλέπεις, εγώ δεν έχω σταγόνα 
αίμα κι ο γιατρός μού λέει πως περισσεύει. Φαίνεται πως ένας απ’  τους δυο μας 
χρειάζεται γυαλιά!». Το μόνο που δεν ομολογούσε  ήταν η ποσότητα της ρακής που 
κατέβαζε κάθε βράδυ. Επόμενο ήταν, ένα πρωινό να μας αφήσει χρόνους. Θεός 
σχωρέστον κι αυτόν.  
 
 Η ελληνική εκκλησία, ο Άγιος Φρουμέντιος, βρισκόταν καμιά εκατοσταριά μέτρα από 
το σπίτι μας, στη γωνία του κεντρικού δρόμου, στη λεωφόρο Χαϊλέ Σελασσιέ, όπου 
ήταν όλα τα καλά καταστήματα, στην «Όξφορντ Στρητ» της Αντίς Αμπέμπα. Στην 
αντίθετη κατεύθυνση βρισκόταν η αρμένικη εκκλησία  Kevork ( Άγιος Γεώργιος). Κάθε 
Κυριακή  η εκκλησία μας  ήταν γεμάτη απ’ τους πάροικους, με την αφρόκρεμα να 
ξεχωρίζει. Ο Πρόεδρος της κοινότητας στεκόταν  σε ειδικό στασίδι, οι προνομιούχοι 
στα δικά τους, που τα’ χαν προπληρώσει κι  οι γυναίκες, φορώντας τα καλά  ταγιέρ 
τους, προσεύχονταν χωριστά απ’ τους άνδρες. Οι μαθητές έπρεπε να δίνουν 
παρουσία, ντυμένοι στα μπλε υποχρεωτικά,  αλλιώς «τρώγανε» μια μέρα αποβολή 
απ’ το σχολείο. Το ερώτημα που  προέκυπτε ήταν τι γινόταν αν κάποιος απ’ τους 
μαθητές δεν είχε τα λεφτά για  ν’ αγοράσει  το μπλε κουστούμι; Κανείς δε μας είπε  τι  
συνέβαινε σ’ αυτή την περίπτωση, προφανώς επρόκειτο για «δικό του πρόβλημα».  



Όσοι είχαν, λοιπόν, φορούσαν τα καλά τους, με πρώτες και καλύτερες  τις κυρίες. 
Αυτό, βέβαια, δεν άρεσε στο δεσπότη μας, τον Μητροπολίτη Αξώμης  (παλιά, 
ιστορική και ιερή πόλη, το σημερινό Αξούμ) επικεφαλή της εκκλησίας μας,  Νικόλαο , 
προπαντός όταν μερικές το παρακάνανε  φορώντας πολύ εξεζητημένα  ρούχα . Μετά 
τη Λειτουργία, στο κήρυγμά  του, καυτηρίαζε εκείνες που, κατ’ αυτόν, 
χρησιμοποιούσαν το ναό ως πασαρέλα, με σκοπό να επιδείξουν τα καινούργια τους 
φουστάνια. Επόμενο ήταν , να μη γίνεται αρεστός  σε πολλές κυρίες. Μόλις  τέλειωνε 
η λειτουργία, μερικές ψιθυρίζανε: «Ο Αμπντάλα ( το ’λεγαν ειρωνικά κι αφήνοντας 
στη  μπάντα το «Σεβασμιώτατος», μιας και υπήρχαν φήμες ότι η καταγωγή του ήταν 
αραβική )είχε-δεν είχε, μάς ευλόγησε ξανά». 
 
      Το  πίσω στενό του σπιτιού μου, το  Doromanekia (στα αιθιοπικά σημαίνει 
«πνίξιμο κότας» κι  αργότερα θα μάθουμε το  γιατί),  ήταν ένας δρομάκος  στρωμένος 
με κοφτερές    λοξοκομμένες πέτρες και χώμα. Την περίοδο των βροχών γινόταν  
σχεδόν αδιάβατος απ’ τα λασπόνερα.  Ενδιάμεσα απ’ τα σπίτια ,όπου ζούσαν πέντε- 
έξι οικογένειες λευκών , υπήρχαν «τεντζ μπετ», ντόπια μπαρ τα οποία πουλούσαν 
τεντζ, ένα μίγμα από μέλι και  ειδικό χόρτο, καθώς και  «τέλα», την αιθιοπική μπύρα. 
Ήταν κι αυτά σπίτια, φτιαγμένα από λάσπη, άχυρο και κοπριά αναμιγμένη με νερό, 
είχαν κορμούς  από ευκάλυπτο ως στηρίγματα και  εξωτερικά ήταν βαμμένα με 
ασβέστη. Ενώ τη μέρα με  τις κλειστές τους πόρτες δε γίνονταν  ορατά , το βράδυ  
άλλαζαν όψη σαν  κρεμούσαν στην είσοδο ένα χρωματιστό ύφασμα και φώτιζαν δυο- 
τρία κόκκινα φανάρια πάνω από την πόρτα. Μερικά είχαν και  πλανόδιο τραγουδιστή, 
τον ασμάρι, που έπαιζε την κιθάρα του(κιράρ) και μοιρολογούσε , ώσπου να  τον 
σούρουν έξω, τύφλα στο μεθύσι  απ’ τα  πολλά κεράσματα των πελατών. 
Από την πάνω βεράντα του σπιτιού μου, έβλεπα κάθε βράδυ  απέναντι, σε μια 
μεγάλη αυλή  πίσω από έναν ευκάλυπτο, καμιά δεκαριά απ’ αυτά τα σπίτια , με τη 
διαφορά πως  εκεί δούλευαν ένα τσούρμο από  γυναίκες της νύχτας. Έβλεπα τους  
πελάτες να μπαινοβγαίνουν, τις  πόρνες να τους δέχονται, ενώ κάποιες άλλες ,έντονα 
βαμμένες, περίμεναν  καρτερικά να «ψωνίσουν» κανέναν στον κεντρικό δρόμο. Πού 
και πού κάποιος έβγαινε έξω παραπατώντας για να κάνει  την ανάγκη του και διάλεγε 
όποιον  τοίχο εύρισκε, για να ξαλαφρώσει. Δυστυχώς, δε  γλίτωνε ούτε ο δικός μας 
τοίχος. Μετά τα μεσάνυχτα, άκουγα φωνές και στριγκλίσματα  απ’ τις γυναίκες  που 
κυνηγούσαν κάνα πελάτη που ’φευγε χωρίς να πληρώσει ή  που 
αλληλοσπαράσσονταν, όταν κάποια τσάκωνε τον πελάτη της στην αγκαλιά  μιας  
άλλης. Ήταν «η αυλή των θαυμάτων». Αργά τη νύχτα διέκρινα τον Ινδό υπάλληλο 
του αγγλικού Προξενείου που, τρεκλίζοντας στα σκοτεινά, τον έσουρνε  η γυναίκα του 
απ’ το απέναντι μπαρ ,όπου σύχναζε ως  πελάτης ,στην άλλη μεριά του δρόμου.  
Αναρωτιόμουν πολλές φορές, αν επρόκειτο για τον  ίδιο σοβαρό κύριο που πήγαινε 
κάθε πρωί στη δουλειά του. Τα χαράματα  επικρατούσε νεκρική σιγή, μα τη 
διέκοπταν πού και πού τα ουρλιαχτά των σκύλων, σα   θρήνοι για κάποιον που’ χε 
φύγει. Εξάλλου, δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο να κουβαλάνε κάποιον τα πρωινά  
τυλιγμένο με σεντόνια για  να τον πάρουν και  να τον θάψουν. Συνήθως ήταν μικρά 
αγγελούδια, που έσβηναν σαν κεριά ελλείψει ιατρικής φροντίδας, μιας και τότε δε 
βρίσκονταν εύκολα τα  εμβόλια που θα γλίτωναν χιλιάδες ζωές . Ήταν τραγικό...    
    
      Ενώ αυτά συνέβαιναν στη γειτονιά μου, λίγο πιο πάνω από το ελληνικό σχολείο 
είχε το στέκι της μια ιέρεια του έρωτα, η Kebebush, μια πανέμορφη  Αιθιοπίδα με 
εβένινο  χρώμα, σκέτη καλλονή, μαύρη Αφροδίτη. Είχε αναλάβει το ρόλο του 
θηλυκού μέντορα, να μυήσει στα μυστικά του έρωτα τους μεγαλύτερους μαθητές. Το 
στέκι της υπήρξε «η κολυμβήθρα  του έρωτος» μ’ αποτέλεσμα να είναι  σύνηθες το 
φαινόμενο να ρωτάει ο ένας μαθητής τον άλλο: «Πήγες, τελικά,  στην Kebebush;» 
Κανένας δεν τολμούσε να πει «όχι», ήταν σαν απαξίωση. Κάποιο  βράδυ, ένας 
μαθητής των τελευταίων  τάξεων,  βλέποντας το δωμάτιο της κλειστό, σημάδι  πως 
είχε πελάτη, πήγε στο διπλανό να περιμένει. Μια και η μεσοτοιχία που χώριζε τα 
δωμάτια ήταν λεπτή, ξαφνικά άκουσε μια φωνή να ρωτάει στα  ελληνικά 



«Τελείωσες;» και μια πολύ γνωστή φωνή ν’ απαντάει βογκώντας από ηδονή «Σε 
λίγο, σε λίγο!» .Βέβαια, η πράξη αυτή καθ’ αυτή δε θα ήταν  και τόσο  κατακριτέα,  αν 
δεν  προερχόταν από καθηγητή  γνωστό για τα κηρύγματά του περί ηθικής, 
οικογενειακής αρχής  και εκλύτου βίου. Δάσκαλε που δίδασκες …   
Πολύ αργότερα το ρόλο της Kebebush ανέλαβε μια άλλη  καλλονή , η Belaynesh  με 
ασπριδερό δέρμα και κόμη «Ρας Τεφέριαν» – κόμη που έχει την προέλευση της από 
το Gondar  και υιοθετείται από  πολλούς ανά τον κόσμο, λέγεται, δε, στα αιθιοπικά 
shuruba. Είχε και τατουάζ κατά μήκος όλου της  του λαιμού.  
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     Τα σπίτια  στην Αντίς και, προπαντός στις πιο πλούσιες περιοχές, ήταν ωραία,  με 
μεγάλους λουλουδιασμένους κήπους και  με γαρδένιες και γιασεμιά σε γλάστρες  
κρεμασμένες  στα περβάζια. Περνώντας μπροστά απ’ αυτά τα σπίτια, ένιωθες τον 
φρέσκο αέρα  γεμάτο από τις ευωδιές των λουλουδιών και  απ’ την οσμή των 
ευκαλύπτων, που υπήρχαν  άφθονοι στο δρόμο. Κάθε σπίτι  είχε κι έναν φύλακα, τον 
«ζεμπένια». Οι φύλακες, για να ξέρουν  τι συμβαίνει σε κάθε γειτονιά, είχαν εφεύρει 
ένα σύστημα βραδινής επικοινωνίας. Σφυρίζοντας ο ένας στον άλλο και, εν συνεχεία, 
ο παραλήπτης στον επόμενο, δηλώνανε, μ’ αυτό τον τρόπο, « το ελεύθερο», ότι, 
δηλαδή, η  περιοχή τους  ήταν καθαρή από κλέφτες. Όταν συνέβαινε κάτι στραβό, το 
σφύριγμα ήταν διακεκομμένο και όχι συνεχιζόμενο. Μ’ αυτό τον τρόπο, μπορούσαν 
και κάλυπταν μεγάλες αποστάσεις. Δουλειά του φύλακα ήταν να συντηρεί  και τον 
κήπο. Σπίτια χωρίς φύλακες είχαν μπάρες από σίδερα στα παράθυρα και χωμένα 
κομμάτια από σπασμένα μυτερά μπουκάλια στους τοίχους, για  να μη μπορούν να 
σκαρφαλώσουν οι επιτήδειοι. Τα περισσότερα σπίτια είχαν στη στέγη, αντί για σκεπή,  
τσίγκους ,για προστασία απ’ τις  καταρρακτώδεις χειμωνιάτικες νεροποντές κι ο 
θόρυβος των σταγόνων της βροχής  πάνω τους, κατά τη διάρκεια  της νύχτας, 



έφτανε στ’ αυτιά μας σα γλυκό νανούρισμα και  μας έστελνε κατευθείαν  στην αγκαλιά  
του Μορφέα. 
 
    Οι Ρωμιοί στην Αντίς Αμπέμπα και, ειδικά πριν καταφτάσει το μεγάλο κύμα των 
Ιταλών μετά την ένωση της Ερυθραίας με την Αιθιοπία, έλεγχαν σχεδόν ολόκληρο το 
εμπόριο: από καταστήματα ρουχισμού , μπακάλικα , καφενεία και ζαχαροπλαστεία 
μέχρι τα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ούζου , ζυμαρικών, υφαντών, κατασκευής 
τούβλων , ελαιουργίας κλπ. Πολλοί ήσαν εκείνοι που τα’ χαν κονομήσει γερά.  
Τα δύο πιο φημισμένα ζαχαροπλαστεία ήταν του Ορτεντζάτου, εκ  Κεφαλληνίας, 
(λεγόταν και «Κορκορό»), το «Κινγκ Τζόρτζ» και το «Ρουαγιάλ»  του Κυριαζή εξ 
Ηπείρου, όπου έφτιαχναν κάθε  γνωστό ελληνικό γλύκισμα: από μπακλαβάδες, 
κανταΐφια, γαλατομπούρεκα , κουραμπιέδες και  μελομακάρονα μέχρι κουλουράκια 
και δίπλες. Οι ντόπιοι  προτιμούσαν τον μπακλαβά  και το «κουράμπε»( κουραμπιέ). 
Μου ’ρθαν στο νου  παλιές, γλυκιές αναμνήσεις, σαν  έμαθα πρόσφατα  ότι και ο 
καινούργιος Αιθίοπας ιδιοκτήτης του πρώην Κυριαζή παρασκευάζει, μετά από 
πενήντα  ολόκληρα χρόνια, τα ίδια γλυκά με την παλιά συνταγή! 
Οι Αιθίοπες, όπως κι οι Έλληνες, δύσκολα άλλαζαν τις παλιές συνήθειες και τα έθιμα 
και είχαν τόσο  ταυτιστεί με τα δικά μας όσο κι εμείς με τα δικά τους ,όπως, για 
παράδειγμα  στο μαγείρεμα : κάθε Έλληνας της Αιθιοπίας θα μαγείρευε κάποια 
στιγμή  το περίφημο «Doro wot», κοτόπουλο  με μπαχαρικά και κοκκινοπίπερο.  
Τα δυο μεγαλύτερα καφενεία ήταν το «Τριανόν» του Γανωτάκη, ταμία της κοινότητας 
επί τριάντα και χρόνια, και, αργότερα, το «Πρινς Μακόνεν». Ειδικά το «Πρινς 
Μακόνεν»  άρχισε να συναγωνίζεται τα δυο άλλα ζαχαροπλαστεία που προανέφερα , 
φέρνοντας ζαχαροπλάστη απ’ την Ελλάδα, ο οποίος  λάνσαρε και  καινούργια 
γλυκίσματα του τύπου σοκολατίνες, αμυγδαλωτά  και τα περίφημά του  «κάστανα». 
Παλιά , ο πατέρας μου διατηρούσε καφενείο με μπιλιάρδα  λίγο παραπάνω απ’ το 
καφενείο της κυρα- Καραγιάννη, μιας αξιέπαινης χήρας, που, μετά το θάνατο του 
άνδρα της, είχε παρόμοιο μαγαζί κοντά  σαράντα χρόνια και χάρη σ’ αυτό  μεγάλωσε 
τα  έξι της  παιδιά.  
Η ελληνική κοινότητα, η οποία κατά την περίοδο της ακμής της αριθμούσε περίπου 
4.000 πάροικους, είχε την εκκλησία της( τον Άγιο Φρουμέντιο), ιδιόκτητο ελληνικό 
σχολείο (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και ιδιόκτητο αθλητικό σύλλογο, τον «Ολυμπιακό».  
Το ελληνικό σχολείο χτίστηκε το ’50  και στην είσοδό του μια μαρμάρινη επιγραφή  
έγραφε: «Το παρόν κτίριο ανεγέρθη επί προεδρίας Γεωργίου Καλογερόπουλου, 
από την ελληνική κοινότητα, το 1950». Το γεγονός ότι ο  πρόεδρος  ήταν θείος 
μου, δε με βοήθησε στο σχολείο, διότι σύντομα ανακάλυψαν  οι δάσκαλοι πως δεν 
ήμουν ο γιος του πλούσιου Γιώργου, αλλά του  βιοπαλαιστή ξαδέλφου του, του 
Παναγιώτη... Έξω στην είσοδο  ένας ψηλός μουσουλμάνος  με γενειάδα  φύλαγε το 
κτίριο έχοντας τα  δυο μικρά του  παιδιά στα γόνατά του.  
Το σχολείο  στέγαζε ένα  Νηπιαγωγείο στην πάνω πλευρά κι ένα διώροφο κτίριο 
κάτω, όπου στο ισόγειο ήταν το Δημοτικό, στον πρώτο όροφο το Γυμνάσιο και στον 
τελευταίο  μια μεγάλη αίθουσα  συνεδριάσεων. Διέθετε  και μεγάλη σκηνή, στην 
οποία κάθε χρόνο παίζονταν θεατρικές παραστάσεις. 
Το σχολικό κτίριο το χώριζαν φράχτες με παλούκια από το κτήμα ενός Γερμανού, 
που προμήθευε τη λαχαναγορά (ατακίλτ τέρα)  με φρούτα και λαχανικά. Ο πειρασμός 
για  μας τους μαθητές ήταν μεγάλος να σκαρφαλώσουμε στο φράχτη και να μπούμε 
στον κήπο του, για να βουτήξουμε κάνα μήλο ή πορτοκάλι, όμως, έλα που είχε τρία 
λυκόσκυλα να φυλάνε το κτήμα. Το ρίσκο ήταν μεγάλο και, μερικοί που το 
επιχείρησαν, γύρισαν πίσω με ξεσχισμένα παντελόνια και πουκάμισα και με σημάδια 
από δαγκωματιές ως σουβενίρ.  Εξάλλου, ακόμη κι  αν γλίτωνε κανείς από τα δόντια 
των σκύλων, υπήρχε  ο Γερμαναράς: ψηλός, άγριος στην  όψη και ξερακιανός 
,στεκόταν βαστώντας  ένα δίκαννο στραμμένο προς το μέρος μας , προς 
συμμόρφωση  του καθενός, σε περίπτωση που μας τσάκωνε στον κήπο του. Ήταν  
χειρότερος κι απ’ τα λυκόσκυλα.  



Στο Γυμνάσιο, πριν απ’ το μεσημεριανό διάλειμμα , οι καθηγητές μαζεύονταν σε μιαν 
άκρη μπροστά απ’ το γραφείο του γυμνασιάρχη για να πιούνε τον καφέ τους. Απ’ την 
παρέα έλειπε πάντοτε ο μοναδικός Αιθίοπας δάσκαλος των Αιθιοπικών, που έπινε 
μονάχος τον καφέ του σε μια γωνιά. Αυτό το αντιλήφθηκε ο κ. Θωμόπουλος(ο 
γυμνασιάρχης) και ρώτησε «για ποιο λόγο ο κ. Τατσιμπέλης  δεν κάθεται μαζί μας;». 
Παραξενεμένοι οι καθηγητές κοίταξαν ο ένας τον άλλον και του απάντησαν ότι δεν 
συνηθίζεται οι ξένοι να συναναστρέφονται με ντόπιους.  Έκπληκτος ο Γυμνασιάρχης 
τούς είπε: «Κύριοι, πρέπει να ντρεπόμαστε για  τη συμπεριφορά μας. Ο πρώτος που 
δικαιούται  να βρίσκεται  εδώ είναι αυτός ο άνθρωπος, διότι, στο κάτω- κάτω της 
γραφής,  εδώ είναι  η πατρίδα του και ’μεις φιλοξενούμενοι της. Δε φτάνει που 
απολαμβάνουμε  όλα τούτα τ’ αγαθά που μας προσφέρει η χώρα του τού 
απαγορεύουμε να πιει τον καφέ του μαζί μας! Θα σας άρεσε αν το κάνανε αυτό  οι 
άλλοι σε σας; Όχι, βέβαια. Από αύριο , όποιος δε γουστάρει, να πάει και να πιει τον 
καφέ του όπου αλλού θέλει».Αμέσως φώναξε τον Αιθίοπα, που ήταν λίγο μαζεμένος, 
τον πήρε απ’ το χέρι  και του ’πε: «Αυτή η καρέκλα ανήκει σε σένα» . Σημειωτέον ,  
ήταν η μοναδική καρέκλα και, μάλιστα,  προορισμένη για το Γυμνασιάρχη, καθώς οι 
υπόλοιποι καθηγητές έπιναν τον καφέ τους στο περβάζι του γραφείου. Αυτή η πράξη 
του κ. Θωμόπουλου προκάλεσε την  αντίδραση του διδαχτικού προσωπικού και των 
μελών της κοινότητας ,που διέδιδαν ότι ο νέος γυμνασιάρχης πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε  κομμουνιστής,  για να’ χει τέτοιες επαναστατικές  ιδέες. Αλίμονο! 
Κανένας, όμως, δεν τόλμησε να το πει ανοιχτά. Η ουσία ήταν πως  από τότε ο κ. 
Τατσιμπέλης  δεν κάθισε, βέβαια, στην καρέκλα του Γυμνασιάρχη, αλλά  έγινε κι 
εκείνος μέλος της  «μπουρζουαζίας». 
Για να λέμε την αλήθεια, αυτά συνέβαιναν πολύ παλιά, ενώ αργότερα ήρθε  η στιγμή 
που ξένοι και ντόπιοι όχι μόνο έτρωγαν μαζί, αλλά κι απ’ την ίδια πιατέλα , 
προπαντός όταν  επρόκειτο να στήσουν  καμιά  δουλειά από κοινού. Βλέπεις, από 
τότε το κεφάλαιο δεν έκανε διακρίσεις. Ρατσισμός, πάντως, δεν υπήρχε μόνο μεταξύ 
λευκών και μαύρων, αλλά και μεταξύ των  Αιθιόπων, ειδικά όταν η άρχουσα τάξη 
«βάπτιζε» με  ειδικές ονομασίες την  καθεμιά απ’ τις άλλες φυλές, βάσει  χρώματος 
και  επαγγέλματος. Τους πολύ σκούρους, συνήθως  προερχόμενους απ’ τα νότια της 
χώρας, τούς ονομάζανε «σκλάβους» (μπάρια). Αυτή η ονομασία δινόταν , αργότερα,  
αδιάκριτα  και στους άλλους Αφρικανούς νοτίου της Σαχάρας, κατά πολύ πιο 
σκουρόχρωμους απ’ τους Αιθίοπες,  που άρχισαν να καταφθάνουν όταν η Αντίς 
Αμπέμπα έγινε πολιτιστική  πρωτεύουσα  της Αφρικανικής Ένωσης. Διακρίσεις 
υπάρχουν και θα υπάρχουν  παντού και πάντα, αυτό συμβαίνει σ’ όλα τα επίπεδα  
της ζωής και σ’ όλα τα  γεωγραφικά  μήκη και πλάτη. Στη δική μας κοινωνία, λόγω 
της ιδιομορφίας της, συνυπήρχαν τόσες πολλές φυλές  και στο τέλος όλα τα μέλη 
γίνονταν, λίγο- πολύ, αποδεκτά απ’ το σύνολο των ανθρώπων. Ο μεγάλος μπαξές 
της ζωής  χωρούσε όλα τα λούλουδα , από κρίνα και μενεξέδες ως αγριόχορτα και 
τσουκνίδες.     
   
       Η ελληνική κοινότητα είχε δώσει εντολή στο διδακτικό προσωπικό να προσέχει 
ιδιαίτερα τους Αιθίοπες μαθητές. Έδινε στα παιδιά των Αιθιόπων που εργάζονταν 
στο σχολείο υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα κι αυτό ήταν προς τιμή της. Ένας 
απ’ τους υπότροφους  ήταν κι ο γιος του Αιθίοπα δασκάλου, κ. Τατσιμπέλ, που 
τελείωσε το Γυμνάσιο και  σπούδασε στην Ιατρική της Αθήνα. Ένας άλλος ήταν ο 
γιος του μουσουλμάνου φύλακα, που τελείωσε το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.  
Επιπλέον, όλοι  οι υπάλληλοι με πολυετή υπηρεσία στο σχολείο ή στην κοινότητα 
πήραν σύνταξη, κάτι άγνωστο για την Αιθιοπία τότε.  
Το σχολείο μας έφερνε τους καθηγητές και τους  δασκάλους απ’ την  Ελλάδα.  Εκτός 
από ελληνικά, μαθαίναμε  ξένες γλώσσες- αγγλικά, γαλλικά και αιθιοπικά( την 
αμαρίνια, την επίσημη διάλεκτο  του κράτους),οι περισσότεροι, δε, μιλούσαμε  και 
Ιταλικά, μ’ αποτέλεσμα να ξεχωρίζουμε από τους ξένους συνομήλικούς μας και να 
’χουμε  προβάδισμα στη μόρφωση. Απ’ το εκπαιδευτικό προσωπικό υπήρχαν εκείνοι 
που έρχονταν με σκοπό να βάλουν στη μπάντα  κάνα φράγκο και να φύγουν 



,υπήρχαν, όμως, και  αρκετοί που  τίμησαν το επάγγελμά τους. Πολλοί απ’ αυτούς 
έμειναν για πολλά χρόνια στη χώρα και ταυτίστηκαν μαζί της. Ένας απ’ αυτούς, είναι 
και  ο κ. Συκάς, ο οποίος κοντεύει πια να κλείσει  πενήντα χρόνια στο σχολείο, 
προσφέροντας τις υπηρεσίες του κι από άλλες θέσεις.  
Κάθε τέλος της χρονιάς  το σχολείο διοργάνωνε μια θεατρική παράσταση με θέμα 
πάντοτε πατριωτικό, πλαισιωμένη  από ποιήματα και λαϊκούς χορούς,  με ντεκόρ  
ελληνικά τοπία και σημαιούλες μπλε κι άσπρες  κρεμασμένες τριγύρω, για να μας 
θυμίζουν  Ελλάδα και θυμάρι. Ακόμη θυμάμαι τον αριστούχο  μαθητή της τελευταίας 
τάξης, τον Στέφανο Γερασιμίδη, ν’ απαγγέλλει ένα τέτοιο πατριωτικό  ποίημα.:« Δεν 
είναι η αύρα που ’ρχεται γλυκά να σε χαϊδέψει......-και καταλήγει-  Είναι μια φλόγα 
ζωντανή  που πάει να ζωντανέψει» κλπ. Αισθανόμασταν  υπερήφανοι! Και κλάααμα  
από κάτω το κοινό… 
Στο τέλος της παραστάσεως, έβγαιναν τα κεντήματα προς πώληση. Τα κεντήματα 
αυτά τα είχαν ράψει τα κορίτσια μας με φροντίδα κι αγάπη και βγαίνανε σε 
δημοπρασία. Φυσικό  ήταν τα εργόχειρα των πλουσίων κοριτσιών να  πωλούνται 
πρώτα και  με τις μεγαλύτερες προσφορές απ’ τους γονείς και το συγγενολόι τους. 
«Αλά ούνο, αλά ντούε, αλά τρε»  και το εργόχειρο το παίρνει ο… παραλής. Παρά 
ταύτα, την επόμενη μέρα ο κόσμος ψήφιζε το καλύτερο εργόχειρο, που δεν  ανήκε 
αναγκαστικά πάντα  σε φτωχιά  μαθήτρια, αλλά, τουλάχιστον, ήταν η δίκαιη 
επιβράβευση  για το επίτευγμα της καλύτερης. 
       Στα μισά της χρονιάς και  προς την άνοιξη , το σχολείο διοργάνωνε μονοήμερη 
εκδρομή λίγο έξω απ’ την Αντίς. Μας φορτώνανε σε δυο καμιόνια (τα 
τρεντακουάτρο),στο ένα τις κοπέλες και στο άλλο τ’ αγόρια. Στη στροφή μετά  το 
σχολείο υπήρχε μια απότομη ανηφόρα, όπου ,συνήθως, συναντιούνταν τα δυο 
καμιόνια, προσπαθώντας το ένα να προσπεράσει το άλλο. Αυτό το ξέραμε καλά και 
τη στιγμή που πλησίαζε το ένα φορτηγό το άλλο, γινόταν το σώσε. Όλοι είχαμε φέρει 
φαγώσιμα για την εκδρομή, στερεές τροφές (ντομάτες, κεφτέδες κι αυγά). Τελικά,  δεν 
έμενε τίποτα απ’ αυτά, διότι τα εκτοξεύαμε με στόχο το κεφάλι των συμμαθητών μας . 
Για κάποιο λόγο, τις περισσότερες φορές νικήτριες ήταν οι μαθήτριες που, όπως 
φαίνεται, στόχευαν καλύτερα. Το πρόβλημα ήταν πως, φτάνοντας στο μέρος της 
εκδρομής, δεν είχε απομείνει τίποτε φαγώσιμο. Παρ’ όλα αυτά, άξιζε τον κόπο, και με 
το παραπάνω, το όλο διασκεδαστικό εγχείρημα .   
Στην  πεδιάδα που αράζαμε, γίνονταν αγώνες δρόμου κι οι νικητές στεφανώνονταν 
με κλωνάρι ευκαλύπτου, ελλείψει  ελιάς . Για να πιούμε νερό, θυμάμαι,  πηγαίναμε 
στο ποτάμι παρακάτω και χρησιμοποιούσαμε τα μαντήλια μας σα φίλτρο, μιας κι 
ήταν γεμάτο το νερό από ψόφια κουνούπια και λασπόνερα. Πάλι καλά, δηλαδή, που 
δεν πάθαμε και τίποτα. Ο Αποστόλης Πετράτος , μια τάξη πιο πάνω  από μένα , 
έφερνε κάσες από αραντσιάτες (πορτοκαλάδες) απ’ το εργοστάσιο του πατέρα του, 
αλλά το πρόβλημα ήταν  ότι κερνούσε πρώτα τα παιδιά της τάξης του, που αρπάζανε 
δυο και τρεις μπουκάλες, και σπάνια  περίσσευε κάτι για μας  τους υπόλοιπους. 
Αναγκαστικά γλείφαμε τους πάγους, που’ χαν απομείνει στην κάσα  
      Ο πιο καλός μου φίλος, ο Σπύρος Φίλης, έμενε πολύ κοντά  στο ελληνικό 
σχολείο. Το σπίτι του είχε μεγάλο κήπο και μια τεράστια αίθουσα που προοριζόταν  
να γίνει σινεμά. Παρ’ όλο που τελικά δεν έγινε, τα μηχανήματα ,οι  προβολείς και τα 
παλιά φιλμ μείνανε εκεί. Ο Σπύρος ήταν ο καλλιτέχνης της τάξεως μας: ζωγράφιζε, 
έπαιζε ακορντεόν κι έγραφε ποιήματα. Κάθε Σάββατο πρωί μας έδειχνε  κάνα  παλιό 
έργο, ενώ συνάμα, κάποιος από μας έμπαινε κρυφά στον κήπο και ξάφριζε κάνα  
φρούτο απ’ τα πολλά  που είχε. Ο παππούς του λεγόταν ότι ήταν απ’ τους 
πρωτοπόρους που ’φεραν  φιλμ του σινεμά. Ήταν απ’ τους  πρώτους που άνοιξε 
κινηματογράφο, το «Απόλλων» κι έδειχνε βουβές ταινίες. 
Το σινεμά οι ντόπιοι το λέγανε  «γιε σετάν μπετ» (το σπίτι του σατανά), μιας κι αυτά 
τα  πράγματα και τα θαύματα  τα ’βλεπαν πρώτη φορά στη ζωή τους. Τα έργα 
,συνήθως, ήταν σε συνέχειες, χωρίς σωστό ειρμό κι οι θεατές δε μπορούσαν να 
ξεχωρίσουν  την αρχή απ’ το τέλος. Τελικά, τη λύση την έδινε ο παππούς του 
Σπύρου, ο οποίος βγαίνοντας στη σκηνή και  με το ένα χέρι τρίβοντας τη μουστάκα 



του και με το άλλο κρατώντας τη μαγκούρα του, την οποία κουνούσε  δεξιά- 
αριστερά, έλεγε: «Φιν (τέλος), ώρα να πάτε σπίτια σας». 
Με το φίλο μου τον Sham (παρατσούκλι του Σπύρου), συχνά ακούγαμε δίσκους του 
πατέρα του, που ’ταν λάτρης της όπερας. Άριες με τον Καρούζο και τον  
Μπεντζαμίνο Τζίλι ήταν στην ημερήσια διάταξη . Μια φορά επιχειρήσαμε να 
τραγουδήσουμε  την άρια του Πουτσίνι απ’ την όπερα «Λα Μποέμ»  « Οh Mimi, tu 
piu non torni» μ’ εμένα τενόρο κι εκείνον βαρύτονο. Είμαι σίγουρος ότι ο συνθέτης θα 
στριφογύριζε στον τάφο του ακούγοντάς μας! Ο Σπύρος, εκτός απ’ τ’ άλλα 
καλλιτεχνικά του επιτεύγματα, έγραφε στη στιγμή και στιχάκια. Μια φορά ο 
διευθυντής του Δημοτικού είχε αγοράσει ένα καρπούζι, αφού το’ χε περάσει από 
χίλιους ελέγχους, στριφογυρίζοντάς το στα χέρια του για να δει αν  ήταν ώριμο. Για 
να παγώσει το καρπούζι , ο κ. Καραγκούνης, άνοιξε λίγο το παράθυρο του γραφείου 
του να μπαίνει αεράκι. Περνούσε εκείνη τη στιγμή ο συμμαθητής μας  Τάσος  Πόγγας 
,είδε τη σκηνή κι έριξε την ιδέα να  το βουτήξουμε  και… όπου φύγει- φύγει. Όντως, 
αφού τ’ αρπάξαμε, βγήκαμε τρέχοντας στο δρόμο και βγάζοντας τους σουγιάδες μας- 
που όλοι κουβαλούσαμε τότε, επηρεασμένοι απ’ τα φιλμ με τους Ινδιάνους Απάτσι 
και Κομάντσι - το κάναμε κομματάκια, πέσαμε με τα μούτρα πάνω του και  το 
φάγαμε. Ο δρόμος είχε πλημμυρίσει από ζουμιά και φλούδες. Το μεσημέρι ο κ. 
Καραγκούνης άνοιξε το γραφείο του ορεξάτος  να πάρει το καρπούζι ,αλλά αυτό είχε 
γίνει  άφαντο. «Μωρέ, μήπως είδε κανείς το καρπούζι;» Καρπούζι εδώ , καρπούζι 
εκεί, πού ’ναι το καρπούζι; Είχε κάνει φτερά.  Τελικά, όταν κάποιος του είπε ότι στο 
δρόμο είδε φλούδες πεταμένες , τότε κατάλαβε τι είχε συμβεί, αλλά ούτε εκείνος, ούτε 
οι άλλοι καθηγητές μπορούσαν ν’ αποδείξουν ποιος το έκανε. Ο Σπύρος αμέσως 
άδραξε  την ευκαιρία να γράψει στίχο. Θυμάμαι μόνο τις  δυο τελευταίες γραμμές :« 
Και άρον- άρον φύγαμε με το κάρπουζο στο χέρι/ κοιτώντας δω και κει, μη δούμε τον 
Λευτέρη».(Σημείωση:Λευτέρης ήταν ο γυμνασιάρχης , Λευτέρης Βώρος).  
Η τάξη μας αριθμούσε τους λιγότερους μαθητές απ’ τις υπόλοιπες τάξεις του 
Γυμνασίου. Ειδικά την τελευταία χρονιά , ήμαστε εννέα μαθητές και μια μαθήτρια, η  
Άννα Γιαννάτου- τωρινή κα Χαμάουι- γελαστή και πρόσχαρη και με ωραία γαλανά 
μάτια, ήταν το ρόδο μες στ’ αγκάθια. Μας ονόμαζαν «Η Χιονάτη με τους επτά 
νάνους», γιατί στην Τετάρτη Γυμνασίου ήμαστε επτά αγόρια. Ο καλύτερος μαθητής 
ήταν ο Άγης Βούρβουλης . Όλοι οι άλλοι ήμαστε λίγο πολύ στουρνάρια, αλλά 
φημισμένοι στο σχολείο για τη δράση μας ως ταραξίες. Τα καταφέραμε και στην 
Τετάρτη Γυμνασίου πήρε όλη η τάξη διαγωγή «Κοσμία» με κορυφαίους τους  Σπύρο 
Φίλη και Τάσο Πόγγα, που ήταν τα «κλου» με διαγωγή «Καλή»(χείριστος 
χαρακτηρισμός) και  μόνη την Άννα, που πήρε, φυσικά, διαγωγή «Κοσμιωτάτη ». Κι 
αυτό, διότι ξηλώσαμε το πάτωμα της τάξης και βάλαμε ένα μαγνητόφωνο για να 
εγγράψουμε τη στιγμή που δυο αθυρόστομοι καθηγητές, που είχαμε στο μάτι, ύστερα 
από προκλήσεις  μάς έβριζαν και θέλαμε να στείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας την 
ταινία , ώστε  να τους διώξουν  απ’ την υπηρεσία, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. 
Είχαμε, όντως, μεγάλη φαντασία! Στην έρευνα που έγινε  ανακάλυψαν γόπες από 
τσιγάρα, κυνηγετικά μαχαίρια και την εγκατάσταση που κάναμε με  σύρματα και 
καλώδια. Γι’ αυτό κι η ποινή που επιβλήθηκε  ήταν ομαδική. Θα είχαν και οι άλλες 
τάξεις, βέβαια, να επιδείξουν  παρόμοια κατορθώματα.  Αυτά, λίγο πολύ, συμβαίνουν 
σ’ όλα τα σχολεία.  
Για την ιστορία , αναφέρω αλφαβητικά- με το μετέπειτα επάγγελμά τους- αυτούς  που 
ήταν στην τελευταία τάξη: Άγης Βούρβουλης ( γυμναστήριο Τζούντο και Καράτε), 
Σπύρος Γερμενής( πολιτικός μηχανικός και  φέρων σήμερα τον τίτλο του Βαρόνου με 
πύργο στην Τσεχία),  Άννα Γιαννάτου (εκπαιδευτικός,  παντρεμένη με το δικηγόρο 
Γιώργο Χαμάουη), Λάμπρος Γιόκαρης (σκηνοθέτης κινηματογράφου), Δημήτριος 
Καλογερόπουλος (ταξιδιωτικός πράκτωρ), Καραγκούνης Θόδωρος +( έμπορος), 
Γιώτης Μυριάλλης (ασφαλιστικές επιχειρήσεις),  Τάσος Πόγγας +(έμπορος),  Φωκίων 
Πρωτογερέλλης (καθηγητής αμερικανικού κολεγίου),  Σπύρος Φίλης+           ( 
κομμωτής). Γι’ αυτούς που έφυγαν πρόωρα, μα ζουν πάντοτε στη μνήμη μας. 



Δε μπορώ να παραλείψω  τους: Παναγιώτη Στεφανίδη –Περπές (φωτογράφο), τον 
Σταμάτη-Σωκράτη- Χριστοδουλάρη( οστεοπαθολόγο) και, παλαιότερα, το φίλο μου 
Παύλο Γιώργιεφ (έμπορο) , που κάποια στιγμή έφυγαν στο ενδιάμεσο απ’ το σχολείο.   
 
 

 
 
      Μέλη της Ελληνικής παροικίας μεταφέρουν στους ώμους τους, τον Επιτάφιο. 

 
      Ο πάνω όροφος του σπιτιού μας φιλοξενούσε  διαφορετικές φυλές όλα αυτά τα 
χρόνια. Θυμάμαι το Ρουμάνο οδοντίατρο με την όμορφη κόρη του, τη Merishol, δυο 
Αρμένιους, έναν Ιταλό, δυο καθηγητές απ’ το ελληνικό σχολείο- ο ένας Βέλγος 
παντρεμένος με Ελληνίδα . Αλλά εκείνος που ’μεινε περισσότερο απ’ όλους,  σχεδόν 
μια δεκαετία,  ήταν ο κ. Γιώργος Πολυταρίδης με την ευγενική γυναίκα του, την κυρία 
Βαλασσία, και τα τρία τους παιδιά. Τους θυμάμαι  με μεγάλη συμπάθεια. Παρ’ όλο 
που είχαμε πάντοτε καλές σχέσεις μ’ όλους τους νοικάρηδες, στα μέσα του ’50 ήρθαν 
δυο οικογένειες ελληνικές να μοιραστούν το διαμέρισμα , εξόριστοι απ’ την Αίγυπτο, 
κατά  την εποχή του Νάσερ. Ευτυχώς που έφυγαν  σύντομα, διότι  ο ένας απ’ 
αυτούς, έδερνε κάθε βράδυ τη γυναίκα του, ενώ  το άλλο ζευγάρι προσπαθούσε να 
τους χωρίσει. Τελικά, η άμοιρη γυναίκα δεν άντεξε άλλο κι ένα βράδυ κατέβασε ένα 
βάζο με λουλούδια στο κεφάλι του άνδρα της, προς μεγάλη ικανοποίηση της μητέρας 
μου . Η υπηρέτρια πανικόβλητη,  ειδοποίησε το τμήμα.  Το σπίτι μας περικυκλώθηκε 
από αστυνομικούς  τη νύχτα εκείνη. Ο επικεφαλής λοχίας, που ’ξερε τον πατέρα μου, 
τον ρώτησε «Σινιόρ, Μπαγιανώτε (Παναγιώτη), τι συμβαίνει;». Ο πατέρας μου, με τα 
σπαστά αιθιοπικά, του ’πε : «Αυτός άνδρας χτυπάει γυναίκα». Ο αστυνομικός 
έκπληκτος τον ρώτησε  με ιλαρότητα «Μα δεν είναι γυναίκα του; Και τι έγινε; Αυτά 
συμβαίνουν στα ζευγάρια. Σε παρακαλώ, κάποιος , επιτέλους, πρέπει να τη 
συμβουλεύσει (αρέ μικερουάτ)». 
Το πρωί πήγαν σύσσωμοι  στο γνωστό δικηγορικό οίκο «Περδίκης /Βοζίκης»  για τα 
καθέκαστα. Απ’ ό,τι θυμάμαι η γυναίκα  υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο,  φεύγοντας, τελείωσαν τα βάσανά της και, ευτυχώς, και τα δικά μας.   
 
       Το ελληνικό σχολείο ήταν στη συνοικία « Iri Bekentu» ( στα αιθιοπικά σημαίνει  
«φωνάζετε άδικα», εννοώντας,  για βοήθεια, διότι δεν επρόκειτο για  «αριστοκρατική» 
γειτονιά). Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα επιβλητικό κτίριο, απ’ τα ωραιότερα της εποχής.  
Η περιοχή παρακάτω, γεμάτη  χαμόσπιτα, αποτελούσε καταφύγιο για τους κλέφτες, 
όταν  
οι αστυνομικοί τους κυνηγούσαν απ’ το κέντρο της πόλης. Βλέποντας την περιοχή 
απ’ το ύψος του δρόμου ψηλά, έμοιαζε μ’ αεροδρόμιο  με τις  τσίγκινες 



σκουριασμένες σκεπές των σπιτιών, κολλητές η μια με την άλλη, να λάμπουν καθώς 
το φως του ήλιου έπεφτε πάνω τους κι οι   πέτρες που ’χαν βάλει, για να μην τις 
σηκώσει ο άνεμος, έμοιαζαν  μ’ αεροπλάνα. Μικροί κατεβαίναμε ένα απότομο 
μονοπάτι  για να πάμε στο ποτάμι και κυνηγήσουμε πουλιά με τις σφενδόνες μας. Αν 
κι η περιοχή ήταν λίγο απόμερη, δε χρειαζόταν να συνοδευόμαστε από κάποιον 
ενήλικα, όταν πηγαίναμε σχολείο. Παρ’ όλα αυτά, σαν ήμαστε πολύ μικρά και για 
κάποιο χρονικό  διάστημα, μας έπαιρναν  απ’ το χέρι, διότι κάθε πρωί 
καιροφυλακτούσε μια τρελή, η Μιτούα, που, κρυμμένη πίσω από δένδρα και με 
κεφάλι της καλυμμένο με  κουκούλα,  σαν  περνούσαμε ορμούσε πάνω μας 
ουρλιάζοντας κι αφρίζοντας! Λεγόταν  ότι ήταν επιληπτική. Μετά από τόσα χρόνια, 
ακόμα  τη θυμάμαι κι ανατριχιάζω.  
  
    Την εποχή εκείνη ήταν σύνηθες φαινόμενο  να βλέπει κανείς αστυνομικό να 
κυνηγάει κλέφτη στο κέντρο της πόλης, όπου και υπήρχαν τα καλά καταστήματα. Τον 
ακολουθούσαν τσούρμο άνθρωποι  που φώναζαν  « γιάζεου, γιάζεου» (πιάσ’ τον, 
πιάσ’ τον).Στην ουσία κάναν’  πλάκα στο μπάτσο και, πολλές φορές, στην 
αναμπουμπούλα τα κλοπιμαία  περνούσαν σε κάποιον άλλον. Ένα πρωινό, 
διασχίζοντας την κατηφόρα του Κυριαζή , είδα έναν ύποπτο να «φλερτάρει» με τα 
λάστιχα που είχε αφήσει  έξω απρόσεκτα ένας  Έλληνας έμπορος, που’ χε το 
κατάστημά του παρακάτω,  αντί να τα ’χει  πίσω απ’ τον πάγκο, όπως συνηθίζεται. 
Ξαφνικά, βλέπω τον τύπο ν’ αρπάζει ένα λάστιχο, να το περνάει στο λαιμό του και να 
τρέχει.  Έξαλλος ο έμπορος φώναζε «λέμπα, λέμπα» (κλέφτης, κλέφτης) και βγήκε 
να τον κυνηγήσει. Πού, όμως! Σε δευτερόλεπτα  ο κλέφτης εξαφανίστηκε στρίβοντας 
στο παρακάτω στενό. Από τότε φαινόταν πως οι Αιθίοπες είχαν ταλέντο στο τρέξιμο. 
Το ωραίο  ήταν, όταν η μαρίδα το πήρε χαμπάρι, του έκανε πλάκα , μιας κι ήταν 
φαινόμενο σπάνιο στη μαύρη ήπειρο να βλέπεις έναν λευκό να κυνηγάει ντόπιο. Οι 
περισσότεροι βαριόνταν  να σηκωθούν απ’ την καρέκλα τους και  να περπατήσουν , 
όχι να κυνηγήσουν μαύρο. Βέβαια, στη νότιο Αφρική, εκεί τους κυνηγούσαν, αλλά για 
να τους σκοτώσουν . Πώς να το κάνουμε, έχει κάποια διαφορά.   
 
    Ανεβαίνοντας κάθε μεσημέρι μετά το σχολείο προς το σπίτι μου, όλο ανηφόρα, με 
τον ήλιο να καίει, έκοβα δρόμο με τον φίλο μου Τάσο, που έμενε στην ίδια γειτονιά, 
απ’ το στενό του Serategna sefer, ένα χωματόδρομο όλο πέτρες και  χαλίκι. Στην 
κορυφή και στρίβοντας δεξιά, είχε το κατάστημά του ένας Έλληνας έμπορος , ο 
οποίος πουλούσε ακριβά αγγλικά κασμίρια  και παπούτσια. Κάθε βράδυ ,κλείνοντας 
το μαγαζί του, πήγαινε προς το σπίτι του, λίγο παρακάτω, φορώντας πάντα το 
ακριβό  εγγλέζικο καπέλο του. Μερικοί μάγκες, βλέποντάς τον  απ’ την οροφή ενός 
σπιτιού, με μια μαγκούρα του  αρπάξανε το καπέλο. Στην αρχή, ο συμπαθέστατος 
έμπορος, νόμισε πως  ήταν ο άνεμος  που το παρέσυρε κι έψαχνε τριγύρω μήπως 
και το βρει, μάταια όμως. Αφού  έχασε δυο τρία  ακόμη σε κοντινά χρονικά 
διαστήματα αποφάσισε, για καλό και για κακό, να αντικαταστήσει το καπέλο με 
αγγλικά μπαρέτα που, ούτε ο άνεμος, αλλά  ούτε κι οι επιτήδειοι κλέφτες της οροφής,  
θα  μπορούσαν ν’ αρπάξουν. Τέτοιων ειδών ανέκδοτα  κυκλοφορούσαν στην 
παροικία μας. Όπως είπε κάποτε ο κ. Καλδής, που’ χε καφενείο με μεζέδες, «το 
κουτσομπολιό είναι το εθνικό σπορ των Ελλήνων». Εγώ θα συμπλήρωνα «…και το 
μυστικό της μακροζωίας», διότι συνήθως οι  κουτσομπόληδες ζουν περισσότερα 
χρόνια.  
 
     Οι Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, δεν αλλάζουν συνήθειες και κουβαλάνε μαζί 
τους  όλα τα καλά και τα στραβά της φυλής. Πολλές φορές η παροικία μας χωριζόταν 
σε παρατάξεις πολιτικές ή κοινωνικές. Ένα παράδειγμα ήταν όταν είχαμε εκλογές 
κάθε τέσσερα χρόνια για την ανάδειξη καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου και 
Προέδρου της κοινότητάς  μας. Η συνεδρίαση γινόταν στη μεγάλη αίθουσα του 
σχολείου. Τα μέλη έρχονταν μετά τη λειτουργία της εκκλησίας, γύρω στις έντεκα. Η 
συνεδρίαση συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ, οπότε γινόταν η ψηφοφορία. Όσο 



προχωρούσε  η διαδικασία, η ατμόσφαιρα ηλεκτριζόταν και άρχιζε το μάλε- βράσε: 
μολύβια εκσφενδονίζονταν προς όλες τις κατευθύνσεις μαζί με χαρακτηρισμούς και 
φράσεις  του τύπου «νεοναζί», «κομμουνιστή», «βλάχε», «νεόπλουτε», «κάτσε 
κάτω» κλπ. Μια φορά ένα μέλος πέταξε το πούρο του στον προεδρεύοντα. Κάποιος  
άλλος  εκσφενδόνισε ένα ποτήρι  νερό και  περιέλουσε τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου. Θυμάμαι έναν λεβέντη ασπρομάλλη με μεγάλα μουστάκια, τον κ. 
Πετράτο, να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. «Ντροπή, κύριοι, είμαστε 
Έλληνες, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό». Αλλά, εις μάτην. Μα, αυτά γίνονταν ακριβώς 
επειδή ήμασταν Έλληνες, μπάρμπα- Σπύρο μου! Τέτοια  συνέβαιναν και εν Ελλάδι 
τότε , μπορεί να πει κανείς  ότι ήμασταν μια μικρογραφία της  Βουλής των Ελλήνων 
μετά τον εμφύλιο. 
Συνήθως  οι  υποψήφιοι ήταν εργοστασιάρχες και ο πυρήνας των ψηφοφόρων τους 
οι   υπάλληλοί τους. Πολλοί απ’ αυτούς συνεισέφεραν και οικονομικά στην  κοινότητα 
δωρίζοντας  κτίρια και σχολεία. Μερικά, δε, φέρουν ακόμη τ’ όνομά τους, όπως το  
Μίχειο Γυμνάσιο, η Ζέκειος Δημοτική  Σχολή , το Διαμάντειο Νηπιαγωγείο, η  
Καλογεροπούλιος Σχολή. Με δαπάνες της ελληνικής κυβέρνησης κτίστηκε το 
κοινοτικό Οικοτροφείο, ενώ οι πάροικοι Ν. Γεωργακάς, Ν. Πολυταρίδης , Χρ. Τσίμας 
και Κων. Αλεξανδράκης διέθεσαν τα απαραίτητα ποσά για την κατασκευή κατοικιών 
για τους εκπαιδευτικούς.  
Οι Έλληνες πάντα θυμούνταν με λεπτομέρειες όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις της 
φυλής.  Ελληνικά φαγητά στο τραπέζι, ελληνικά γλυκά  ακόμη κι ελληνική μουσική. Οι 
καινούργιες επιτυχίες σε δίσκους  πωλούνταν  στο κατάστημα του κ. Κωσταδήμα, ο 
οποίος έφερνε και στολίδια για τα Χριστούγεννα . Αλλά το πιο όμορφο στολίδι , χωρίς 
καμιά υπερβολή, ήταν η κόρη του, η Βούλα.  
 
      Απ’ όλες τις γιορτές, εκείνη που γιορτάζαμε με περισσότερη ευλάβεια ήταν το 
Πάσχα. Τα  Χριστούγεννα ήταν ξεχωριστά απ’ τα αιθιοπικά που, σύμφωνα με  το 
παλιό ιουλιανό  ημερολόγιο, τα γιορτάζανε μια εβδομάδα αργότερα, στις εφτά 
Ιανουαρίου, όπως, εξάλλου, συμβαίνει  και με τις περισσότερες ανατολικές εκκλησίες 
, μεταξύ των οποίων η Ρωσική και η Σερβική. Αυτό μας έδινε  τη δυνατότητα και τη 
μεγάλη  χαρά να κρατήσουμε το Χριστουγεννιάτικο δένδρο για μια ακόμη εβδομάδα.  
Το Πάσχα, όμως, ως χριστιανοί ορθόδοξοι  κόπτες(μονοφυσίτες) το γιορτάζανε μαζί 
μας. Ο αυτοκράτορας, βαθιά  θρήσκος, έστελνε τη Μεγάλη Παρασκευή τη μπάντα 
της  προσωπικής του φρουράς (κιμπούρ Ζεμπενιά), η οποία προπορευόταν στην 
περιφορά του Επιταφίου, που ξεκινούσε απ’ την εκκλησία μας και έκανε το γύρο του 
κέντρου της πόλης. Πλήθος κόσμου ακολουθούσε, από πιστούς Έλληνες και 
Αιθίοπες, με τα κεριά αναμμένα, κρατώντας  τα παιδιά του ιερού τα εξαπτέρυγα και 
τα  μανουάλια και ο πάτερ  την εικόνα του Χριστού,  με τους πάροικους να κουβαλάνε 
στους ώμους τους τον Επιτάφιο και με τη χορωδία να ψέλνει το «Αι γενεαί  πάσαι», 
το Άσμα  Ασμάτων , το « Ω, γλυκύ μου έαρ» και τη «Ζωή εν τάφω». 
 Η μπάντα του αυτοκράτορα έπαιζε , ενδιάμεσα, τη συμφωνία του Χάιντν και το 
«Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ,  δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα . Ο 
συνδυασμός κλασικής μουσικής με τη συνοδεία  χορωδίας κι ο θλιβερός ήχος των  
τύμπανων  ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι που, παρόλο που  παρακολούθησα αργότερα  
κι άλλες περιφορές Επιταφίου στην Ελλάδα σε πόλεις και χωριά, τίποτα δεν 
κατάφερε, κατά τη γνώμη μου, να ξεπεράσει εκείνο το μείγμα  βυζαντινού άσματος 
και  αναγεννησιακής μουσικής.  
Η περιφορά  του Επιταφίου σταματούσε για λίγο έξω απ’ τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου, όπου ο δεσπότης έκανε δέηση και συνέχιζε μέχρι να τερματίσει ξανά 
στο προαύλιο της εκκλησίας μας. Το στολισμό του αναλάμβαναν  απ’ το πρωί οι 
γυναίκες, οι οποίες και  έφερναν όλα τα λουλούδια, μερικές απ’ τον κήπο τους, 
κατέβαζαν τον Χριστό απ’ το σταυρό, τον τύλιγαν με  λινό υφαντό και τον  
τοποθετούσαν ευλαβικά  στον Επιτάφιο.  
Το Μεγάλο Σάββατο ήταν αφιερωμένο στο βάψιμο των αυγών και στο φτιάξιμο της 
πασχαλινής κουλούρας και των κουλουριών. Το κάθε σπίτι έσφυζε από ζωή κατά  



την προετοιμασία της Ανάστασης. Στο δικό μας, θυμάμαι, η μαγειρίτσα ήταν έτοιμη κι 
άχνιζε το βράδυ της Αναστάσεως. Η μάνα μου έβαφε μέχρι σαράντα κόκκινα αυγά 
και τα ’βαζε σε μια μεγάλη γαβάθα. Από τότε είχα υψηλή χοληστερίνη! Επίσης, 
μαγείρευε και το αιθιοπικό «ντόρο ουότ» και το καταπληκτικό της παστίτσιο. Επί 
χρόνια έρχονταν οι αδελφές μου, παντρεμένες πλέον, με τους άντρες τους και  τα 
παιδιά τους και γιορτάζαμε μαζί το Πάσχα.  
Η ελληνική εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης  κατακλυζόταν από πιστούς  που 
περίμεναν καρτερικά στο προαύλιο να βγει ο δέσποτας να πει το «Χριστός Ανέστη». 
Μόλις έβγαινε, οι καμπάνες κτυπούσαν χαρμόσυνα κι ο τόπος γέμιζε  βεγγαλικά και 
βαρελότα. Για μας τους νεαρούς, η Ανάσταση αποτελούσε κοσμικό γεγονός, διότι 
όλες τις οικονομίες μας τις ξοδεύαμε για να προμηθευτούμε βαρελότα και στράκα -
στρούκες. Τη νύχτα, μόλις άρχιζε η καμπάνα να χτυπάει, γινόταν το σώσε. Ο χώρος 
γύρω απ’ το προαύλιο της εκκλησίας γέμιζε καπνούς και, συχνά, η ρίψη των 
βεγγαλικών επεκτεινόταν και  στους απέναντι δρόμους. Μερικοί απ’ τους πάροικους 
διαμαρτύρονταν έντονα ότι το κακό είχε παραγίνει, όταν  καμιά φορά κάποια 
αδέσποτη εύρισκε κανέναν ευλαβή. Κατά συνέπεια, ο δεσπότης ζήτησε την 
επέμβαση  της αστυνομίας και τη νύχτα της Αναστάσεως περιπολούσαν άνδρες της 
στο προαύλιο της εκκλησίας κι, έτσι,  το έθιμο έχασε σιγά -σιγά  το μεγαλείο  του κι 
εμείς το κέφι μας.   
Με το «Δεύτε λάβετε φως»  ανάβαμε τα κεριά μας απ’ τη φλόγα που ’χε έρθει ειδικά 
απ’ τον Άγιο Τάφο της Ιερουσαλήμ. Κουβαλούσαμε τη φλόγα και τη φέρναμε με τα 
πόδια, μιας και το σπίτι μας ήταν κάποια  μέτρα μακριά απ’ την εκκλησία, κι η μητέρα 
μου έσβηνε την παλιά  φλόγα  που ’καιγε όλο το χρόνο στο καντήλι  κι άναβε 
καινούργια στο εικονοστάσι, που θα ’καιγε μέχρι τον επόμενο χρόνο. Τα κεριά, 
θυμάμαι, τ’ αγοράζαμε απ’ το κατάστημα ενός  Εβραίου στη γωνία, δίπλα απ’ τον 
φούρνο του Κουτσουφλάκη, κι έπρεπε να κτυπήσουμε την πόρτα  για να μας ανοίξει. 
Αμπάρωνε την πόρτα και κοίταζε πίσω απ’ το τζάμι, αν ερχόταν κάνας πελάτης.  
Εδώ που τα λέμε , τι σόι Εβραίος θα ’τανε αν δεν την αμπάρωνε;  
Πριν την Ανάσταση, η ελληνική παροικία σύσσωμη  πήγαινε στον κινηματογράφο 
Empire του Βαπορίδη, όπου έφερνε κάθε χρόνο  έργα της Φίνος Φιλμ με 
μελοδραματικό περιεχόμενο κι εκεί είδαμε τα αριστουργήματα της εποχής, όπως  «Ο 
μεθύστακας» , «Ο Χουρζούζης», «Τα τέσσερα σκαλοπάτια», «Η Αγνή του λιμανιού» 
κι άλλα.  
Η  Κυριακή του Πάσχα ήταν αφιερωμένη στο σούβλισμα αρνιών  στις συνοικίες όπου 
ζούσαν πολλοί πάροικοι μαζί κι είχαν μεγάλες αυλές. Συχνά ,όμως, έστελναν   τ’ αρνί 
στο φούρνο. Η μητέρα μου, πιστή στη δική της παράδοση, φώναζε έναν  χριστιανό 
(ποτέ αλλόθρησκο) κι έσφαζε τ’ αρνί. Ένα  μέρος το ’στελνε στο φούρνο με πατάτες 
και με  το υπόλοιπο έφτιαχνε «μπέγκ ουότ» και «αλίτσα», αιθιοπικό φαΐ με 
μπαχαρικά και καυτερό κοκκινοπίπερο(το μπέρπμπερε) και τηγάνιζε τον 
παραδοσιακό πατσά (τσεγκουάρα) με κομματάκια κρέας, συκώτι και καρυκεύματα.  
Έρχονταν φίλοι και συγγενείς και τρώγαμε τον περίδρομο. Ο πατέρας μου με το φίλο 
του  κ. Ασλανίδη, γνωστό εκκεντρικό  ευπατρίδη,  τσούζανε τα ουζάκια τους και η 
θεία μου, η Μαρία, βοηθούσε τη μάνα μου στο μαγείρεμα.  
Η διαδικασία σφαγής του αρνιού, σύμφωνα  με το αιθιοπικό έθιμο, απαιτεί ειδική  
προετοιμασία. Το δάπεδο, όπου θα σφαχτεί ο αμνός, καλύπτεται από ειδικό 
αρωματικό χόρτο, το κετέμα, για να ρουφήξει  το αίμα του ζώου. Εν συνεχεία, οι 
παρευρισκόμενοι βουτάνε  το δάκτυλο τους στο αίμα και μ’ αυτό κάνουν το σήμα του 
σταυρού στο μέτωπό τους. Σε μια γωνιά  καίει  το λιβάνι και  σιγοβράζει ο καφές. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των  γιορτών τo γραμμόφωνο παίζει  ασταμάτητα επιτυχίες της 
εποχής , μελωδίες του Μαρούδα, του  Γούναρη, της Βέμπο  και δημοτικά  απ’ τον 
Μοριά(«Λεμονάκι μυρωδάτο κι από περιβόλι αφράτο»).   
        Οι Αιθίοπες στην πλειονότητά  τους νήστευαν όλη τη Σαρακοστή και την ημέρα 
του Πάσχα  το ’ριχναν στην κραιπάλη και αρκετοί, απ’ την πολυφαγία και το ποτό, 
κατέληγαν στα νοσοκομεία! Το Πάσχα για τους φτωχούς Αιθίοπες  ήταν πραγματικό 
Πάσχα ,και  με την άλλη έννοια της λέξεως, διότι κι ο πιο φτωχός θα ’τρωγε αυτή την 



ημέρα κρέας, στην πόλη ή στα χωριά. Όλες οι  εκκλησίες ήταν γεμάτες προσκυνητές 
κι οι δρόμοι  ασφυκτιούσαν απ’ την πολυκοσμία. Την Ανάσταση οι ντόπιοι σφάζανε 
κόκορα τα μεσάνυχτα κι οι πιστοί  γυρνούσαν στις τρεις το πρωί απ’ την εκκλησία  
στα σπίτια τους, μιας και τέτοια ώρα τελείωνε η δέηση. Η Θεία Λειτουργία ήταν 
σχεδόν όπως η ελληνική, με τη διαφορά ότι συνοδευόταν από χτυπήματα τύμπανων. 
Οι Έλληνες γιορτάζαμε και τα δικά μας τα έθιμα κι εκείνα  των ντόπιων, κατά τη ρήση  
«και τούτο ποιείν και κείνο μη αφιέναι».  
 
 

 
 

Αιθιοπικό χαρτονόμισμα  επί  Χάϊλε Σελάσιε. 
 
     Με τα μαθήματα να γίνονται όλο και πιο βαρετά, έφτανε ο Ιούνης και ξεκινούσαν 
οι   διακοπές για τρεις ολόκληρους μήνες. Ενώ οι φίλοι μου το γλεντούσαν δεόντως , 
ο πατέρας μου αποφάσισε να με βάλει να δουλέψω σ’ ένα μεγάλο μπακάλικο, για να 
μην αλητεύω, κατ’ αυτόν, με τους φίλους μου. Τα ωράρια εκείνη την εποχή ήταν 
απάνθρωπα, διότι τότε δεν υπήρχαν ούτε συνδικάτα, ούτε δικαιώματα των  
εργαζομένων, μόνο  ο νόμος του αφέντη. Θυμάμαι πως ξυπνούσα νωρίς για να ’μαι 
στις επτάμιση το πρωί στο μπακάλικο μέχρι τη μία το μεσημέρι ,ώσπου να φτάσω 
σπίτι πήγαινε μιάμιση κι επιστροφή ξανά στις δυόμιση μέχρι τις οχτώ το βράδυ. Αυτό 
το βιολί καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και τη μισή  Κυριακή. 
Μετά από τρεις μήνες ήμουν πτώμα  απ’ την κούραση. Η μόνη ελεύθερη ώρα ήταν 
την Κυριακή στις δύο το μεσημέρι, που μόλις και προλάβαινα να πάω σινεμά. 
Τις πρώτες μέρες στο σχολείο, μέχρι να συνέλθω, έπαιρνα κάπου -κάπου κάνα  
υπνάκο στην τάξη  κι ένας  καθηγητής με πήρε χαμπάρι και  μου ’πε: «Ξύπνα, ρε 
Καλογερόπουλε, εσύ κοιμάσαι ολόρθος». Πού να ’ξερε, ο άμοιρος, τι του ’συρα 
εκείνη τη στιγμή  μέσα μου… Τέλος πάντων, κουτσά στραβά,  με τον έναν ή τον 
άλλον  τρόπο,(δεν κοιμόμουν πάντοτε, διάβαζα κάπου -κάπου)  κατάφερα να 
εξασφαλίσω  την υποτροφία που χορηγούσε το ελληνικό κράτος, προς ικανοποίηση  
του πατέρα μου , που με πήρε περήφανος  στο κατάστημα του Σαββαϊδη να μου 
αγοράσει  μια φορεσιά με δυο παντελόνια. Μου αγόρασε κι ένα μεγάλο ξυπνητήρι, 
που μπορούσε να ξυπνήσει  ολόκληρο τάγμα, λέγοντάς μου «Δημητράκη, κάθε πρωί 
να ξυπνάς μια ώρα νωρίτερα, για να κάνεις μια περίληψη στα μαθήματά σου πριν 
πας στο πανεπιστήμιο».Ορεξάτος  φόρεσα το κουστούμι, φαντάστηκα τον εαυτό μου,  
ήδη, δικηγόρο ν’ αγορεύει  στο δικαστήριο και βγήκα έξω απ’ το σπίτι για  να 
δοκιμάσω το καινούργιο μου παντελόνι. Προχωρώντας  μερικά μέτρα άκουσα μία απ’ 
το διπλανό  μπαρ να με φωνάζει «Γιέλβις»(πιθανώς,  Έλβις Πρίσλεϋ). Ε, λέω μέσα 
μου, αυτό είναι, την έκανα λαχείο! Καλή επιλογή!  
     Πήγα την επομένη στο Υπουργείο Εξωτερικών να πάρω την αιθιοπική 
υπηκοότητα και μετά το διαβατήριο κι εκεί άρχισαν τα παρατράγουδα . Η διαδικασία 
ήταν τόσο χρονοβόρα, που μέρα προς μέρα περίμενα τον κάθε υπεύθυνο-ανεύθυνο 
υπάλληλο να βάλει κάπου την υπογραφή του. Ο λόγος που ήθελε ο πατέρας μου να 
πάρω την αιθιοπική ιθαγένεια  ήταν επειδή άλλαζε ο νόμος και, για να έχει κανείς 
περιουσία, έπρεπε να ’ναι Αιθίοπας υπήκοος. Τίποτα την εποχή εκείνη δεν 



προχωρούσε χωρίς λάδωμα, μιας κι ο μισθός των υπαλλήλων ήταν πενιχρός. Όπως 
είπε κι ο γνωστός δραματουργός  George  Bernard Shaw  «…η φτώχεια είναι η αιτία 
κάθε κακού». Μιας και δεν είχα λεφτά, χρησιμοποίησα όλη τη γοητεία μου, αλλά  εις 
μάτην. Χωρίς τη φωτογραφία του αυτοκράτορα ,που ’ταν τυπωμένη σε κάθε 
χαρτονόμισμα,  δεν έκανες βήμα. Κόντευα να χάσω την προθεσμία  εγγραφής στη 
Νομική Σχολή. Μόλις κατάφερα να τελειώσω τις διαδικασίες και την 15η Αυγούστου, 
ημέρα  της Παναγίας κι  ανήμερα της γιορτής του πατέρα μου, ταξίδευα για τα πάτρια 
εδάφη. Από τη μια ήμουν στενοχωρημένος που ’φευγα απ’ το σπίτι μου, απ’ την 
άλλη, όμως,  άνοιγε μια καινούργια σελίδα στη ζωή μου.  
 
«Ταξίδι μακρινό με τα φτερά της νιότης μου θα κάνω  
Ν’ αφουγκραστώ τον χτύπο της καρδιάς μου για λίγο θα σταθώ 
Εκεί μακριά που ο κύρης μου γεννήθηκε θα πάω να βρεθώ  
Και στη γη του  Πέλοπα  θα κάτσω ν’ ανασάνω».   
                                                             (του συγγραφέα)  
 
Φθάνοντας στην Αθήνα το βραδάκι  ο αέρας ήταν ζεστός  και αποπνιχτικός. Είχε 
καύσωνα. Ακόμα θεωρείται η 15η Αυγούστου του ’57  μια απ’ τις πιο θερμές στην 
ιστορία της Αθήνας . Πήρα ταξί, όπως μ’ ορμήνεψαν, κι έφθασα στο «Πάγκειον», 
ξενοδοχείο που το’ χε συγγενής κάποιου απ’ την Αντίς Αμπέμπα.  Μπαίνοντας στο 
δωμάτιο είδα ότι το κρεβάτι ήταν χωρίς κουβέρτες. Συνηθισμένος σε ανοιξιάτικες 
θερμοκρασίες  που’ χαμε, λόγω του μεγάλου υψομέτρου στην Αντίς,  ρώτησα το 
νεαρό που κουβαλούσε την τσάντα  μου, πού είναι  τα καλύμματα. Με κοίταξε 
παράξενα -σου λέει, αυτός είναι κάνας βλάχος-και μου ’πε:  
-Σε λίγο θα πετάξεις και τα σεντόνια.  
Έπεσα στο κρεβάτι, μα  δε μπορούσα να κοιμηθώ απ’ την πολλή  ζέστη. 
Αναρωτιόμουν «Πού ήρθα; Στο Σουδάν;». Στριφογύριζα και  σηκωνόμουν συνέχεια  
να πιω νερό. Θυμάμαι  έβλεπα απ’ το παράθυρο  τη διαφήμιση νέον της Σίγγερ που 
αναβόσβηνε  εκνευριστικά  και την επιγραφή «Ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος» 
απέναντι κι άκουγα κάτω, στο δρόμο, βήματα  και ψιθύρους από ανθρώπους που 
κυκλοφορούσαν όλη τη νύχτα. Τα ξημερώματα άκουσα κάποιον να διαλαλεί. Έριξα 
μια ματιά  απ’ το παράθυρο κι είδα κάποιον να πουλάει τις πρωινές εφημερίδες.  Τότε  
κατάλαβα τι θα πει μεγαλούπολη  κι ας έλεγε το τραγούδι για την Αθήνα «…στης  
νυχτιάς τη σιγαλιά…».    
Το πρωί θα περνούσε ο θείος μου, ο κ. Διονύσης  Καλογερόπουλος, πατέρας του 
ξαδέλφου μου, του Κώστα, απ’ την Αντίς, να με πάρει να πάμε  σπίτι του. Δε 
χρειάστηκε να με αναγνωρίσει, ήμουν ο μόνος που φορούσα χειμωνιάτικα ρούχα μες 
στο δεκαπενταύγουστο , μιας κι ο πατέρας μου, ανησυχώντας   περισσότερο για το 
κρύο που θ’ αντιμετώπιζα το χειμώνα , δεν μου πήρε καλοκαιρινά ρούχα. Με 
κοιτούσαν όλοι σαν να  είχα έρθει απ’ τον Άρη. Ο πραγματικός λόγος, όμως,  ήταν 
ότι, πώς να το κάνουμε, εμείς οι Καλογεροπουλαίοι έχουμε κάτι το αριστοκρατικό! 
Μπήκαμε στο ταξί και περάσαμε απ’ την οδό Πειραιώς, όπου είδα  μεγάλη κίνηση και 
πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτό που μ’ εντυπωσίασε  περισσότερο ήταν πως, πρώτον, 
όλοι στο δρόμο ήταν άσπροι, σε αντίθεση με την Αντίς που ήταν όλοι μαύροι και,  
δεύτερον και κυριότερον, άσπροι κουβαλούσαν  σακιά  μ’ εμπορεύματα  και 
καθάριζαν τα πεζοδρόμια, κάτι απίθανο για την Αφρική. Εκεί που ’μεινα εκστατικός 
ήταν όταν είδα  λευκό να γυαλίζει παπούτσια. Τότε μου ’ρθε στο νου η φράση «στους 
τυφλούς ο μονόφθαλμος βασιλεύει» κι αναλογίστηκα  πόσοι απ’ τους δικούς μας θα’ 
χαν  διαφορετική τύχη, αν μένανε στην Ελλάδα αντί να ξενιτευτούν εκεί,  όπου πολλοί  
βρήκαν τον Παράδεισο, προπαντός κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια μετά τον εμφύλιο 
πόλεμο.  
Έμεινα με το θείο και τα ξαδέλφια μου  περίπου ένα μήνα και με δέχτηκαν με στοργή 
κι αγάπη. Κατόπιν μετακόμισα στο Πολύγωνο και νοίκιασα ένα δωμάτιο απέναντι απ’ 
το σπίτι του φίλου και συμμαθητή μου Σπύρου, που έμενε με τη μάνα του και  
σπούδαζε στην Ιατρική Σχολή. Έπρεπε σιγά -σιγά να συνηθίσω το νέο  τρόπο ζωής: 



απ’ το φαγητό, (αν και   κρεατοφάγος, μιας και το κρέας ήταν πάμφθηνο στην 
Αιθιοπία, άρχισα να τρώγω τώρα  λαδερά τύπου μπριάμ, αρακά , μπάμιες , 
μελιτζάνες ιμάμ ή ολίγο από  μακαρόνια με σάλτσα, καθώς το κρέας  ήταν αγαθό 
πολυτελείας), μέχρι τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και την παγωνιά το 
χειμώνα .Απ’ το πολύ το ζαρζαβατικό το στομάχι μου είχε τουμπανιάσει.  
Την επόμενη μέρα το πρωί  με το φίλο μου  τον Σπύρο πήγαμε μια βόλτα να 
γνωρίσουμε τη νέα συνοικία μας, το Πολύγωνο. Μπήκαμε σε κατάστημα της  ΕΒΓΑ 
να πάρουμε ένα παγωτό και συναντήσαμε δυο όμορφες κοπέλες ,οι οποίες, μάθαμε, 
ότι ήταν οι κόρες του ιδιοκτήτη. Μας ρώτησαν αν ήμασταν Κύπριοι, διότι λόγω 
συνήθειας πετούσαμε κάπου -κάπου καμιά λέξη  εγγλέζικη του τύπου «σόρυ» , 
«θενκς» κλπ . Τους είπαμε ότι ήμαστε από πιο μακριά,  απ’ την Αιθιοπία, απ’ την 
ζούγκλα με τους  κανίβαλους.  Προς μεγάλη έκπληξή μας μάθαμε πως  η μεγαλύτερη 
απ’ τις δύο,  η Ελένη,  είχε γεννηθεί στην Αντίς Αμπέμπα κι έφυγε από ’κει  με τον 
πατέρα της όταν ήταν δύο χρόνων. «Ο πατέρας μάς έλεγε ιστορίες, συμπλήρωσε,  
για την Αβησσυνία (παλιά  ονομασία της Αιθιοπίας ), αλλά δε μας είπε ότι τρώγανε 
ανθρώπους». Πετάχτηκε τότε  η μικρότερη, η Μαρία , και είπε χαριτολογώντας : 
«Ελπίζουμε  να μη μας φάτε». Της απάντησε ο Σπύρος «Την επόμενη φορά, μόλις 
τώρα φάγαμε, γι’ αυτό και πήραμε παγωτό, για επιδόρπιο». Σε λίγο ήρθε κι ο 
πατέρας τους, ο κ. Κωστής  Γιαννιός, και μάθαμε πως  γνώριζε καλά  τους γονείς μας 
και μας θεωρούσε  από τότε σαν δικούς του ανθρώπους. Έμελλε το κατάστημά του 
να γίνει το μελλοντικό μας στέκι κι η δευτερότοκη, η Μαρία, το πρώτο μου εν Ελλάδι 
αμόρε.  
Το βράδυ τηλεφωνήσαμε στους φίλους μας, Τάσο Πόγγα (που ’μενε στην Πατησίων- 
είχε νοικιάσει εκεί ένα δωμάτιο για να’ ναι κοντά στην Ανωτάτη Εμπορική, όπου και  
σπούδαζε) και στο συμμαθητή μας  Σπύρο (Μπόμπο) Γερμένη (που θα ’φευγε σε 
λίγο καιρό για Αγγλία) να κανονίσουμε κάποια έξοδο. Τελικά, πήγαμε όλοι μαζί στο  
«Άλσος», καλοκαιρινό κέντρο , όπου ο Οικονομίδης παρουσίαζε τα ταλέντα του. 
Παραγγείλαμε από ένα βερμούτ , το πιο φτηνό στη λίστα -5 δρχ.- και την αράξαμε.  
Ήμασταν τυχεροί, διότι εκείνη τη βραδιά νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η μεγάλη  
Νάνα Μούσχουρη, νεαρή τότε κοπέλα , με χοντρά  γυαλιά, συνεσταλμένη και 
πρωτοεμφανιζόμενη στο κοινό. Εκείνο το βράδυ γυρνώντας σπίτι,  
εκμυστηρευτήκαμε ο ένας στον άλλο ότι λάβαμε για πρώτη φορά  γράμμα απ’ τους 
δικούς μας  και ότι συγκινηθήκαμε τόσο πολύ, που μας πήραν τα  δάκρυα. Ε, αυτά 
συμβαίνουν  και στους πιο σκληρούς άνδρες ! 
 
Κάθε Πέμπτη μεσημέρι, με ρητή εντολή του πατέρα μου, πήγαινα στο σπίτι του 
συνταγματάρχη Ασλανίδη,   αδελφού του φίλου του στην Αντίς,  για να φάω και να  
του δώσω αναφορά για την πρόοδο των σπουδών μου. Η γυναίκα του,  Σμυρνιά και   
περίφημη μαγείρισσα, με ρώτησε την πρώτη φορά τι  θα ’θελα να μου ετοιμάσει.  Της 
ζήτησα ντολμάδες αυγολέμονο , γιατί  ήταν απ’ τις σπεσιαλιτέ της μάνας μου, αλλά η 
απάντηση ήταν ότι τα λάχανα είναι χειμωνιάτικο φαΐ, υποσχέθηκε, όμως, να μου 
φτιάξει κάτι παρεμφερές  με κιμά: σουτζουκάκια  σμυρνέικα.  Βλέποντας με μετά  να 
γλείφω και τα δάχτυλά μου, έβαλε σ’ ένα πιάτο μερικά  να πάρω  για το βράδυ. Ο 
συνταγματάρχης, λεβέντης και περήφανος, πίστευε ότι στη ζωή πρέπει να 
συμβιβάζεσαι καμιά φορά. «Εμένα που με βλέπεις»,  μου είπε, «αν δεν ήμουν 
οπαδός του Πλαστήρα, του μαύρου καβαλάρη, θα ’χα γίνει στρατηγός. Αλλά, δεν το 
μετάνιωσα». Όταν έμαθε, δε, ότι συνάντησα δυο κοπέλες στην ΕΒΓΑ και πως  η μία 
είχε γεννηθεί στην Αντίς, κάθε φορά που με συναντούσε  με ρωτούσε με χιούμορ:«Τι 
κάνουν  οι κόρες του γαλατά;» ή «Σήμερα  μυρίζεις φρέσκο γάλα». 
 Ενώ αυτά συνέβαιναν στην πόλη του Περικλέους,  με τον κόσμο να τραγουδάει 
«Μαντουμπάλα»  και «Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω», ας δούμε τι συνέβαινε 
στην πόλη του  Μενελίκ , όπου ο πατέρας μου  συνέχιζε να τραβάει  τους αμανέδες 
του. 
« Μωρέ αμάν -αμάν, γκιουζέλ μελαχρινή».    
 



 

 
 

Το  κάστρο του Γκόνταρ 
 
 
Αιθιοπία: ήθη και έθιμα.  
 
Για τον  έξω κόσμο η Αιθιοπία είναι γνωστή  ως μια χώρα συνώνυμη  με  αρρώστιες , 
λοιμούς και μεγάλη φτώχεια, και τελευταία κυκλοφορούν πολλά ανέκδοτα που 
διακωμωδούν τη χώρα ως μίζερη και πεινασμένη. Παρά ταύτα, χωρίς ίχνος 
σωβινισμού, πιστεύω ότι  πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα ζήλευαν  την πλούσια 
ιστορία της, καθώς και τον αγροτικό της πλούτο που, δυστυχώς, μένει αναξιοποίητος.  
Η Αιθιοπία βρίσκεται στο «κέρας της Αφρικής» κι η έκτασή της είναι 1.130.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η λέξη  Αιθιοπία πιστεύεται  πως προήλθε απ’ την αρχαία 
ελληνική σύνθετη λέξη αίθος και όψη, που σημαίνει «καμένο πρόσωπο», «μελαψός 
στο πρόσωπο». Με ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια, ήταν γνωστή  παλαιότερα κι ως 
Αβησσυνία. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε κατά  τους προχριστιανικούς χρόνους από 
τη σημιτική φυλή των Sabean της νοτίου  Αραβίας , που εγκαταστάθηκαν στη βόρεια 
Αιθιοπία.  
Η σημερινή Αιθιοπία είναι αποτέλεσμα αλληλοεπιδράσεων αιώνων από ανθρώπους 
που ζούσαν, κυρίως, στα ορεινά. Σήμερα στη χώρα μιλιούνται πάνω από διακόσιες  
διάλεκτοι και ογδόντα  γλώσσες, απ’ τις οποίες, εκείνες που αντιπροσωπεύουν τις 
πιο πολυπληθείς φυλές είναι :η Αμαρίνια (Amharic,η επίσημη γλώσσα του κράτους), 
η Ορόμο, η Τίγκρε και η Σομάλι. Η γεωγραφία της χώρας είναι μοναδική 
συνδυάζοντας  έρημους, ορεινά δάση, μέρη που θυμίζουν  αλπικές περιοχές και 
υψόμετρο μέχρι 3.000μ. Το  μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζει σε μέρη με 
υψόμετρο από 1.500 ως 2.600μ. Στα  4.620μ. φτάνει το ψηλότερο όρος Ras Deshen 
. Απ’ την άλλη μεριά, το χαμηλότερο σημείο της Αιθιοπίας, βρίσκεται στην περιοχή 
Αφάρ- Dallol  Depression, στα  110μ. κάτω απ’ την επιφάνεια της θάλασσας, ένα απ’ 
τα χαμηλότερα σημεία του πλανήτη. Ο ποταμός Abaye, ο Μπλε Νείλος όπως λέγεται, 
τροφοδοτείται  απ’ τη λίμνη Τάνα , την κύρια πηγή του  Νείλου ποταμού.  
Η πρώτη δυναστεία   με μεγάλη δύναμη στην Αιθιοπία ήταν του Axum, κατά τον 
πρώτο αιώνα μ.Χ. Δημιούργησε  βάσεις στα βόρεια ορεινά του αιθιοπικού οροπεδίου 
κι από εκεί επεκτάθηκε προς τα νότια. Ο Πέρσης θρησκευτικός ηγέτης Manni 
συγκαταλέγει  το Αξούμ  ανάμεσα στις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις της εποχής του 
μαζί με τη Ρώμη, την  Περσία  και την  Κίνα. Στον περίπλου  της Ερυθραίας, 
μαθαίνουμε απ’ τον γεωγράφο Στράβωνα, ότι ο πρώτος γνωστός βασιλεύς, ο  
Ζοσκάλης (Ζα  Χακέλε,1ος αιώνας μ.Χ.)  ήταν γνώστης της ελληνικής  γλώσσης και 
θαυμαστής των  γραμμάτων και τεχνών. Ο Όμηρος στην «Οδύσσεια» στο κεφάλαιο 1 
, παράγραφος 3,  αναφέρεται στους Αιθίοπες: «Τώρα ο Ποσειδώνας ξεκίνησε για τη 



γη των Αιθιόπων, που βρίσκεται στο τέλος της γης, χωρισμένη στα δυο, η μια  
βλέποντας προς δυσμάς κι η άλλη προς ανατολάς. Πήγε εκεί για να δεχτεί εκατόμβη 
από πρόβατα και ταύρους». Ο Ηρόδοτος, πατέρας της Ιστορίας (490-425 π.Χ.) στο 
βιβλίο του ΙΙΙ  μεταξύ άλλων λέει : «Νότια από την Ελεφαντινή (Ασουάν) είναι η χώρα 
που κατοικείται απ’ τους Αιθίοπες. Πέραν του νησιού υπάρχει μια μεγάλη λίμνη και, 
γύρω απ’ αυτή,  ζουν νομαδικές φυλές Αιθιόπων. Εκεί ο χρυσός είναι σε αφθονία κι 
οι κάτοικοι ψηλότεροι και ομορφότεροι  από κάθε άλλη φυλή».  
Άλλη πηγή λέει ότι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Αίγυπτο και προχώρησε 
προς τα νότια, συνάντησε μια φυλή που πολεμούσε σαν τίγρη (εξ’ ου και πήρε την 
ονομασία η  περιοχή Τίγκρε). Σε μια άλλη πηγή, αναφέρεται πως  η απόσταση απ’ 
την τότε πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το χωριό  Δεκαμέρε ( Decamere ,ονομασία 
που  υπάρχει μέχρι σήμερα) προέρχεται  απ’ το χρόνο που χρειαζόταν για να 
καλυφθεί ( απ’ τις  ελληνικές λέξεις  «δέκα μέρες»). Ο φίλος μου, Νικολής Βοζίκης, με 
πληροφόρησε εσχάτως ότι και η περιοχή στο Τίγκρε, Agame, οφείλει  την  
προέλευση του ονόματός της στη λέξη «άγαμος».  Πολλές λέξεις έχουν ρίζα 
ελληνική, όπως η  θάλασσα που περιβρέχει την ευρύτερη περιοχή «Η ερυθρά 
θάλασσα» και η χώρα Ερυθραία.. Η ονομασία του αρχαίου εμπορικού λιμανιού 
Adulis προέρχεται  απ’ τη λέξη «άδουλος» (χωρίς δούλους).Tο λιμάνι ήταν ο 
υδάτινος δρόμος, απ’ όπου διακινούνταν  ανθρώπινες ιδέες και πολύτιμα αγαθά. 
Επιπλέον, αρχαία  νομίσματα είχαν χαραγμένες ελληνικές λέξεις. Ακόμη, πολλοί  απ’ 
τους αιθιοπικούς  αριθμούς προέρχονται απ’ το ελληνικό αλφάβητο:το Β είναι το δύο, 
το Γ το τρία, το Δ στρογγυλεμένο το τέσσερα, το Ζ το έξι, το Θ το εννιά, το Ι το δέκα.   
Ο πρώτος που έφερε το χριστιανισμό στην Αιθιοπία ήταν ο Φρουμέντιος,  ένας  
Σύριος ελληνιστής, ο οποίος πήρε το αξίωμα του επισκόπου απ’ τον Μέγα  Αθανάσιο 
της Αλεξάνδρειας, το 330 μ.Χ.  Εξ’ αυτού ονομάστηκε κι ο ναός μας στην Αντίς 
Αμπέμπα,  ο Άγιος Φρουμέντιος. Ο Φρουμέντιος μαζί με τον αδελφό του, Αιδέσιο, 
συνοδεύοντας απ’ την Τύρο τον Σύρο φιλόσοφο Μερόπιο προς τις Ινδίες, έπιασε  
λιμάνι κάπου στη σημερινή Ερυθραία. Επειδή οι κάτοικοι ήταν εχθρικοί με τους 
Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς  τούς συνέλαβαν κι έσφαξαν τον Μερόπιο, καθώς κι 
όλο το πλήρωμα, και  οδήγησαν τους δυο ιεραπόστολους στο βασιλιά του Αξούμ. Ο 
βασιλιάς κράτησε τους δυο νεαρούς, χρησιμοποιώντας τον Αιδέσιο ως οινοχόο, ενώ 
τον μεγαλύτερο αδελφό του  Φρουμέντιο, ο οποίος τον είχε εντυπωσιάσει με τη 
σοφία του, τον έκανε θησαυροφύλακα και γραμματέα. Μετά το θάνατό του βασιλιά , η 
βασίλισσα ζήτησε απ’ τους ιεραποστόλους να παραμείνουν και να τη βοηθήσουν 
,ώσπου να μεγαλώσει ο νεαρός διάδοχος του θρόνου , όπερ και εγένετο. Ο νεαρός 
μεγάλωσε κι έγινε ο επόμενος βασιλιάς, ο Ezena, τον οποίο οι ιεραπόστολοι  μύησαν 
στο χριστιανισμό. Εν τω μεταξύ, τα δυο αδέλφια δραστηριοποιήθηκαν και 
εξάπλωσαν τη χριστιανική πίστη σ’ όλο το βασίλειο. Αργότερα ο Φρουμέντιος πήγε 
στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Πατριάρχης Μέγας Αθανάσιος, τον όρισε  επίσκοπο στο 
Αξούμ και έγινε , έτσι, ο πρώτος επίσκοπος της Αιθιοπίας , ο ονομαζόμενος «Abba 
Selama». 
H αιθιοπική εκκλησία υπαγόταν στην ορθόδοξη κοπτική εκκλησία , που είχε την έδρα 
της στην Αίγυπτο, ενώ τώρα είναι αυτόνομη. Οι Αιθίοπες ακόμα χρησιμοποιούν το 
κοπτικό ημερολόγιο, το οποίο εισήχθη συνάμα με το χριστιανισμό κατά  τον 4ο αιώνα 
. Η χρονολόγηση βασίζεται στη δημιουργία του κόσμου, που, κατ’ αυτούς, ξεκινά  
5.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Ιησού. Η διαφορά μεταξύ του κοπτικού και του 
ορθόδοξου ημερολογίου είναι 7 έτη και 113 μέρες, με το χριστιανικό να προηγείται. Οι  
Αιθίοπες έχουν ενστερνιστεί το διοκλητιανό δόγμα του έτους 282μ.Χ.  
Το αιθιοπικό έτος διαιρείται σε δώδεκα μήνες, από 30 ημέρες ο καθένας. Στο τέλος 
του  δίσεκτου έτους υπάρχουν 5 ή 6 ημέρες  που τις αποκαλούν «παγκούμε», από 
την ελληνική λέξη «επάγομαι»,που σημαίνει επιφέρω ως συνέπεια. Η ίδια διαίρεση 
του χρόνου υπάρχει και στο κοπτικό ημερολόγιο, όπου οι πέντε μέρες λέγονται 
«αγιάμ ελ νεσίμ». Ο πρώτος μήνας του χρόνου αρχίζει, βάσει του δικού μας 
ημερολογίου, στις 11 Σεπτεμβρίου. Το κάθε έτος ξεχωριστά αφιερώνεται στους 
τέσσερις ευαγγελιστές  Ιωάννη,  Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Οι Αιθίοπες, παρά την  



αφοσίωση στη θρησκεία τους,  είναι πολύ ανεκτικοί με  τις άλλες θρησκείες  και γι’ 
αυτό μέχρι τώρα δεν είχαν  σοβαρά  θρησκευτικά προβλήματα. 
Η εβδομάδα διαιρείται, όπως και σε μας, σε επτά μέρες και η κάθε μία  με τη σειρά 
της διαιρείται σε 24 ώρες, αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη διάφορα από εκείνη του 
υπόλοιπου κόσμου. Με απλοϊκό τρόπο, η μέρα τους ξεκινά  με το φως του ηλίου στις 
εφτά  το πρωί ,  μία γι’ αυτούς , και όταν σκοτεινιάσει  στις έξι το απόγευμα  γίνεται 
δώδεκα γι’ αυτούς. Συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο το μέτρημα  απ΄ τις επτά το 
απόγευμα – μία το πρωί γι’ αυτούς- μέχρι τις έξι το πρωί – δώδεκα το μεσημέρι για 
τους Αιθίοπες .  
Η χώρα  γεωγραφικά βρίσκεται «στο κέρας της Αφρικής»  και συνορεύει βόρεια  με 
την  Ερυθραία, δυτικά με το Σουδάν, νότια με την Κένυα, βορειοανατολικά  με το 
Τζιμπουτί και ανατολικά με τη Σομαλία. Είναι δυο φορές μεγαλύτερη σε έκταση  απ’ 
τη Γαλλία και έχει πληθυσμό 75.600.000 ανθρώπους( UN 2006). Πρωτεύουσα της 
είναι η Αντίς Αμπέμπα , με πληθυσμό 3,5-4 εκατομμύρια ανθρώπους , χτισμένη σε 
υψόμετρο 2.400 μ. και μέση ετήσια  θερμοκρασία 17 βαθμούς κελσίου.  
Ο πρώτος αυτοκράτορας που ουσιαστικά  ενοποίησε  την Αιθιοπία, η οποία μέχρι 
τότε ήταν διαιρημένη σε κρατίδια με επικεφαλής τους «Νεγκούς» (βασιλιάδες) και 
«Ρας» (κεφαλή),  ήταν ο  Μενελίκ ο Β΄ ,μέλος  της σολομωνικής δυναστείας και 
απόγονος  του βασιλιά Σολομώντα και της βασίλισσας του Σαβά , Μακέντα. Ο ίδιος  
ίδρυσε  και την Αντίς Αμπέμπα  ως πρωτεύουσα του βασιλείου του, ενώ μέχρι  τότε ο 
μονάρχης ζούσε στο βουνό Εντότο, σε κοντινή απόσταση απ’ την πόλη και  σε 
υψόμετρο 3.000 μ. Λέγεται  ότι η επιλογή  τοποθεσίας για να χτιστεί η πόλη ανήκε  
στη γυναίκα του, Ταϊτού Μπετούλ, η οποία σαγηνεύτηκε απ’ τις θερμές  πήγες της 
Feloha  στην πεδιάδα Finfine  και το ήπιο κλίμα της και,  για ν’ αποφύγει τους 
δυνατούς ανέμους και το τσουχτερό κρύο του βουνού, έπεισε το σύζυγό της να χτίσει 
στα περίχωρα το παλάτι του. Οι υπόλοιποι αυλικοί και στρατιωτικοί  έχτισαν τριγύρω 
τις κατοικίες τους. Επιπλέον, άλλαξε την ονομασία της περιοχής  και από Finfine 
ονόμασε την καινούργια πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, που σημαίνει  «καινούργιο 
λουλούδι».  
Ένας σεβάσμιος ιερέας της εκκλησίας Μαριάμ στο λόφο του Εντότο, που ’χα 
επισκεφθεί, μου ’πε ότι η ονομασία  «καινούργιο λουλούδι» οφειλόταν στην 
αυτοκράτειρα, η οποία, όταν είδε από μακριά  ν’ ανθίζουν ωραία  λουλούδια   που 
δεν είχε ξανασυναντήσει, εμπνεύστηκε  και βάπτισε την πόλη  με τη σημερινή  της 
ονομασία.   
Η Αντίς Αμπέμπα είναι η τρίτη  υψηλότερα χτισμένη πρωτεύουσα  του κόσμου, σε 
υψόμετρο 2.400 μέτρων, με τροπικό κλίμα που χωρίζεται σε δύο περιόδους: το 
καλοκαίρι, που ξεκινά   απ’ τα μέσα Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου( 
με ενδιάμεση την περίοδο των «μικρών βροχών» του Μαρτίου και Απριλίου) και την 
περίοδο των βροχών, που ξεκινά απ’ τα μέσα Ιουνίου και διαρκεί  μέχρι τα μέσα  
Σεπτεμβρίου.  Η πόλη υδρεύεται από δύο παραποτάμους, τους Akaki και Kebena . 
Είναι η  μοναδική αφρικάνικη χώρα που δεν υποδουλώθηκε στους  ξένους( με 
εξαίρεση  την περίοδο της ιταλικής κατοχής ,1936 -1941), με  πλούσια πρόσφορα και 
με ιστορία 3.000 χρόνων.  
 Η Αιθιοπία, γενικά, θεωρείται η αρχαιότερη χώρα της Αφρικής και συνεχές 
εμπεδωμένο  έθνος, χωρίς, όμως, τεκμήρια γραφής, όπως η Αίγυπτος. Η Αξώμη, το 
Γκόνταρ και η Λαλιμπέλ  αποτελούσαν τις πιο γνωστές ιστορικές πόλεις της  
περιοχής με μνημεία , κάστρα και οβελίσκους, που, ακόμη και τώρα, μπορεί κανείς 
να θαυμάσει. 
Ανθρωπολογικά , η Αιθιοπία είναι  η χώρα όπου βρέθηκε το 1975 ο παλαιότερος 
σκελετός ανθρώπου, που έζησε  3,2 εκατομμύρια χρόνια πριν, της Λούση, (  στα 
αιθιοπικά λέγεται   Dinkinesh ). 
Στη χώρα ζουν πολλές φυλές που μιλούν, όπως προανέφερα, πάνω από 80  
γλώσσες. Η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η Αμαρίνια (Amharic)  κι ο 
πληθυσμός,  στη συντριπτική του πλειοψηφία, αποτελείται,  περίπου ισάριθμα, από 
ορθόδοξους χριστιανούς κόπτες κι από μουσουλμάνους. Οι μεγαλύτερες φυλές είναι 



οι Oromo( κουσίτες)  και οι Amara  (σημίτες). Στα νοτιοδυτικά  της χώρας  κατοικούν, 
σε πρωτόγονη  κατάσταση, φυλές που ζουν απ’το κυνήγι.   
Παρ’ όλο  που μερικές περιοχές έχουν κτυπηθεί απ’ την ξηρασία κι η εικόνα που 
βγαίνει προς τα έξω συχνά είναι  ότι πρόκειται για μια  άγονη χώρα, στην 
πραγματικότητα υπάρχουν περιοχές  εύφορες και  πολύ  πλούσιες σε βλάστηση που, 
αν αξιοποιούνταν, η  χώρα θα είχε επάρκεια και θα μπορούσε  να κάνει κι εξαγωγές. 
Η Αιθιοπία είναι η πρώτη χώρα στην Αφρική σε παραγωγή κρέατος και μια  απ’ τις 
μεγαλύτερες στον κόσμο. Εξάγει , πρωτίστως, καφέ , όσπρια και  δέρματα και εισάγει 
είδη πρώτης ανάγκης  και κεφαλαιούχα αγαθά, ενώ τελευταία ανθεί το εμπόριο 
λουλουδιών. Το αιθιοπικό νόμισμα, το μπιρ(Birr), υποδιαιρείται σε 100 σεντς, 
ακολουθεί την ισοτιμία του δολαρίου και η σημερινή του τιμή  είναι 8.80 μπιρ προς 
ένα αμερικανικό δολάριο.  
Η κάθε αιθιοπική οικογένεια   ζει, συνήθως, σε χαμόσπιτα  με αυλή και πολλά σπίτια 
έχουν δωμάτιά τους νοικιασμένα , είναι ,δε, με  κοινά αποχωρητήρια, κοινές βρύσες 
για νερό καθώς και κοινή κουζίνα. Η ζωή σ’ αυτές τις αυλές θυμίζει τις παλιές 
ελληνικές γειτονιές , όπου η ανάγκη έκανε τους ανθρώπους να έχουν μεταξύ τους 
στενές επαφές.  
Γνώρισμα της φυλής είναι  η ιεραρχία στην οικογένεια, ο σεβασμός των νεκρών κι  
εκείνου  που έχει ανάγκη. Σπάνια θα δει κανείς κάποιον να πεθαίνει απ’ την πείνα, 
διότι       πάντοτε κάποιος θα βρεθεί να τον ταΐσει. Κανένας δεν πετάει τ’ αποφάγια κι 
ένα μικρό  μέρος της τροφής μπαίνει στην άκρη, διότι προορίζεται  για τους 
ζητιάνους.  
Είναι βαθιά θρήσκοι, ευγενείς ως άνθρωποι και  με μεγάλο σεβασμό προς τους 
μεγαλύτερους. Τα παιδιά κάθε οικογένειας  πάνε σε πολύ μικρή ηλικία αρχικά σε 
σχολείο που διδάσκουν παπάδες για δυο περίπου χρόνια, για να μάθουν το 
αιθιοπικό αλφάβητο. Το αλφάβητο αυτό απαρτίζεται από 16 γράμματα και το κάθε 
γράμμα αποτελείται από επτά δισύλλαβα,  σύνολο 112 δισύλλαβα. Π.χ. η λέξη 
«τώρα» αποτελείται  από δύο δισύλλαβα, το «τω» και το «ρα». Αργότερα, όταν 
τελειώσουν αυτό το σχολείο (επίπεδο νηπιαγωγείου), πάνε στο δημοτικό και στο 
γυμνάσιο, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα . Όλα τα σχολεία 
είναι κρατικά και οι σπουδές δωρεάν, εκτός απ’ τα ξένα σχολεία-όπως το ελληνικό- 
όπου, όμως,  γίνονται ειδικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα, για τα άπορα ελληνόπουλα.  
Το κάθε παιδί είναι υποχρεωμένο, παρά τη φτώχεια  και σε περιοχές που δεν 
υπάρχει σύστημα  ύδρευσης  στα σπίτια, να  κουβαλάει  το νερό  με μεγάλες πλίθινες  
κανάτες από πήγες ή  πηγάδια,  για να πλένεται απαραιτήτως κάθε πρωί . Ειδικά τα 
κορίτσια πρωί και βράδυ πάνε στο πίσω μέρος της αυλής βαστώντας τα 
«κορκορό»(μεγάλα  κονσερβοκούτια γεμισμένα με νερό),  για να πλύνουν τα 
απόκρυφά τους (αγκέλ), συνήθεια που κρατούν σ’ όλη τους τη ζωή, ανεξαρτήτως  
καιρού. Για το λόγο αυτό την καθαριότητά τους  θα τη ζήλευαν πολλές ξένες. Το κάθε 
σπίτι διαθέτει δύο ως τρία μεγάλα κονσερβοκούτια για το νερό της γυναικείας υγιεινής 
. Το μόνο πρόβλημα είναι   πως, παλαιοτέρα, μερικές γυναίκες άλειφαν με βούτυρο 
τα μαλλιά τους για να δροσίζονται από τον ήλιο κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
μυρίζουν δυσάρεστα, κυρίως μέρη,  όπως τα λεωφορεία και οι  τόποι συναλλαγής.  



 
 

Τα περίφημα μπλε ταξί, τύπου Φίατ 
 
       Οι Αιθίοπες στην πλειονότητά τους, άνδρες και γυναίκες, κάνουν περιτομή, όπως 
οι Εβραίοι και οι Άραβες. Στις  κοπέλες, σε πολύ μικρή ηλικία,  αποκόπτουν την 
κλειτορίδα ειδικοί χρησιμοποιώντας κοινά ξυραφάκια. Στην ενδοχώρα, τα  πολύ 
παλιά χρόνια,  χρησιμοποιούσαν  πρωτόγονα μέσα, όπως  αιχμηρές πέτρες  και  
μεταξωτές κλωστές. Σήμερα, αυτό το έθιμο όλο και φθίνει , ειδικά μετά την άνοδο της 
χούντας στην εξουσία , η οποία και προσπάθησε να το καταργήσει.   
Κατά το παρελθόν  οι κοπέλες παντρεύονταν  πριν απ’ την εφηβεία, αργότερα, όμως, 
αυτό απαγορεύτηκε με νόμο. Σύμφωνα με το παρόν  οικογενειακό δίκαιο, η ηλικία 
των δεκαέξι χρόνων είναι το κατώτερο όριο γάμου. Στην  ενδοχώρα οι γυναίκες, 
παλαιοτέρα,  κυκλοφορούσαν  γυμνόστηθες, κάτι που συμβαίνει και σήμερα σ’ 
ορισμένες  περιοχές.  
Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση για ν’ αναφέρω κάτι σχετικό με τα γυμνά στήθη 
των γυναικών του χωριού. Στις τελευταίες τάξεις του γυμνάσιου, είχαμε έναν 
καινούργιο Αιθίοπα καθηγητή που είχε σπουδάσει Θεολογία στην Αθήνα. Τον 
φωνάζαμε  «φελάσφα»(φιλόσοφο), διότι μας μιλούσε πάντοτε στην καθαρεύουσα και 
συνάμα είχε στο στόμα του  έτοιμη την απάντηση για οποιοδήποτε θέμα. Μιλώντας 
για τα αιθιοπικά ήθη κι έθιμα μάς είπε ότι «…στην Αιθιοπία αι γυναίκες δύναται να 
κυκλοφορούν γυμνόστηθες, διότι  κάνει καλό στην υγεία των  και, τοιουτοτρόπως, 
οξυγονώνονται. Αλλά, απ’ τη μέση και κάτω είναι αυστηρώς ακατάλληλον, διότι 
προκαλεί ανεπιθύμητας καταστάσεις και πονηράς ορέξεις».Η τάξη ξεκαρδίστηκε στα 
γέλια.    
Παρά το γεγονός ότι η Αιθιοπία έχει υπερπαραγωγή κρέατος, σε πολλά φτωχά χώρια 
οι κάτοικοι τρώνε κρέας μόνο στις γιορτές. Η πιο απλή  τροφή του λαού  είναι το  
shouro, το οποία φτιάχνεται από αλεσμένα ξερά μπιζελιά  ανακατεμένα με μπαχαρικά 
-και το απαραίτητο κοκκινοπίπερο- και μαγειρεύεται με φυτικό λάδι. Όλα τα φαγητά 
είναι μαγειρεμένα με κοκκινοπίπερο , το μπέρμπερε(berbere) , κύριο χαρακτηριστικό 
της αιθιοπικής  τροφής. Το ψωμί τους είναι η ιντζέρα , μια λεπτή πίτα φτιαγμένη από 
ειδικό αλεύρι, σκούρο στο χρώμα, το τεφ,  απλωμένη σε πλίθινη επιφάνεια  και 
ψημένη σε φωτιά με ξυλά. Το τεφ, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και σίδηρο, φυτρώνει  
μόνο στην Αιθιοπία και σε μερικές περιοχές της Κένυας και της  Σομαλίας. Πολλοί 
από  μας, που το συνηθίσαμε, κάνουμε , ακόμη και σήμερα , χιλιόμετρα για να το 
βρούμε.  Άλλες  τροφές  έχουν ως βάση τα λαχανικά και  τα όσπρια, όλες, όμως, 
είναι μαγειρεμένες  με το απαραίτητο κοκκινοπίπερο.   
Παρά το γεγονός ότι  οι  τροφές αυτές είναι για τον λαουτζίκο,  τα αιθιοπικά εδέσματα  
κατέχουν υψηλή θέση ανάμεσα στις  διεθνείς κουζίνες και γίνονται όλο και πιο 
γνωστά στο εξωτερικό. Υπάρχουν  πάνω από διακόσιες συνταγές φαγητών , 



μαγειρεμένες, ως επί το πλείστον, με κοκκινοπίπερο  ή με πράσινες καυτερές 
πιπεριές.   
Οι Αιθίοπες είναι πολύ κοινωνικοί άνθρωποι και το χαρακτηριστικό τους είναι οι 
συχνές επαφές με τους συνανθρώπους  τους. Είναι γλυκομίλητοι, παρά το ότι τους 
αρέσει, αν χρειαστεί,  να διαξιφίζονται (μουγκίτ)  και γνωρίζουν την τέχνη της  
συναλλαγής. Γι’ αυτό τους ονομάζουν  «Εγγλέζους  της Αφρικής», για τη διπλωματία 
με την οποία  προσεγγίζουν τα θέματα. Κατέχουν  την τέχνη του «ακούειν», το 
ακριβώς αντίθετο, δηλαδή,  απ’ τους Έλληνες, που κατέχουν την τέχνη του «ομιλείν»,  
αλλά, δυστυχώς, όλοι μαζί ταυτόχρονα.  
Οι δρόμοι το πρωί είναι γεμάτοι  από παιδιά που κουβαλούν  τετράδια και βιβλία και 
διανύουν χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολειό.  Ένα απ’ τα χαρακτηριστικά  της φυλής 
είναι ότι περπατάνε συνεχεία, τους αρέσει η οδοιπορία. Περπατάνε  για να πάνε 
κάπου ή για να περάσει η ώρα, πολλές φορές χωρίς να ξέρουν  πού πάνε, κάποιες 
φορές  μόνο και μόνο για να ρεμβάσουν.  Τους αρέσει η κίνηση. Οι ελάχιστοι  
προνομιούχοι πάνε καβάλα σε μουλάρι, συνοδευόμενοι πάντα από έναν υπηρέτη. 
Θυμάμαι ένα συγγενή της μάνας μου που περπατούσε κάθε Κυριακή 20 χιλιόμετρα 
με τα ποδιά για να πιει tedj (αιθιοπικό ποτό), ενώ μπορούσε να το κάνει δίπλα στο 
σπίτι του. Νομίζω πως  το αίσθημα  ελευθερίας και χαλάρωσης απ’ τις σκοτούρες 
,που πιθανώς θα αισθάνονται, τους οδηγεί  στην ανοιχτή ύπαιθρο.  
Στις συχνές επαφές τους πίνουν  τον πατροπαράδοτο καφέ τους ( buna) και η όλη 
διαδικασία είναι τελετή, σαν κι εκείνη του τσαγιού στην Ιαπωνία. Ως εκ τούτου, οι 
επισκέψεις διαρκούν πολύ. Το  σερβίρισμα του καφέ γίνεται  σε τρεις δόσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη είναι η  πιο δυνατή (abol) και  συνοδεύεται από καβουρδισμένα 
μικρά ρεβιθιά και σιτάρι (shimbira  και kilo). Στην γωνιά του δωματίου καίει πάντα  το 
λιβάνι. 
Ο καφές είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε συναλλαγή, μιας και η Αιθιοπία θεωρείται 
ο τόπος προέλευσής του. Είτε πρόκειται για  εμπορική πράξη είτε για  συνοικέσιο είτε 
για  υπογραφή συμβολαίων, η πρώτη λέξη  του οικοδεσπότη είναι     « να σας 
φέρουμε καφέ».  Αυτό το λένε κι άλλοι λαοί στον κόσμο, με την διάφορα ότι  στην 
Αιθιοπία ακολουθεί η σχετική τελετή και, ειδικά τα παλιά τα χρόνια, κανείς δεν έφευγε 
χωρίς να καταναλώσει  μερικά φλιτζάνια. Φαντασθείτε τι τραβούσε κάποιος που ’χε 
έλκος.  
Οι δουλειές του σπιτιού είναι γυναικεία υπόθεση και  προνόμιο της νοικοκυράς.  
Όταν δέχονται επισκέψεις στο σπίτι, τα παιδιά πρέπει να αποσυρθούν,  από 
σεβασμό στους μεγαλύτερους. Το κάθε σπίτι θεωρεί μεγάλη τιμή να περιποιηθεί τον 
επισκέπτη του και, σ’ αυτό το θέμα, είναι από τους πιο φιλόξενους λαούς στον 
κόσμο. Θα ξοδέψουν και την τελευταία τους δραχμή (φρανκ), για να ευχαριστήσουν  
τους καλεσμένους τους.  
Τα παιδιά από πολύ μικρά αφήνονται δίχως επίβλεψη να κάνουν μικρές εργασίες. 
Παιδάκια τεσσάρων- πέντε χρόνων  κάνουν θελήματα ή πουλάνε μικροπράγματα 
στον  σκονισμένο δρόμο(σαν τα  δικά μας τα  γυφτάκια) ή φρούτα  και  εργόχειρα 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου στα χωριά.  
Το πρωί, όταν πάνε στο σχολείο, είναι  ασυνόδευτα, κρατώντας στα μικρά τους 
χεράκια  ένα μικρό πίνακα με το αλφάβητο. Συχνά έβλεπε  κανείς  Αιθιοπιδάκι  8-10 
χρόνων να συνοδεύει  μεγαλύτερό του λευκό, για  να πάει κάπου κι αυτό  συνιστούσε 
απόδειξη   ότι οι ντόπιοι ήταν πιο «ψημένοι» στη ζωή, πράγμα που γινόταν από 
πολύ μικρή ηλικία.  
Οι γυναίκες έχουν, συνήθως, το κεφάλι τους καλυμμένο με μανδήλα (shahs) και 
κρατάνε χρωματιστές ομπρέλες. Το shahs  δεν το επιβάλλει η θρησκεία, όπως στους 
μουσουλμάνους , αλλά το φορούν , ίσως, επηρεασμένοι από εκείνους ή επειδή, λόγω 
υψομέτρου, ο ήλιος είναι καυτός. Την ομπρέλα τη χρησιμοποιούν  πολλές φορές για 
τον ίδιο λόγο, για να προστατεύονται, δηλαδή, απ’ τον ήλιο και, φυσικά, απ’ τις 
βροχές.   
Μέχρι τις αρχές του ’50 η κίνηση στο δρόμο γινόταν με το γκάρι, άμαξα με ένα άλογο 
για τρία άτομα , αλλά αργότερα αντικαταστάθηκε απ’ τις λαμπρέτες, διότι τα 



συμπαθητικά τετράποδα λέρωναν  τους  δρόμους με τα κόπρανά τους. Οι 
λαμπρέτες, ιταλικά σκούτερ, είχαν στο  πίσω μέρος ένα καβούκι, κατά το 
απωανατολίτικο στυλ, μέσα στο οποίο μετέφεραν επιβάτες.  
Τα κρατικά λεωφορεία, τύπου Μερσεντές, τα κιτρινοκόκκινα Ανμπέσα,  κουβαλούσαν 
στην πόλη τσούρμο ανθρώπους , ασφυκτικά γεμάτα. Στην ενδοχώρα τα λεωφορεία 
ήταν μπλε-άσπρα Φίατ. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γινόταν με μεγάλα ιταλικά 
καμιόνια, τα  ντρεντακουάτρο. Οι προνομιούχοι είχαν τα δικά τους αμάξια της 
εποχής-συνήθως Ford, ιταλικές  balile και ardita- και οι ξένες αποστολές αυτοκίνητα  
με τα διακριτικά CD στην ταμπέλα .Τη δεκαετία του ’50  τα ταξί μετριόνταν στα 
δάχτυλα του ενός χεριού. Στάθμευαν πίσω απ’ το Κινγκ Τζωρτζ, μπροστά απ’το  
βιβλιοπωλείο του Γιαννόπουλου. Ήταν, δε,  για όλες τις χρήσεις: από κηδείες και 
γάμους, μέχρι μικρά ταξίδια προς τα περίχωρα κάθε Κυριακή. Θυμάμαι ακόμα δυο 
απ’ αυτά , μια μπλε Oldsmobile και μια μπορντό Chevrolet. Τώρα οι μεταφορές 
γίνονται από χιλιάδες, στην κυριολεξία, μπλε ταξί τύπου Φίατ , που έχουν 
καθορισμένες διαδρομές και σταματάνε μ’ ένα νεύμα στο δρόμο για να πάρουν τον 
πελάτη. Τα μεγαλύτερα μπλε στέισον βάγκον, τα ονομαζόμενα και «μπλε γαϊδούρια» 
( blue donkeys), χωράνε ως και  δώδεκα  επιβάτες με τρία μπίρ ( 0.30 ευρώ) τη 
διαδρομή. Εκτός του οδηγού, υπάρχει κι ο «ουεγιάλε»  που μαζεύει τα λεφτά και 
διαλαλεί όρθιος, κρεμασμένος στην πόρτα του οχήματος καθ’ οδόν,  την πορεία της 
διαδρομής σ’ εκείνους που περιμένουν στα πεζοδρόμια. Εκτός αυτών, υπάρχουν και 
τα κίτρινα ταξί που σταθμεύουν σε ειδικούς χώρους καθώς και στα ξενοδοχεία , 
στους σταθμούς συγκοινωνιών και στο αεροδρόμιο.  
Κάθε Κυριακή πρωί οι καμπάνες, απ’ τις τέσσερις  τα ξημερώματα, χτυπούν 
καλώντας τους πιστούς, οι οποίοι συχνά επιστρέφουν πριν τις εφτά  στο σπίτι τους, 
έχοντας ήδη επιτελέσει τα θρησκευτικά  τους καθήκοντα. 
Πολύ πρωί γινόταν παλιά  κι η μεταφορά εμπορευμάτων με τα  γαϊδουράκια 
παραφορτωμένα   ξύλα και  τσουβάλια με αλεύρι μέχρι κάρβουνα και  μεγάλα κουτιά 
με βούτυρο ή λάδι. Κάποιοι κουβαλούσαν δεμάτια στο κεφάλι και οι  γυναίκες 
μετέφεραν στην πλάτη τους μεγάλες κανάτες(γκέμπο) με νερό απ’ τις διπλανές 
πήγες. Η Αντίς Αμπέμπα έχει πολλά ξεροπόταμα και ρυάκια, στα οποία αρκετοί 
έπλεναν  τα ρούχα τους, αφού τα έτριβαν πρώτα σε πέτρες  και μετά με  σαπούνι 
σχεδόν ακατέργαστο,  μάρκας «Κουλφ» (κλειδί). Η φύση  είχε μεριμνήσει για τα 
πάντα  στήνοντας  ένα υπαίθριο  πλυντήριο.  
Το σούρουπο, τα μπαρ γέμιζαν από πότες  και δεν ήταν και  λίγοι, όπως γίνεται με 
τους Άγγλους στις παμπ. Παλιά συνήθως πίνανε ούζο «Ζέμπιλος» (Ζούβελου) κι 
αργότερα «Παπασσίνου»(και  εδώ το κάνανε το  θαύμα τους οι Έλληνες). Το 
μοναδικό κρασί κατά τη δεκαετία του ’50  ήταν το «Σαρρής» σε φλασκί και σε 
μικρότερη ποσότητα του «Σταυρόπουλου». Επιπλέον, υπήρχε και κονιάκ 
«Ζέμπιλος». 
 Στις δέκα το βράδυ όλα ήταν νεκρά με κάποιον  κάπου- κάπου να παραπατάει στα 
σκοτεινά. Το μόνο που  άκουγε κανείς τη νύχτα ήταν η σφυρίχτρα κάποιου 
αστυνομικού που κυνηγούσε κάνα  κλέφτη και τα γαβγίσματα των σκύλων. Αν  μου 
ζητήσει κανείς  να περιγράψω με λίγα λόγια τι τραβούσε  περισσότερο την προσοχή  
του ξένου που πρωτοερχόταν  στην πρωτεύουσα, θαλερά θα έλεγα η τοπική άσπρη 
υφαντή ενδυμασία που φορούσαν άνδρες και  γυναίκες, τα παραφορτωμένα  
γαϊδουράκια που κυκλοφορούσαν  αμέριμνα σχεδόν  παντού, οι ανηφορικοί δρόμοι  
με τους ευκαλύπτους και  τα πάρα πολλά ποτάδικα . 
Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, ιδού  μερικές  απ’ τις παλιές, κυρίως, συνήθειες των 
Αιθιόπων: 
Το κύριο γεύμα ετοιμάζεται το βράδυ. Οι χριστιανοί Αιθίοπες δεν τρώνε κρέας από 
ζώο σφαγμένο από μουσουλμάνο. Επίσης, δεν τρώνε χοιρινό. 
Οι Αιθίοπες καβαλάνε τ’ άλογο βάζοντας πρώτα το αριστερό πόδι, εν αντιθέσει  με 
τους Ευρωπαίους που χρησιμοποιούν πρώτα το δεξί 
Ο Αιθίοψ δεν καβαλάει ποτέ γάιδαρο, ενώ οι γυναίκες χρησιμοποιούν μουλάρι . 



Όποιος έχει σκοτώσει ελέφαντα ή λιοντάρι φοράει ένα σιδερένιο κυκλικό σκουλαρίκι  
στο αριστερό του αυτί. 
Οι χήρες, μετά από ένα διάστημα, γίνονταν  μοναχές. 
Οι Αιθίοπες είναι γενναιόδωροι και σπάταλοι, ειδικά όταν έχουν τα μέσα να το 
κάνουν. 
Το χρώμα για το πένθος είναι  το μπλε. Ο ενταφιασμός γινόταν, αφού είχαν τυλίξει το 
νεκρό με άσπρο ύφασμα και λινάτσα , μεταφέροντάς τον με το ξύλινο  κρεβάτι του  
μέχρι το μέρος της  ταφής.  
Οι ντόπιοι ονομάζουν του ξένους «φερέντζ» (Φράγκους). 
Ο Αιθίοπας δεν έκοβε τα μαλλιά του, αλλά τα ξύριζε.  
Οι Αιθίοπες χαιρετούσαν σηκώνοντας το καπέλο τους. 
 Οι γυναίκες στα χωριά βάζουν βούτυρο στα μαλλιά τους, για δροσιά  και  προστασία  
απ’ τις ακτίνες του ηλίου. Επίσης, φοράνε φυλαχτό (ματέμπ) με διάφορα βότανα για 
να τις προστατεύει από το κακό μάτι.  
Οι γυναίκες  καλύπτουν το κεφάλι τους με  την «κούτα» (μεγάλη υφαντή  σάρπα, 
μέρος της ενδυμασίας τους), για να μπορούν, αργότερα, να κρύψουν  το πρόσωπό 
τους σα θέλουν ν’ αποφύγουν  κάποιον ή για να μην φανούν αδιάκριτες, όταν το 
θέαμα απαιτεί  λεπτότητα χειρισμού, όπως, π.χ., αν κάποιος κατουρά στην άκρη του 
δρόμου. 
 
 

 
 

   Η ιντζέρα από Αιθιοπίδα μαγείρισσα. 
 



Η Αιθιοπία έχει πολλές ονομασίες, λόγω της ιδιαιτερότητάς  της. Ονομάζεται «η 
οροφή της Αφρικής», η «χώρα με τη διαρκή άνοιξη», «ο τόπος με τους 13 μήνες 
λιακάδα», η «Ελβετία της Αφρικής» και, ακόμη, ο «σιταρότοπος της Μέσης 
Ανατολής».Περισσότερο απ’ όλα, όμως,  είναι γνωστή ως «η χώρα με το μπέρμπερε 
ουότ» (φαγητό με κόκκινο πιπέρι). 
H Αιθιοπία είναι μια χώρα ευλογημένη με το κλίμα της, διότι η φύση μέριμνα, ούτως 
ώστε, στα ορεινά να μη ζουν τα παράσιτα της ελονοσίας  ή οι μύγες τσε- τσε  και, 
επιπλέον,  οι μεγάλες βροχές καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και τους γύρω τόπους και 
ξεπλένουν τα πεδινά. Με χιλιάδες κοπάδια ζώων, πλούσια σε βλάστηση, λαχανικά, 
βότανα  και μπαχαρικά, είναι ο τόπος που προσφέρει εδέσματα τελειοποιημένα ανά 
τους αιώνες απ’ τις δεξιοτέχνισσες  Αιθιοπίδες μαγείρισσες .  
Το αιθιοπικό φαγητό κερδίζει όλο και περισσότερο μια περίοπτη θέση στην 
παγκόσμια κουζίνα. Όλο και αυξάνονται καθημερινώς οι αριθμοί των καινούργιων 
εστιατορίων που ξεφυτρώνουν  ανά την υφήλιο. Με πάνω από διακόσια  είδη 
φαγητών από κρεατικά και  πουλερικά  ως λαδερά, νηστίσιμα και ψάρια, όλα 
μαγειρεμένα με βάση το μπέρμπερε κι άλλα διαλεγμένα μπαχαρικά, σε κεραμικές  
κατσαρόλες και σε ειδικά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες. Η τέχνη του μαγειρέματος 
μαθαίνεται στην πράξη, αλλά, όπως λένε οι Αιθίοπες, τελειοποιείται όταν κανείς 
αρχίζει και μαγειρεύει από ένστικτο. Στο τραπέζι δεν υπάρχουν πιρούνια, κουτάλια 
και μαχαίρια , αλλά χρησιμοποιείται η ιντζέρα ,  η μεγάλη απλωμένη ψιλή πίτα, λίγο 
ξινή στη γεύση , λεπτή με  χρώμα γκρίζο προς λευκό. Απλώνοντάς  την  σ’ ένα 
μεγάλο ταψί  τοποθετημένο στο μεσόμπ ( ψάθινο τραπεζάκι),  χρησιμοποιούν την 
ιντζέρα  για να βάλουν  πάνω της τα διάφορα  φαγητά και, αποσπώντας  με το χέρι 
μικρά  κομμάτια απ’ τις διπλανές  ιντζέρες,  τη χρησιμοποιούν κατά τέτοιο τρόπο σα 
να’ ναι πιρούνι ή κουτάλι και να παίρνουν τις  μπουκιές. Επειδή όλοι τρώνε απ’ τη 
μεγάλη πιατέλα, ο καθένας έχει τη δικιά του ιντζέρα, αποφεύγοντας να γλείφει τα 
δάκτυλά του, μαθαίνοντας την τέχνη του να τρώγει δίχως να ρίχνει ίχνη απ’ τη 
μπουκιά, διότι όλη η μαεστρία είναι στο τύλιγμα του φαγητού.  
Πριν προχωρήσουμε στα είδη φαγητών, ας μείνουμε λίγο στην ιντζέρα (injera), διότι 
είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ συχνά στο βιβλίο μου, ειδικά όταν θέλω να 
περιγράψω την λιτή τροφή του Αιθίοπα ή την πενία του. Είναι σαν αυτό που λέμε 
εμείς «ξερό ψωμί»,  διότι, στην ουσία, η ιντζέρα είναι το ψωμί του ντόπιου, την οποία 
τρώγει με το shouro –μπιζέλι αλεσμένο με μπαχαρικά- σχεδόν καθημερινά.  Η 
προέλευση του  αλευριού  teff, απ’ το οποίο φτιάχνεται η ιντζέρα,  είναι η ίδια η 
Αιθιοπία. Άλλα κράτη που παράγουν αυτού του είδους το σιτάρι είναι μόνο η Υεμένη, 
η Κένυα και η Σομαλία  Το teff φυτρώνει σε υψόμετρο κι έχει ανάγκη από  αρκετές 
βροχές. Η φύση έχει μεριμνήσει, ούτως ώστε αυτού του τύπου το στάρι, που είναι 
πολλές φορές η μοναδική τροφή για τον φτωχό, να είναι γεμάτο θρεπτικές ουσίες, για 
να μπορεί να παίρνει τ’ απαραίτητα στοιχεία και να ζει τρώγοντας μόνο αυτήν. 
Ανακαλύφτηκε στην  Αιθιοπία  γύρω στο 4.000 π.Χ.  Η ονομασία teff προέρχεται από 
την αιθιοπικό ρήμα  teffa (χάθηκε), διότι ο σπόρος είναι τόσο  μικρός που, αν τυχόν 
και πέσει κάτω, εξαφανίζεται. Είναι ο μικρότερος σπόρος απ’ όλα τα σιτηρά  και 
χρειάζονται 150 κόκκοι  teff για να κάνουν ένα κόκκο σιταριού. Επειδή είναι μικρός, ο 
όγκος του σταριού απαρτίζεται κι από το πίτουρο μαζί με  το σπυρί. Αυτό έχει  ως  
αποτέλεσμα να είναι πολύ θρεπτικό, μιας και αυτά τα δυο συγκεντρώνουν τα 
περισσότερα συστατικά στο σιτάρι. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε ασβέστιο, φώσφορο, 
σίδηρο, βάριο και θειαμίνη. Επίσης, έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη  και 
υδατάνθρακες από κάθε άλλο σιτηρό. Το χρώμα του ξεκινάει από κρεμ και φτάνει σε 
καφέ μέχρι σκούρο καφέ. Το σκούρο καφέ είναι το πιο φτηνό στην αγορά και 
καταναλώνεται απ’ τη μάζα. Το αλεύρι τεφ αναμιγνύεται με νερό και αφήνεται να 
ζυμωθεί για τρεις μέρες και γι’ αυτό έχει μια λίγο ξινή γεύση, η οποία, όμως, με το 
πικάντικο φαγητό δημιουργεί έναν τέλειο συνδυασμό. 
Συνεχίζοντας την περιγραφή των εδεσμάτων, για τον ειδήμονα το φαγητό τρώγεται 
με το ένα μόνο χέρι. Απαραιτήτως, πριν απ’ την έναρξη του γεύματος, όλοι πλένουν 
τα χέρια τους με ζεστό νερό, το οποίο φέρνουν σε κανάτες οι γυναίκες  μαζί με  



πετσέτες και σαπούνι. Ως φιλοφροσύνη, η οικοδέσποινα ταΐζει τον φιλοξενούμενο με 
μπουκιές. Αλλά, όπως λέει το έθιμο, «μια μπουκιά φέρνει ρήξη, δυο μπουκιές αγάπη 
και τρεις μπουκιές διαμάχη», γι’ αυτό θα επιμείνει συνήθως η οικοδέσποινα να  ταΐσει 
τους καλεσμένους   δυο φορές.   
Αν και είναι πάμπολλα τα είδη των φαγητών, όπως προανέφερα, τέσσερα 
θεωρούνται  η κορωνίδα  της αιθιοπικής κουζίνας. Πρώτο στη σειρά είναι το doro wot 
– κοτόπουλο μαγειρεμένο σε ειδική  κατσαρόλα από κεραμικό υλικό  με τρυπούλες 
στα πλάγια,  για να φεύγει ο ατμός, μιας και το φαγητό μαγειρεύεται σε χαμηλή 
φωτιά, με μπέρμπερε, μπόλικο κρεμμύδι, που καλύπτει σχεδόν τη μισή κατσαρόλα, 
και περισσότερα από δέκα επιλεγμένα μπαχαρικά. 
Δεύτερο ακολουθεί το kitfo -κιμάς κομμένος με το χέρι , ποτέ στη μηχανή για να έχει 
πυκνότερη μάζα- με πλούσιο αρωματισμένο  βούτυρο και μπαχαρικά, σερβίρεται σε 
βαθιά κεραμικά πιάτα . Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι Αιθίοπες προτιμούν το 
κρέας (ειδικά στο κίτφο) να είναι ελάχιστα ψημένο, πολλοί μάλιστα το τρώνε ωμό, 
μιας και τα πολλά μπαχαρικά  το μαρινάρουν. Το 75% των ντόπιων θεωρεί το ωμό 
κρέας ως το αποκορύφωμα της γεύσης. Σ’ αυτήν την κατηγόρια ανήκει κι ο φίλος 
μου, Γιώργης Αλεξανδράκης, που όποτε πηγαίναμε να φάμε σε αιθιοπικό εστιατόριο, 
το φαΐ του το ’θελε «λεμπ λεμπ», δηλαδή,  μόλις να το πάρει η φωτιά το κρέας. To 
kitfo συνοδεύεται απαραιτήτως   απ’  τη «μιτμίτα» (καυτερό κοκκινοπίπερο) 
αναμεμιγμένη με μπαχαρικά, κάρδαμο, γαρίφαλο, κανέλα, τζίντζερ κι αλάτι. Στα 
εστιατόρια το φαγητό σερβίρεται μόνο από γυναίκες ντυμένες με τα παραδοσιακά 
ρούχα .  
Συνεχίζοντας την αναφορά  στα επιλεγμένα φαγητά,  ένα απ’ αυτά  είναι  το «beg» ή 
«kej wot» μαγειρεμένο, συνήθως,  με αρνί ή βοδινό , μπέρμπερε και μπαχαρικά και 
το «alitcha» με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πράσινες καυτερές πιπεριές , σκόρδο, 
τζίντζερ και κουρκούτι. Τέλος, υπάρχει και το «tibs», που ψήνεται σε τηγάνι με 
λοξοκομένα κρεμμύδια και πιπεριές,  μπαχαρικά και δενδρολίβανο. Άλλα  
μπαχαρικά, εκτός απ’ αυτά που  προαναφέραμε,  είναι επίσης το κάρδαμο, το 
γαρίφαλο, η κανέλα, το κύμινο και ο   κορίανδρος. Απαραίτητο υλικό είναι, επίσης 
όπως προανέφερα,  τα  πολλά κόκκινα κρεμμύδια.   
Τα  πατροπαράδοτα ποτά που συνοδεύουν το φαγητό είναι δύο: το tela (αιθιοπική 
μπύρα) και το tedj, φτιαγμένο από ειδικό χόρτο αναμεμιγμένο με μέλι. Παρά ταύτα, 
όποιος θέλει, μπορεί να’ χει  οποιαδήποτε άλλη μπύρα, κρασί ή αναψυκτικά. Πρέπει 
εδώ να τονιστεί ότι η αιθιοπική κουζίνα, όπως και η ελληνική, είναι για γέρα στομάχια. 
Υπάρχουν, όμως,  και πολλά άλλα ελαφρότερα είδη με λαχανικά, εξίσου  νοστιμότατα 
Στο τέλος του γεύματος, σερβίρεται ο παραδοσιακός καφές, ενώ το λιβάνι καίει πάντα  
στην γωνιά.  
Ας πούμε εδώ λίγα λόγια επιπλέον για τον καφέ. Όπως προανέφερα σε άλλο 
κεφαλαίο, η Αιθιοπία είναι ο τόπος προέλευσης του καφέ. Η χρήση του γινόταν απ’ 
τον ένατο αιώνα, όταν πρωτοεντοπίστηκε το φυτό του  στα ορεινά  της χώρας. 
Σύμφωνα με το θρύλο,  Αιθίοπες βοσκοί πρόσεξαν την επίδραση που ’χε το φυτό στα 
γίδια τους , όταν εκείνα  μασουλούσαν  τους κόκκους του καφέ και, υπό την επίδραση 
της καφεΐνης, ζωντάνευαν και   χοροπηδούσαν . Έβρασαν οι ίδιοι από περιέργεια  
τους κόκκους και το δοκίμασαν κι ανακάλυψαν ότι οι  ουσίες που είχε τους ανέβαζαν 
τη διάθεση και  βελτίωναν την απόδοση τους στην εργασία. Μοναχοί που 
πληροφορήθηκαν το γεγονός για την  επίδραση του καφέ,  τον δοκίμασαν οι ίδιοι  και  
τον βρήκαν διεγερτικό κι από τότε τον έπιναν, για να τους κρατάει ξύπνιους κατά τις 
αγρυπνίες  τους.  
Την ονομασία του ο καφές την πήρε από την περιοχή Keffa  της Αιθιοπίας, όπου  
καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις . Στα  αιθιοπικά και  στ’ αραβικά ο καφές  λέγεται 
μπούνα.  
Τον 15ον  αιώνα ο καφές έφτασε στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις χώρες της 
Τουρκίας   και της Περσίας .Στην Istanbul λειτούργησε και το πρώτο καφενείο. Απ’ τα 
μουσουλμανικά κράτη μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βενετίας, στην Ιταλία, κι από ’κεί 



σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρώτο καφενείο στην Ευρώπη άνοιξε στην Ιταλία το 
1645.  
Οι Ολλανδοί υπήρξαν οι πρώτοι οι οποίοι έκαναν εισαγωγές στην Ευρώπη σε 
μεγάλη κλίμακα. Οι ίδιοι καλλιέργησαν στην Ιάβα και στην Κεϋλάνη το φυτό και από 
εκεί διαδόθηκε η καλλιέργεια και η χρήση του στις χώρες της Ασίας. Στην Αμερική τον 
έφεραν οι Άγγλοι άποικοι και, μ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε παγκοσμίως γνωστός ως το  
ρόφημα που απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, με παγκόσμια  
παραγωγή που ξεπερνά τα  100 εκατομμύρια τσουβαλιά το χρόνο.  
Η Αιθιοπία είναι όγδοη χώρα  σε παραγωγή στον κόσμο, με 3,8 εκατομμύρια 
τσουβάλια των 60 κιλών ανά χρόνο. Στην κορυφή της παραγωγής  βρίσκεται η 
Βραζιλία. Ο καφές της Αιθιοπίας, τύπου (Arabica) από το  Yirgachef,  θεωρείται απ’ 
τους καλύτερους σε γεύση στον κόσμο. Περιοχές με μεγάλες  καλλιέργειες  καφέ είναι 
το Sidamo και το Harar. Επίσης, ο αιθιοπικός καφές είναι ο μόνος που φυτρώνει με 
οργανικό τρόπο, χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων και η συγκομιδή των σπορών γίνεται 
ακόμη με το χέρι απ’ τις χιλιάδες εργάτριες.  
 
 

 
 

             Ελληνίδες μαθήτριες χορεύουν στο Φεστιβάλ  του Ερυθρού Σταυρού. 
 
      Η περίοδος των βροχών, απ’ τα μέσα Ιούνη,  ήταν  μια μακριά και εκνευριστική 
εποχή  με τον όμβρο να πέφτει ασταμάτητα. Όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία την 
άνοιξη και την αιθιοπική Πρωτοχρονιά, « το Inkoutatash», στις 11 Σεπτεμβρίου. Την 
περίοδο εκείνη, όλοι οι λοφίσκοι κι οι πεδιάδες  καλύπτονταν από μικρά 
κιτρινολούλουδα σε σχήμα σταυρού –εξ’ ου κα η ονομασία τους  « meskel»                         
( σταυρός). Όπου στεκόσουν  έβλεπες τα κιτρινολούλουδα να  καλύπτουν τα πάντα, 
από βουνοπλαγιές και λιβάδια μέχρι τους τοίχους των σπιτιών, λες κι η φύση με το 
κίτρινο  χρώμα του φωτός και της χαράς σκόρπιζε παντού αισιοδοξία .  Μοιάζανε σαν 
κουκίδες χρυσού, με τον ήλιο να πέφτει και  ν’ αστράφτει πάνω τους. Ο ουρανός ήταν  
καταγάλανος και το αεράκι φύσαγε αναζωογονητικά. Η  Πρωτοχρονιά γιορταζόταν με 
μεγάλη χαρά και κατάνυξη. Από  πολύ πρωί κορίτσια με μικρές ζωγραφιές,  
φτιαγμένες από τις ίδιες με χρωματιστές κιμωλίες ή νερομπογιά σ’ ένα μεγάλο φύλλο 
χαρτιού , βγαίναν στο   σεργιάνι για να τις πουλήσουν στα σπίτια της γειτονιάς προς 
ένα σιμούνι (25 λεπτά) . Τραγουδώντας το «Αμπεμπαγιέ χόι» (καλωσόρισες, 
λουλούδι μου), χτυπούσαν   τις πόρτες των σπιτιών και  δέχονταν καραμέλες και 



μπισκότα. Όλες οι γιορτές, όπως οι ελληνικές,  συνοδεύονται πάντοτε  από 
πανηγύρια και μουσική. 
Το βράδυ, τα κορίτσια στο σπίτι τους, μετρούσαν ένα ένα τα λεφτά που μάζεψαν, για 
να δουν  αν έφταναν να αγοράσουν κάνα φουστάνι ή παπούτσια. Σε τελική ανάλυση, 
ήταν μία  απ’ τις σπάνιες ευκαιρίες που ’χαν τα φτωχά κορίτσια  να μαζέψουν κάνα 
φράγκο. 
Κατάκοπες, μετά την καρποφόρα «συγκομιδή», έπεφταν να κοιμηθούν και ν’ 
ονειρευτούν καλύτερες ημέρες.   
 
 
« Κι έτσι σαν πάντα, δίκαια τελείωσ’ η μέρα πάλι 
κι ήρθε το βράδυ, αναπαμός ως πέφτει αγάλι αγάλι. 
Σε λίγο θα βγει μελιχρό, πίσω από το κυπαρίσσι,    
το φεγγαράκι του Θεού να με καλησπερίσει.  
 
Κι  άξαφνα μες στη σιγαλιά , τα οράματα και οι θρύλοι 
θα πλημμυρίσουν τις βραγιές κι ως θ’ ακλουθάν οι γρύλοι  
με το τραγούδι τους, θα δω και την ψυχή μου ιέρεια  
να τραγουδάει στον κήπο, αχνός, κάτω απ’τα θεία αστέρια».  
Αιμιλία Δάφνη  
 
Τον  ίδιο μήνα, τον Σεπτέμβρη, στις 27, ήταν η γιορτή του Σταυρού (meskel) και της 
ανακάλυψης του Τιμίου  Σταυρού, όπου ξεψύχησε ο Ιησούς Χριστός, από την 
αυτοκράτειρα Ελένη  του Βυζαντίου. Πιστεύεται ότι ένα κομμάτι του Τιμίου Σταυρού 
βρίσκεται στην Αιθιοπία.  Αυτή η γιορτή είναι ένα απ’ τα μεγαλύτερα  σύμβολα του 
αιθιοπικού έθνους. Γι’ αυτό το λόγο, όλα τα διαφημιστικά σποτ για την Αιθιοπία,  
προβάλλουν πάντοτε τη γιορτή αυτήν σαν ένα απ’ τα χαρακτηριστικά της χώρας. Δεν 
υπάρχει Αιθιοπία χωρίς meskel. Την παραμονή, οι Αιθίοπες  μαζεύουν  μακριές 
βέργες, τις οποίες  σφιχτοδένουν  και στην κορυφή τους τοποθετούν  τα  
κιτρινολούλουδα. Αργά το βράδυ τα καίνε  έξω από το κάθε σπίτι, με τον κόσμο να 
χορεύει τριγύρω. Παντού υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, όπου σιγόκαινε τα ξύλα. 
Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο θέαμα μες στο σκοτάδι της νύχτας με τον τόπο γύρω 
να  φεγγοβολάει.  
Την ημέρα του Σταυρού πλήθος ανθρώπων κουβαλώντας τα δεμάτια με τα ξύλα (τα  
tsibo) μαζεύεται στην κεντρική πλατειά της πόλης στοιβάζοντας  το ένα δεμάτι πάνω 
στ’ άλλο, ώσπου σχηματίζεται ένα βουνό  απ’ αυτά, στη συνέχεια τα δένουν όλα μαζί 
σα μια μεγάλη πυραμίδα (demera) που την ανάβουν κι απ’ όπου ξεπηδά  μια 
τεράστια φλόγα  
  
Μια άλλη μεγάλη γιορτή είναι το Buhe στις 21 Αυγούστου. Ομάδες από αγόρια αυτήν 
την φορά,  τραγουδούν το «Μπούχε μπελού»(πέστε, Μπούχε) , περιφέρονται  στα 
σπίτια κρατώντας μεγάλες βέργες  και κτυπούν τις πόρτες κουβαλώντας  ψωμιά 
φτιαγμένα από μαύρη ζύμη (buhe) ,που  τα μοιράζουν στις διάφορες γειτονίες και 
παίρνουν φιλοδωρήματα. Το βράδυ ανάβουν κι εδώ φωτιές και όλοι  σύσσωμοι, 
λευκοί και μαύροι,  τραγουδούν  το «μπούχε μπελού» και το  «ασίγιο μπελέμα». Είναι  
μια γιορτή που όλοι την  περιμένουν  με λαχτάρα.  
 
Μεγάλη γιορτή είναι κι η βάπτιση  του Χριστού  και τα Θεοφάνια , στις 19 Ιανουαρίου 
(σύμφωνα με το κοπτικό  ημερολόγιο), καθώς και η γιορτή του Αρχάγγελου Μιχαήλ.  
Είναι ένα λαμπερό τριήμερο: ιερείς κουβαλούν το ομοίωμα της Κιβωτού που περιείχε 
τις Δέκα Εντολές, το οποίο και τοποθετείται σε πολύχρωμο ύφασμα και μεταφέρεται 
κοντά σε πηγή με αγιασμό  με  τυμπανοκρουσίες και  με το λιβάνι να καίει. Στην 
πρωτεύουσα στήνονται πολλές τέντες,  όπου το  πλήθος κατασκηνώνει  και, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, το πανηγύρι συνεχίζεται.  
 



Μια άλλη μεγάλη γιορτή ήταν και το Φεστιβάλ  του Ερυθρού Σταυρού, που γινόταν 
στο μεγάλο χώρο του ιπποδρόμου (Janhoy meda) . Η κάθε ξένη κοινότητα έστηνε τα 
περίπτερά της σαν σε έκθεση, όπου πωλούνταν προϊόντα  από κάθε χώρα, με τη 
συνοδεία εδεσμάτων  και ποτών. Με πολύχρωμες σημαίες , με μουσική και με τους 
πωλητές ή τις πωλήτριες ποικιλόμορφα ντυμένους,  ανταγωνιζόταν το ένα περίπτερο 
το άλλο για την καλύτερη εμφάνιση. Επιπλέον, ήταν το μέρος όπου νεαροί και νεαρές 
συναντιόνταν και είχαν  την  ευκαιρία να συνάψουν  σχέσεις,  μακριά απ’ τα μάτια του 
κόσμου και  χωρίς προκαταλήψεις. Έλληνες, Ιταλοί, Αρμένιοι, Άγγλοι, Φράγκοι και 
όλου του κόσμου το συναπάντημα μαζευόταν εκεί. Αρκετές φορές  μερικοί  και 
μερικές  ένιωθαν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα  και δημιουργούσαν  ειδύλλια, εκ των 
οποίων κάποια κατέληγαν σε μικτούς γάμους. Οι μικτοί γάμοι ήταν σύνηθες 
φαινόμενο και συχνά είχε προηγηθεί σφοδρός έρωτας, αρκετοί, δε, απ’ αυτούς  ήταν 
πετυχημένοι. Βέβαια, υπάρχει και το ρητό «παπούτσι απ’ τον τόπο σου κι ας είν’ και 
μπαλωμένο», που ορισμένες φορές έχει βάση, αρκεί, φυσικά,  το παπούτσι να μη σε 
χτυπάει στον κάλο. Ειδάλλως, καλύτερα τσόκαρο κι απ’ το εξωτερικό. Οι Ελληνίδες 
κοπέλες και  γυναίκες ήταν απ’ τις  ομορφότερες ξένες. Ίσως οι Ιταλίδες να ήσαν  πιο 
κοκέτες, αλλά οι δικές μας είχαν το ανατολίτικο στοιχείο και τα φλογερά τους μάτια. Σ’ 
έναν άτυπο διαγωνισμό ομορφιάς, που κάναμε μια παρέα ξένοι, διαλέξαμε χωρίς 
σωβινισμό  τις πέντε  ωραιότερες και οι τρεις απ’ αυτές  ήταν Ελληνίδες. Ας μου 
επιτραπεί να κρατήσω τα ονόματά τους μυστικά. Επειδή  οι κοπέλες μας ήταν 
νόστιμες, συχνά είχαμε την επίσκεψη ξένων, ειδικά λαζανάδων (Ιταλών) στο σχολείο 
μας, όταν σχολνάγαμε, οι οποίοι έρχονταν για να τις  φλερτάρουν, όποτε έπεφτε και 
καμιά ψιλή! Αλίμονο, όχι και στην έδρα μας!  
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο των γιορτών παραθέτω  τις επίσημες και  
αναγνωρισμένες απ’ το κράτος  και τον αυτοκράτορα, κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας.  
Γιορτές προς τιμή του  αυτοκράτορα:  
-23 Ιουλίου, Επέτειος των γενέθλιων του αυτοκράτορα. 
-2 Νοέμβριου, Επέτειος ενθρόνισης του Χαϊλέ Σελασσιέ . 
Εθνικές γιορτές:  
-16 Ιουλίου, Επέτειος διακήρυξης  του Συντάγματος της χώρας. 
-27 Σεπτεμβρίου, Η γιορτή του Σταυρού (meskel).  
Θρησκευτικές γιορτές:  
-7 Ιανουαρίου, Χριστούγεννα.  
-19 Ιανουαρίου, Γιορτή των Επιφανίων.  
-9  Μαΐου, Γέννηση της Θεοτόκου (lideta). 
-22 Αυγούστου, Της  Αναλήψεως (filtseta). 
-11 Σεπτεμβρίου, Πρωτοχρονιά.  
- Η κινητή  γιορτή του Πάσχα  γιορτάζεται ίδια μέρα για  όλους τους χριστιανούς   
ορθόδοξους.  
  
    Τη δεκαετία του ’50 υπήρχαν αξέχαστες προσωπικότητες στην κοινότητα μας, 
που,  άλλες με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους κι άλλες με την πρόσφορά τους,  
σφράγισαν  την εποχή μας.  
Πρώτη και καλύτερη, γνωστή για την πρόσφορά της, στάθηκε η μαμή Τζένη, η οποία 
κατά τις δεκαετίες ’30 και ’40 ξεγέννησε τα περισσότερα Ελληνοπούλα, τη στιγμή που 
δεν υπήρχαν παρά πενιχρά  μέσα και τα νοσοκομεία ήταν ελάχιστα. Επίσης, ο κ. 
Βασίλης Ασλανίδης, ο οποίος αφιλοκερδώς αναλάμβανε να διεκπεραιώσει τις 
διαδικασίες για την ταφή των νεκρών. Κάθε Κυριακή πρωί στεκόταν στην είσοδο της 
εκκλησίας, ανάμεσα στα κεριά  που έκαιγαν δεξιά κι αριστερά . Νευρικός και 
αεικίνητος, κάπου -κάπου έσβηνε κάνα κερί στο κηροπήγιο και λίγο μετά ξανάναβε το 
ίδιο κερί. Όταν τον ρωτούσαν οι περίεργοι να μάθουν λεπτομέρειες για τον θανόντα, 
μιας κι ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν  δίπλα στον αποβιώσαντα, διότι είχε 
να κανονίσει τα της ταφής, απαντούσε με διακριτικότητα: «Εγώ βλέπω με τα αυτιά 
μου και ακούγω με τα μάτια μου».  



Γνωστός ήταν κι ο κ. Ξύπας, ο οποίος κάθε δειλινό παραπατούσε πηγαίνοντας σπίτι 
του τύφλα στο μεθύσι. Πλούσιος έμπορος κάποτε, είχε χάσει  τα λεφτά του λόγω της 
αδυναμίας του στο ποτό.  Όταν τον παίρναμε χαμπάρι,  μικροί, τον περικυκλώναμε 
και τον ρωτούσαμε: «Τι ώρα είναι, κ. Ξύπα ;». Ακολουθούσε  πάντοτε η ίδια 
απάντηση: «Τετρακόσια». Για πολλά χρόνια , χάρη στον κ. Ξύπα, το «τετρακόσια» 
είχε γίνει πλέον τρόπος του λέγειν, όταν κάποιος ήθελε ν’ αποφύγει  να πει την ώρα  
κάνοντας  πλάκα στους  άλλους.  
Ένας ακόμη  γνωστός τύπος υπήρξε ο «Φερεσενιάου» (καβαλάρης) Γιώργης, ο 
οποίος πήγαινε για να πιει τα ουζάκια του καβάλα στ’ άλογό του, το οποίο έδενε στην 
γωνιά του στενού Big Inik,  μπρος σ’ ένα μπαρ. Το πρόβλημα δεν  ήταν όταν ξέζευε, 
αλλά όταν  ήθελε να φύγει καβαλικεύοντας τ’ άλογο, ύστερα από τόσα ούζα που ’χε 
κατεβάσει . Πάντως, δικαιούται τον τίτλο του πρώτου καουμπόι της Αντίς.  
Μια άλλη γραφική φιγούρα  ήταν η κ. Όλγα, για τους  Αιθίοπες μαντάμ Mπούλγκα. Με 
περιττά κιλά, ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο και μια μαγκούρα στο χέρι , έχοντας το μισό  
της πρόσωπο καλυμμένο με βέλο, παραμιλούσε όταν περπατούσε. Μόλις την 
έπαιρνε πρέφα η μαρίδα, την περικύκλωνε κι άρχιζε το τροπάριο:« Μαντάμ 
Μπούλγκα, μαντάμ Μπούλγκα». Αμέσως αυτή σήκωνε τη μαγκούρα της και έπιανε το 
κυνήγι  φωνάζοντας  «φύγετε, σατανάδες». Βλέποντας τη σκηνή, μας άρεσε κι 
αρχίζαμε να το κάνουμε κι εμείς, οπότε το μαρτύριο της κας Όλγας μεγάλωνε σαν 
αποφάσιζε να βγει απ’ το σπίτι της.  
Ο πιο συμπαθητικός, ίσως, απ’ όλους ήταν ο Γιάννης, ο φωτογράφος, ο οποίος 
τριγύριζε όλη μέρα κρατώντας τη φωτογραφική του μηχανή. Δεν υπήρχε γιορτή , 
πανηγύρι ή γενέθλια χωρίς την παρουσία του. Πολλές φωτογραφίες διασώθηκαν 
χάρη σ’ αυτόν, ειδικά σχολικές φωτογραφίες  καθώς κι άλλες, από εθνικές γιορτές , 
θέατρα και παραστάσεις. Ο Γιάννης, ως καλός έμπορος, έβγαζε την κάθε 
φωτογραφία σε πολλές κόπιες και, εφόσον τις φωτογραφίες τις βλέπαμε όλοι, 
μερικές φορές, όταν κάποιος ήταν σφοδρά ερωτοχτυπημένος, αγόραζε την 
φωτογραφία εκείνης που ενδιαφερόταν, εν αγνοία της φυσικά. Ως εκ τούτου,  πολλές 
φωτογραφίες  έπεφταν σε λάθος χέρια.  
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν υπήρξαν και οι αφανείς ήρωες. Κάποιοι 
μαθητές απ’ τις μεγάλες τάξεις, απεφάσισαν να επιχειρήσουν να πάνε με τα ποδιά 
στην Αυστραλία. Παρ’ ό,τι το όλο εγχείρημα δεν επέτυχε, διότι τους περιμάζεψαν 
πεινασμένους και χαμένους μετά από 60 χιλιόμετρα, αυτό δε μας  εμπόδισε να τους 
βλέπουμε ως  ήρωες , προπαντός όταν ακούσαμε τις ιστορίες που μας διηγήθηκαν. 
Μπορεί να μην κατάφεραν, οι άμοιροι, να φτάσουν ούτε  στο κοντινό Σουδάν, για 
μας, όμως, παρέμειναν ήρωες.  
Τέλος, ηρωική ήταν κι η μορφή του κ. Βασίλη Σιμάτου, ο οποίος  πήγε εθελοντής 
στον πόλεμο της Κορέας. Για μας τους πιτσιρικάδες ήταν ένας απ’ τους ήρωες που 
βλέπαμε την εποχή εκείνη στο σινεμά στα πολεμικά έργα, τύπου «Guadalcanal» και 
«Objective Burma».  
Θ’ αδικούσαμε, όμως, και τους Αιθίοπες, που σφράγισαν κι εκείνοι την εποχή  τους 
με την παρουσία τους, αν δεν τους αναφέραμε.  
Ένας  εξ αυτών υπήρξε κι ο Μάρκος,  ο καντηλανάφτης , που χτυπούσε  τις 
καμπάνες κάθε Κυριακή πρωί και στις γιορτές. Στραβομάτης, με το χαμόγελο 
πάντοτε στα χείλη, γνώριζε τον καθένα από μας με το μικρό του όνομα. Αργότερα, 
ελλείψει διακόνου,  ντύθηκε τα ράσα, ακολουθούσε τον παπά και λιβάνιζε το χώρο.  
Είχε, όμως, ένα ελάττωμα: συχνά τον έψαχνε ο παπάς, κυρίως τις γιορτές του Πάσχα 
, και τον έβρισκε κρυμμένο στον περίβολο, τύφλα απ’ το μεθύσι. Έμεινε στο χώρο  
της εκκλησίας πάνω από σαράντα χρόνια μέχρι το θάνατό του. 
 
Μια άλλη φυσιογνωμία ήταν η Παρασκευή, η κουλοχέρα,  που κρατούσε  ένα 
μωρουδάκι συχνά στην αγκαλιά της .Το χέρι της το ’χε  χάσει παλιά από πυρκαγιά. Ο 
πατέρας του μωρού υπήρχαν φήμες ότι ήταν γνωστός Έλληνας, με κάποια 
ιδιαιτερότητα στο επάγγελμά του. Ήταν κοινό μυστικό,  αλλά όλοι αποφεύγαμε να το 
συζητάμε. Εξάλλου,  κανένας δεν ήταν σίγουρος, μιας και λέγονταν πολλά την εποχή 



εκείνη. Η Παρασκευή υπήρξε πολύ δραστήρια και, σαν κινητή εγκυκλοπαίδεια, ήξερε 
τους πάντες και τα πάντα: από γενέθλια μέχρι ονομαστικές γιορτές, διευθύνσεις  και, 
φυσικά, τα  κουτσομπολιά που κυκλοφορούσαν. Κάθε Κυριακή στην εκκλησία μάς 
χαιρετούσε με το υποκοριστικό μας κι έπαιρνε βοήθημα. Συχνά έκανε και βίζιτες στα 
σπίτια μας, κυρίως στις ονομαστικές γιορτές, για να μας ευχηθεί.  Ήταν κι αυτή, όπως 
κι ο Μάρκος, πάνω από σαράντα χρόνια τριγύρω μας,  μέχρι το θάνατό της.  
 
 

 
 

Γάτες από την ράτσα Abyssinian. 
 
Έπεα    πτερόεντα.   
 
Ο ξάδελφος μας ο Κλέαρχος έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στο σπίτι μας, διότι 
ο πατέρας του δούλευε στην επαρχία. Ταλαντούχος όπως ήταν, ζωγράφιζε και 
τραγουδούσε. Πήγαινε σε εγγλέζικο σχολείο, το Teferri Mekonen , που απείχε αρκετά 
χιλιόμετρα απ’ το σπίτι. Για να κόψει δρόμο ανέβαινε 40 σκαλοπάτια (arba dereja ) 
και, συνήθως, όταν γύριζε σπίτι ήταν πτώμα απ’ την κούραση. Μια φορά, όταν 
γύρισε από το σχολείο, μας διηγήθηκε ότι ,περνώντας από μια γειτονιά, είδε 
γυναικομάνι να στέκεται μπροστά σ’ ένα σπίτι. Φαντάστηκε  ότι ήταν το στέκι κάποιας  
μοδίστρας. Στην πραγματικότητα ήταν μια Αρμένισσα καφετζού που διάβαζε στο 
φλιτζάνι την μοίρα  της  καθεμιάς πελάτισσας: από χωρισμούς  και αντιζηλίες μέχρι 
αρρώστιες και λυτρώσεις. Στο τέλος πάντοτε βαστούσε κάτι καλό, για να  κάνει την 
πελάτισσα να ξαναγυρίσει. Οι καλύτερές τις πελάτισσες ήταν οι Ελληνίδες , οι 
Αρμένισσες και οι πλούσιες Αιθιοπίδες.  Αντίζηλός της υπήρξε μια μιγάδα Ελληνίδα. 
Είχαν αποκτήσει τέτοια φήμη, που πολλές έτρεχαν εκεί  για ψύλλου  πήδημα  κι 
άλλες βάζανε στην μπάντα οικονομίες για να πληρώσουν τη βίζιτα.  
Ο Κλέαρχος, μιας κι έμενε σπίτι μας, έπρεπε ν’ ακολουθεί τον αυστηρό τρόπο ζωής 
που ’χε επιβάλει ο πατέρας μου. Μια φορά  ο κ. Παναγιώτης τον είδε να περπατάει 
αγκαζέ με μια κοπέλα αμέριμνος στο κέντρο της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν το 
απόγευμα ,όταν γύρισε σπίτι, βρήκε τη βαλίτσα του έξω  απ’ την πόρτα και τον 
πατέρα μου να του λέει:«Εγώ δε θέλω σπίτι μου λιμοκοντόρους. Βρες αλλού να 
μείνεις». Δυστυχώς, αυτά δεν συνέβαιναν μόνο στο Αφγανιστάν !Αργότερα ο 
Κλέαρχος παντρεύτηκε τη γνωστή  και για χρόνια  καθηγήτρια φιλόλογο του  
ελληνικού Γυμνασίου, κα  Κική Πυρπυρή. 
 



Ο δρόμος του ταχυδρομείου μας ήταν γνωστός για δυο πράγματα: πρώτον, διότι εκεί 
βρισκόταν  το κεντρικό ταχυδρομείο, όπου υπήρχαν  όλα τα γραμματοκιβώτια, μιας 
και δε γίνονταν  διανομές επιστολών και δεύτερον, διότι σ’ αυτόν το δρόμο ήταν τα 
ιδιωτικά  ιατρεία. Ο φίλος μου ,Αδάμ Σαράγας, τον είχε παρομοιάσει με την περίφημη 
Χάρλει Στρητ του Λονδίνου,  όπου είχαν τα ιατρεία τους οι γνωστοί  Άγγλοι γιατροί.  
Σ’ αυτή  την οδό ασκούσαν την ιατρική τους επιστήμη δυο Έλληνες, ένας Ιταλός  και 
ένας Γάλλος. Κάπου κοντά εκεί είχε και το οφθαλμιατρείο του  ένας Κύπριος. Παρά το 
γεγονός ότι θεωρούνταν  οι «σωτήρες» μας σε θέματα  υγείας, καμιά φορά η 
διάγνωση τους δεν ήταν και τόσο επιτυχής. Θυμάμαι κάποια  φορά με τους 
συμμαθητές μου  κάναμε διαγωνισμό καπνίσματος, για να δούμε ποιος θ’ αντέξει 
περισσότερο ρουφώντας  ασταμάτητα τον καπνό του τσιγάρου.  Διαλέξαμε γι’ αυτόν  
τον σκοπό, μια  μάρκα από βαριά τσιγάρα, τα Camel.  Σιγά- σιγά κι ένας -ένας  
εγκαταλείπαμε την προσπάθεια, είτε ζαλισμένοι είτε κάνοντας εμετό. 
Καταβεβλημένος έφυγα απ’ το σπίτι του φίλου μου, του Τάσου,  να πάω λίγο 
παρακάτω στο δικό μου. Για κακή μου τύχη την πόρτα του σπιτιού μας την άνοιξε ο 
πατέρας μου. Περπάτησα λίγα βήματα και σωριάστηκα ξερός στο πάτωμα. Ανήσυχοι 
οι δικοί μου και  πανικόβλητοι δεν ξέρανε τι να κάνουν και, τελικά, ο πατέρας μου 
κάλεσε έναν Έλληνα γιατρό απ’ την περίφημη  «Χάρλει Στρητ» μας. Ο γιατρός, μετά 
τις τυπικές ερωτήσεις, απεφάνθη κατηγορηματικά  ότι είχα εξανθηματικό  τύφο. 
Διέταξε να με τυλίξουν με κόκκινες κουβέρτες και να με απομονώσουν. Βέβαια, 
παρουσία του πατέρα μου, δεν τολμούσα να του πω τι ακριβώς  συνέβη. Μόνο στη 
μητέρα μου εκμυστηρεύτηκα το γεγονός. Στην προσπάθειά της να με καλύψει, η 
μάνα μου έκανε τη δική της διάγνωση, ότι, δηλαδή,  πρόκειται για  γρίπη, 
μπερδεύοντας περισσότερο την κατάσταση.  
Την επόμενη μέρα που ήρθε ο γιατρός να με δει, με βρήκε περδίκι. Βλέποντάς τον, 
τον ρώτησε  ύποπτα ο πατέρας μου «Ρε, είσαι σίγουρος ότι ήταν  τύφος;» κι γιατρός 
τού είπε: « Παναγιώτη, δε μπορείς να συλλάβεις τι μπορεί να καταφέρει  ένα νεανικό 
σώμα αντιδρώντας στην αρρώστια».Παρόλο που  κανείς δεν μπορεί κατηγορηματικά 
να κατακρίνει τον γιατρό για τη διάγνωσή του, διότι υπήρχαν κρούσματα τύφου που 
μεταδίδονταν με ψείρες, την πιο σωστή κουβέντα  την είπε  η γυναίκα μου 
ακούγοντας την ιστορία:« Τελικά, ο πιο ασφαλής  τρόπος την εποχή εκείνη, ήταν να 
μην αρρωστήσει κανείς». Πάντως, ακόμη και μέχρι σήμερα,  δεν μπόρεσα να 
καταλάβω τι σχέση είχε η κόκκινη κουβέρτα με την αρρώστια μου! Παρόλο που το 
έψαξα επίμονα στην εγκυκλοπαίδεια, δε βρήκα απάντηση.  
 
Κάθε σπίτι είχε τουλάχιστον δυο  γάτες, ειδικά όταν διέθετε αποθήκες, μιας και τα 
ποντίκια κυκλοφορούσαν ελευθέρα. Την εποχή εκείνη το γατί δε θεωρείτο κατοικίδιο  
ζώο, αλλά μοναδικός του ρόλος ήταν να κυνηγάει τα τρωκτικά. Μια φορά, 
πηγαίνοντας στην τουαλέτα του σπιτιού μου είδα έναν τεράστιο άσπρο γάτο να 
φεύγει σαν ρουκέτα από το μικρό σπασμένο  παράθυρο του καμπινέ. Φαίνεται ότι 
του άρεσε η ζέστα του δωματίου και την άραζε κάθε βράδυ, ο τεμπέλης, 
συνεχίζοντας το ίδιο βιολί για πολύ καιρό. Η μητέρα μας είχε απηυδήσει, διότι 
παρέσερνε  φεύγοντας μπουκάλια και κρέμες ξυρίσματος. Ο κόμπος έφθασε στο 
κτένι όταν έσπασε ένα μεγάλο μπουκάλι κολόνιας.  
Η μόνη λύση ήταν να το πάρει μαζί της η υπηρέτριά μας, σαν θα  πήγαινε στην 
αγορά και να το αμολήσει  εκεί, μιας και το γατί έχει την ικανότητα να επιστρέφει σε 
περίπτωση που το αφήσει κανείς στη γειτονιά του. Όντως, το έβαλε σ’ ένα σακί  , 
πήρε ταξί και το αμόλησε στην περιοχή του μερκάτου (κεντρική αγορά), περίπου τρία 
χιλιόμετρα μακριά απ’ το σπίτι. Νομίζαμε ότι το είχαμε ξεφορτωθεί, μέχρι που κάποιο 
πρωινό η  αδελφή μου, η Κλειώ, κόντεψε να μείνει ανοίγοντας την πόρτα της 
τουαλέτας  και βλέποντάς το  αμέριμνο να κάθεται ξαπλωμένο με τα μάτια 
γουρλωμένα. Όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό, διότι δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε 
πώς κατάφερε και γύρισε σπίτι περπατώντας τόσα χιλιόμετρα και, προπαντός, 
κλεισμένο σε σακί. Η μόνη λύση που απέμεινε ήταν να καλέσει ο πατέρας μας τον 
μαραγκό, κ. Δεροζέρη, να φτιάξει το παράθυρο.  



Μικρός δεν άντεχα τις γάτες, διότι  λέρωναν  με τα ούρα  τους τα χαλιά και τους 
καναπέδες. Αυτό, όμως, άλλαξε με τα χρόνια, όταν η γυναίκα μου, που τα λατρεύει, 
μου μετέδωσε την αγάπη προς αυτά τα ζώα  Ένα βράδυ, γυρνώντας σπίτι μας  στην 
Βούλα, μας ακολούθησε ένα καφετί  γατάκι. Το πήραμε και το βάλαμε για να μην το 
χτυπήσει κάνα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Την άλλη μέρα το πρωί, 
βγαίνοντας να πάμε για μπάνιο, το είδαμε να περιμένει στην είσοδο της 
πολυκατοικίας και το μαζέψαμε στο διαμέρισμά μας, μέχρι να επιστρέψουμε. Από 
τότε, έγινε μόνιμος κάτοικος. Σ’ ένα χρόνο, τον ακολούθησε κι άλλο  μαύρο γατάκι, 
που επίσης μαζέψαμε απ’ το δρόμο.  
Δυστυχώς, χάσαμε τον μαύρο-τον Πελέ- μετά από δεκατεσσεράμισι χρόνια. Ο χαμός 
του μας συγκλόνισε, διότι μας έλειψε το γουργουρητό του, το χάδι του και τα ωραία 
κιτρινοπράσινα του μάτια. Μόνο λάτρεις των γατιών μπορούν να  καταλάβουν τον 
πόνο μας. Ο άλλος, ο Γκούλιτ, είναι κοντά στα δεκαεννιά- μεγάλη ηλικία για γάτο- με 
μικροπροβλήματα στην υγεία του, αλλά παραμένει ο πιστός μας  σύντροφος.  
Στην Αντίς Αμπέμπα ήταν κοινό φαινόμενο ν’ ακούει κανείς στη σιγαλιά της νύχτας, 
όπως εξάλλου σε κάθε πόλη, γατιά να νιαουρίζουν στις στέγες των σπιτιών.  
Η ράτσα  γατιών «Abyssinian » κατάγεται απ’ την Αιθιοπία και θεωρείται ένα από τα 
πιο παλιά είδη. Έχει μακρύ λαιμό, μεγάλα αυτιά και μοιάζει  με την αφρικανική «Felin 
Libycus», που είναι η «μητέρα των γατών». Η Abyssinian  μοιάζει, επίσης, με την 
αρχαία αιγυπτιακή γάτα, που απεικονίζεται σε τοιχογραφίες. Κατά τον αγγλοαιθιοπικό 
πόλεμο, μια  τέτοια  γάτα  μεταφέρθηκε  στην Αγγλία, όπου έλαβε μέρος σε 
διαγωνισμό στο Κρυστάλ Παλλάς το 1870  και  κατέκτησε  την τρίτη θέση. Το όνομά 
της ήταν Ζούλα.   
 
Η δεκαετία του ’50 έκλεισε μ’ ένα κοσμικό  γεγονός που αφορούσε την ελληνική 
παροικία: την επίσκεψη του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασσιέ  στην Αθηνά ,όπου και 
φιλοξενήθηκε απ’ τους βασιλείς της Ελλάδος, ανταποδίδοντας τη δική τους επίσκεψη 
στην Αντίς Αμπέμπα.  
 
Η δεκαετία του ’50 ήταν μια ρομαντική και ήσυχη  περίοδος, γεμάτη ξενοιασιά και 
όλοι περιμέναμε τη νέα δεκαετία με όνειρα και προσδοκίες. Αλλά, δυστυχώς, φάνηκε 
πως ήταν απλά γαληνή πριν απ’ την καταιγίδα που θα ξέσπαγε αργότερα. 
 
Μέρος δεύτερο 
 «Ο λαός» 
 Κόσμους γκρεμίζει κι άλλους κόσμους χτίζει,  
Κάθε σκλαβιάς καταλύτης 
Δικαιοσύνη, Λευτεριά το σύνθημα  του  
Τα πάντα ξεπερνάει το ανάστημα του,  
Ανοίχτε να περάσει ο Νικητής. 
 
Γαλάτεια Καζαντζάκη 
 
Η πρώτευσα της χώρας, η Αντίς Αμπέμπα  άρχιζε κι έπαιρνε νέα μορφή  απ’ τις 
αρχές του ’60.  Στη λεωφόρο Τσόρτσιλ,  που ήταν ο άξονας που  ένωνε το κέντρο με 
την κάτω πόλη, νέα μεγάλα κτίρια εμφανίζονταν , τα οποία  βρίσκονταν σε αντίθεση 
με τα χαμόσπιτα τριγύρω. Πού και πού συναντούσες ενδιάμεσα  και μερικά πορνεία, 
κατάλοιπα του παρελθόντος, διακριτικά καλυμμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας με 
τσίγκους , ενώ  το βράδυ λειτουργούσαν στο φουλ.   
Ένα απ’ τα μεγάλα έργα ήταν, στο τέλος της  λεωφόρου, το θέατρο «Χαϊλέ 
Σελασσιέ», κτισμένο από Γάλλο αρχιτέκτονα με το πέτρινο λιοντάρι να δεσπόζει στην 
είσοδό του.  
Στο βόρειο άξονα της λεωφόρου βρισκόταν το νέο δημαρχείο, το οποίο ήταν κτισμένο 
σε ύψωμα για να φαίνεται από μακριά. Επιβλητικό και μεγαλοπρεπές, μπορούσε την 
εποχή εκείνη να συγκριθεί με  τα καλύτερα δημαρχεία του κόσμου. Πολλές φορές 



είχαν γράψει οι ξένες εφημερίδες για την ύπαρξη  ενός τέτοιου οικοδομήματος σε μια 
τόσο φτωχή χώρα, με τις φωτογραφίες να δείχνουν  ξυπόλητους ανθρώπους να 
περπατάνε μπροστά από το επιβλητικό κτίριο, υπογραμμίζοντας έτσι την αντίθεση .  
Η Εμπορική Τράπεζα της Αιθιοπίας μαζί με την Εθνική Τράπεζα διακρίνονταν για την 
άριστη αρχιτεκτονική τους, με τρούλους στις κρυστάλλινες  οροφές τους που 
φωτίζονταν  από τον ήλιο. Επίσης, υπήρχε και το επιβλητικό κτίριο το ECA, 
αντίστοιχο του ΟΗΕ για τους Αφρικανούς, εξαιρετικής , επίσης, κατασκευής και 
γούστου, με υαλογραφίες ζωγραφισμένες απ’ τον περίφημο Αιθίοπα ζωγράφο 
Afework και με  μωσαϊκά στους τοίχους της εισόδου. 
Εν τω μεταξύ, η  πόλη είχε γεμίσει από μικρά  Fiat Milecento,  βαμμένα μπλε κι 
άσπρο, που αναλάμβαναν τη μεταφορά επιβατών προς 0.25 λεπτά τη διαδρομή. 
Σταματούσαν με το νεύμα  του πελάτη στη μέση του δρόμου για να πάρουν κάποιον, 
αρκεί ν’ ακολουθούσε τη διαδρομή  του ταξί. Αργότερα φέρανε τα περίφημα Fiat 
Secant σε στυλ στέισον βάγκον, που χωρούσαν περισσότερους επιβάτες. Αυτού  του 
τύπου  τ’ αυτοκίνητα κυκλοφορούν μέχρι σήμερα κι ο  κόσμος τα ονομάζει , όπως 
προανέφερα σ’ άλλο κεφαλαίο, «μπλε γαϊδούρια».Ένα θετικό βήμα για την οδική 
κυκλοφορία ήταν η απαγόρευση του κορναρίσματος και η αλλαγή  απ’ τον  αριστερό 
τρόπο οδήγησης (κατά το αγγλικό στυλ), στο δεξί, όπως συμβαίνει  στα περισσότερα 
μη αποικιακά κράτη του κόσμου.  
 Την ίδια εποχή, στον εργασιακό τομέα, όλο και περισσότεροι Αιθίοπες 
καταλάμβαναν  αξιόλογες θέσεις σε επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση. Η 
Ethiopian Airlines , που διοικούνταν  επί χρόνια από Αμερικανούς, τώρα 
απασχολούσε στις υψηλές θέσεις  ντόπιους. Στο  μεταξύ, χιλιάδες μαθητές τελείωναν 
το γυμνάσιο και εκατοντάδες απ’ αυτούς συνέχιζαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. 
Παράλληλα, και το  πανεπιστήμιο στην Αντίς, το University College, απορροφούσε 
ένα μεγάλο αριθμό μαθητών.  
Στον επαγγελματικό τομέα, οι ξένες παροικίες γενικά ευημερούσαν και νέες ευκαιρίες 
παρουσιαζόντουσαν σε δραστήρια  άτομα.  Στην ελληνική παροικία καινούργιοι 
έμποροι, όπως ο Κώστας Καλογερόπουλος με την «Lion Insurance»,  ο Μπάμπης 
Τσίμας με το μεγάλο σουπερμάρκετ , οι αδελφοί Πολυταρίδη κι ο πατέρας τους με τα 
δυο σουπερμάρκετ, οι αδελφοί Σφακιανοί κι ο πατέρας τους με  την εισαγωγική 
ποτών, οι Δημήτρης και Αλεξάνδρα Κοντού  με τις τουριστικές επιχειρήσεις, ο 
Ασημακόπουλος με την υφαντουργική εταιρεία του και οι αδελφοί Λαζαρίδη με το 
μεγάλο τους εργοστάσιο, ήταν μερικά απ’ τα παραδείγματα. Κοντά σ’ αυτούς, βέβαια, 
ν’ αναφέρουμε και τα παλιά  γνωστά εργοστάσια των Διαμαντά/Βαλασκατζή, 
Ζέκου/Χαλκούση, Παπασίνου Νικόλα , Παπασίνου Ηλία, Σαρρή, Αλεξανδράκη, την 
εισαγωγική εταιρεία των αδελφών  Μαναταλίδη , την επιχείρηση των 
Μυριάλλη/Παπαφιλίππου καθώς κι άλλες πολλές. 
Ενώ όλα αυτά  γίνονταν στ’ ανώτερα κοινωνικά στρώματα, η μεγάλη μάζα δεν είχε  
πού την κεφαλήν κλίνη. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια και μιζέρια κι οι περισσότεροι  
ζούσαν μ’ ένα πιάτο shouro και μια πίτα ιντζέρα. Πολλές φορές έπεφταν να 
κοιμηθούν με άδειο το στομάχι. 
 
«Πέφτει ο πλούσιος να πλαγιάσει  
και ξυπνά όταν πεινάσει,  
κι ο φτωχός, όταν πεινάσει ,   
τότε πέφτει να πλαγιάσει». 
 
Επιπλέον, υπήρχε   μεγάλη εκμετάλλευση από την άρχουσα τάξη. Οι εργασιακοί 
νόμοι ήσαν κομμένοι και ραμμένοι  στα μέτρα του  αφέντη κι ο εργαζόμενος 
καταντούσε  υποχείριό του, θυμίζοντας η κατάσταση, κατά κάποιο τρόπο, την παλιά  
γαλλική αριστοκρατία με τους υποτελείς να στενάζουν  από την δυστυχία.  
Ο αυτοκράτορας εξακολουθούσε να ’χει την αγάπη και την υποστήριξη του λαού του 
, ειδικά στην ενδοχώρα, όπου έπιναν νερό στο όνομά του. Αυτό το εκμεταλλευόταν η 
άρχουσα τάξη, στην οποία βασίλευε η διαφθορά και  τίποτα δε λειτουργούσε χωρίς 



λάδωμα και γνωριμίες.  Αλλά, ας ρίξουμε μια μάτια στην ιστορία της Αιθιοπίας, για να 
καταλάβουμε πώς φθάσαμε σ’ αυτό το σημείο διακυβέρνησης.  

 

 
 

Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος  ΙΙ 
 
     Όπως προαναφέραμε, η Αιθιοπία, γνωστή και ως Αβησσυνία από την αραβική 
λέξη Habesh  ( ανάμεικτοι) λόγω των πολλών φυλών που ζούσαν μαζί, ήταν γνωστή 
από την αρχαιότητα για  τον πολιτισμό της .Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άνθρωποι 
ζούσαν ήδη κατά  την προϊστορική εποχή στην Αιθιοπία, όπως δείχνουν τα ευρήματα 
σε σπηλιές και πολλοί  θεωρούν  την κοιλάδα του Awash ως τον τόπο προέλευσης  
του σημερινού ανθρώπου (Homo Sapiens). Παρά την απόπειρα των  Ευρωπαίων 
κατά  τον 20ο  αιώνα  να παρουσιάσουν  τους Αιθίοπες  ως σκούρους  καυκάσιους, 
στην πλειονότητά τους  ανήκουν στην μαύρη φυλή.  
Το βασίλειο του Σαβά ( που σημαίνει παράδεισος και ειρήνη ), όπως αναφέρεται 
στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν η Αβησσυνία, που κατείχε και το τμήμα της Υεμένης.  
Σύμφωνα με το μύθο, που θυμίζει μια απλή , ρομαντική ιστορία έτσι όπως 
περιγράφεται στο περίφημο  «Κίμπρε Νεγκέστ»( Δόξα των Βασιλέων) , το οποίο 
καταγράφει τη διαδοχή των βασιλέων στην εξουσία και είναι γραμμένο σε προβιά 
ζώου, η βασίλισσα του Σαβά, Μακέντα, γοητευμένη απ’ τη σοφία και τις γνώσεις του 
βασιλέως Σολομώντος του Ισραήλ, αποφάσισε κι έκανε  ένα μεγάλο ταξίδι που 
διήρκησε μήνες , συνοδευόμενη από καραβάνια, σκλάβους και γκαμήλες φορτωμένες 
δώρα, για να  τον γνωρίσει.  



Γοητευμένος κι εκείνος απ’ τα κάλλη της, διέταξε ένα βράδυ τους βασιλικούς μάγειρες 
ν’ αυξήσουν τη δόση  του πιπεριού στο φαγητό που θα σερβίριζαν για δείπνο. 
Επίσης, διέταξε να μη φέρουν κανάτες με νερό χωρίς την εντολή του . Έστειλε, όμως, 
μια κανάτα με νερό στο δωμάτιό του. Όπως το θέλει ο μύθος , τη νύχτα η βασίλισσα 
διψασμένη, αφυδατωμένη κι ανήμπορη ν’ αντέξει , τον επισκέφθηκε στην κάμαρά του 
για  να πιει νερό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Σολομώντας και την έκανε  δική του. 
Αποτέλεσμα  αυτής της σχέσης ήταν, κατά την επιστροφή της στην Αιθιοπία, η 
γέννηση του βασιλιά Μενελίκ Α΄( Εμπν Μελέκ, στα εβραϊκά) ο οποίος ως ενήλικας 
ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ για να επισκεφθεί τον  πατέρα του, που  του δώρισε  
αντίγραφο της  πλάκας με  τις Δέκα Εντολές(ταμπότ) την  οποία  και έφερε  μαζί του 
πίσω στην Αιθιοπία. Ο γιος ενός μέλους της συνοδείας του, του Σαντόκ , έκλεψε την 
πραγματική πλάκα  και τη μετέφερε στην Αιθιοπία, όπου  φυλάσσεται από τότε  στην  
εκκλησία  της Παρθένου  Μαρίας  του Σιον στην  Αξώμη. Έχουν γίνει αρκετές 
ερευνητικές αποστολές  για του λόγου το αληθές, για να εξακριβώσουν, δηλαδή, οι 
επιστήμονες αν όντως οι Δέκα Εντολές βρίσκονται εκεί. Πρόσφατα, μάλιστα,  Γάλλοι 
ερευνητές  με αρχαίους χάρτες που έδειχναν  την πορεία  μεταφοράς της Κιβωτούς, 
κατάφεραν  τελικά να εντοπίσουν  την τοποθεσία   που  συμπίπτει  με τον παρόντα 
χώρο. Δεν τους επετράπη, όμως, η είσοδος στο ναό, διότι ο μόνος  που δικαιούται να 
τον επισκεφτεί, σύμφωνα με την παράδοση, είναι ο ιερέας- φύλακας της εκκλησίας, ο 
οποίος παρέλαβε απ’ τον προηγούμενο ιερέα το κλειδί. Αυτή η παράδοση τηρείται 
πιστά   επί αιώνες απ’ τους ιερείς, γι’ αυτό το μυστήριο παρέμεινε άλυτο και ο νοών 
νοείτω.  
     Η Αξώμη, στο βόρειο τμήμα του Tigrai , ιδρύθηκε το 500 π.Χ. Η οικονομική της 
ισχύ  βασισμένη στο εμπόριο, άνθισε κατά την περίοδο  των Πτολεμαίων (330 π.Χ.) 
και συνέχισε και κατά την περίοδο του ρωμαϊκού επεκτατισμού. Η Αξώμη είχε 
εμπορικές συναλλαγές με την Αραβία, την Ινδία, τη Ρώμη και την Περσία. Οι κάτοικοί 
της μιλούσαν  κι έγραφαν Γκιίζ και χρησιμοποιούσαν  το αλφάβητο Σαμπεάν. Η 
αρχαία  αιθιοπική γραφή, το Γκιίζ, ήταν για την αιθιοπική γλώσσα ό,τι τα Λατινικά για 
τις ευρωπαϊκές (Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά). Όπως τα Λατινικά, έτσι και το Γκιίζ δεν 
χρησιμοποιείτο στην ομιλούμενη γλώσσα για μεγάλο διάστημα, αλλά  αποτέλεσε τη 
βάση και τον πρόδρομο των τριών αιθιοπικών σημιτικών γλωσσών: των Amarinia, 
των Tigrinia και των Tigre( πηγή: Ethiopian history).  
Γεωγραφικά η τοποθεσία της Αιθιοπίας είναι μοναδική. Καλύπτοντας περισσότερο 
από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι πέντε φορές μεγαλύτερη απ’ την 
Αγγλία.  
    Η τοπιογραφία της κυμαίνεται από έρημους μέχρι  δασόφυτες ορεινές περιοχές. Σε 
ύψος 4.620 μέτρα, το όρος Ras Dasen  είναι το υψηλότερο στη χώρα και  το τέταρτο 
μεγαλύτερο στην Αφρική. Άλλα είκοσι  όρη είναι πάνω από 4.000 μέτρα. Τα νερά του 
ποταμού Τikur Αbai  ή,αλλιώς, Μπλε Νείλου τροφοδοτούνται απ’ τη λίμνη Τάνα. Ο 
Μπλε Νείλος ενώνεται με τον Λευκό Νείλο , που τροφοδοτείται απ’ τη λίμνη  Βικτόρια, 
λίγο έξω απ’ το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, ποτίζοντας τη χώρα και  εν 
συνεχεία  τις κοιλάδες στην  Αίγυπτο. Τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο  προέρχονται 
κατά 56%  από τον Μπλε Νείλο και μαζί  με τα νερά απ’ τον ποταμό Atbara, που έχει 
κι αυτός  την πηγή του στα ορεινά της Αιθιοπίας, ανεβάζουν το ποσοστό στο 90%. 
     Η άνοδος του Ισλάμ στην αραβική χερσόνησο γύρω στο 600 μ.Χ. , άσκησε 
σημαντική επίδραση στο βασίλειο του Axum (Αξώμης). Κατά τη διάρκεια του 15ου 
αιώνα, με την επέκταση της  οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι ισορροπίες άλλαξαν. Οι 
Τούρκοι επεκράτησαν των Μαμελούκων στην Αίγυπτο και, εν συνεχεία, υποστήριξαν 
τους μουσουλμάνους στις γύρω περιοχές. Το εξασθενημένο πια χριστιανικό βασίλειο 
δέχθηκε  επίθεση απ’ τον οθωμανικό στρατό μ’ επικεφαλή τον Imam Ahmed Gragn 
,τον αριστερόχειρα, ο οποίος  με καλύτερο εξοπλισμό κατέλαβε το βασίλειο και 
κατέστρεψε εκκλησίες και μοναστήρια. Ο «αριστερόχειρ» θεωρείται απ’ τους Αιθίοπες 
ο εφιάλτης των σκοτεινών χρόνων της αυτοκρατορίας. Σκόρπισε το θάνατο και την 
καταστροφή στο πέρασμά του. Με τη βοήθεια των Πορτογάλων κατάφερε ο βασιλιάς 
Galawdewos το 1543 να νικήσει τον οθωμανικό στρατό σκοτώνοντας στη  μάχη τον  



Ahmed Gragn.     Ως αντάλλαγμα για  την υποστήριξη που παρείχαν, οι Πορτογάλοι  
προσηλύτισαν  τον πληθυσμό στον  καθολικισμό και έμειναν περίπου έναν αιώνα 
φιλοξενούμενοι στο Gondar. Το 1632 κατάφερε και τους εκδίωξε ο βασιλεύς Fasilidas 
επαναφέροντας το  ορθόδοξο δόγμα.  
Απ’ τα μέσα του 18ου  αιώνα η Αιθιοπία μετατράπηκε σ’ ένα ανοργάνωτο βασίλειο 
χωρίς  ισχυρό ηγέτη. Αυτή η περίοδος παρακμής  είναι γνωστή ως Zemene Mesafint  
ή            «η εποχή των πριγκίπων». Αν και υπήρξαν κατ’ όνομα  βασιλιάδες και κατά 
περιόδους ένας αυτοκράτορας, στην ουσία κυβερνούσαν  οι ευγενείς πρίγκιπες 
φέροντες τον τίτλο του Ρας και προβαίνοντας σε εχθροπραξίες με τους γείτονες. 
Ήταν μια περίοδος παρατεταμένης  παρακμής. Παρά το γεγονός ότι συνδέθηκαν 
οικονομικά τα πριγκιπάτα  μεταξύ τους, πολιτικά ήταν ανόμοια , λειτουργώντας  
περισσότερο ως ομοσπονδία κρατών.    
    Μετά από αυτήν την περίοδο παρακμής, ο αυτοκράτορας Θεόδωρος  απ’ το 
Γκόνταρ (1855-1868) υπήρξε ο πρώτος που ενοποίησε την Αιθιοπία.  Ήταν ένας 
ηγέτης με όραμα  Έφτιαξε μοντέρνους δρόμους, που αρχικά  προορίζονταν  για να 
μεταφέρουν κανόνια κι άρματα μάχης,  τα οποία κατασκευάστηκαν στην Αιθιοπία με 
τη βοήθεια  των Ελβετών. Ήρθε σε ρήξη  με τον κλήρο, όταν έβαλε χέρι στις μεγάλες 
εκτάσεις γης που ’χε υπό την κατοχή του, ώστε  να βρει το κράτος  πόρους  με τους 
οποίους θ’ αναδιοργάνωνε  τη χώρα,  αποκτώντας ,όμως,  εχθρούς στην επικράτεια 
και προκαλώντας τοπικές εξεγέρσεις.  
Ατίθασος και δύσθυμος ως χαρακτήρας, ήρθε σε ρήξη και  με τους Εγγλέζους όταν 
αιχμαλώτισε την αποστολή τους, θεωρώντας ως προσβολή την άρνηση της 
βασίλισσας Βικτορίας ν’ απαντήσει στην επιστολή που της είχε στείλει σχετικά με τη 
σύναψη  συμμαχίας. Περιμένοντας σχεδόν δυο χρόνια χωρίς να λάβει απάντηση, 
προέβη στην παραπάνω ενέργεια. Αυτό το διπλωματικό επεισόδιο  οδήγησε στην 
αποστολή Άγγλο-Ινδικού στρατού στην Αιθιοπία. Με την βοήθεια του βασιλιά των 
Tigrai,  Κάσσα, που έλαβε χρήματα και πολεμοφόδια  για να  τους διευκολύνει να 
περάσουν από τα  εδάφη του, επιτέθηκαν με στρατό 32.000 ανδρών στην 
Μαγκντάλα  το 1860. Χάνοντας τη μάχη ο Θεόδωρος αυτοκτόνησε, για να μην πέσει 
στα χέρια του εχθρού. Οι Άγγλοι μ’ επικεφαλή τον στρατηγό Ρόμπερτ Νάπιερ και 
τους μεθυσμένους στρατιώτες  του, έκαψαν το οχυρό του Θεόδωρου στην Megdela  
και έκλεψαν εκατοντάδες βιβλία, μεταξύ των οποίων και το περίφημο «Κίμπρε 
Νεγκέστ» ( Δόξα των Βασιλέων), που εξιστορεί την ιστορία της δυναστείας  και είναι 
γραμμένο σε προβιά ζώου. Λέγεται ότι σήμερα φυλάσσεται σε αγγλικό μουσείο. Για 
την νίκη του αυτή ο στρατηγός Νάπιερ έλαβε τις ευχαριστίες της  αγγλικής Βουλής 
καθώς και μια πληθώρα από τίτλους και ετήσια σύνταξη 2.000 στερλινών. Ήταν, 
πραγματικά, άξιος συγχαρητηρίων!  
    Ο επόμενος μονάρχης  ήταν ο Ντετζασμάτς (κόμης)  Kassa  (1872-89).  
Λαμβάνοντας  για τη βοήθεια που παρείχε στους Άγγλους μοντέρνα όπλα  κι άρματα 
μάχης, πολέμησε τους δυο άλλους διεκδικητές του θρόνου και στέφθηκε 
αυτοκράτορας, μετονομαζόμενος σε Ιωάννης ο 4ος  (Γιοχάνες), το 1872 στην Αξώμη. 
Κυβέρνησε μέχρι το 1889. Γενναίος κι οραματιστής πολέμησε νικηφόρα τους 
Αιγυπτίους  και σκοτώθηκε σε μάχη με το σουδανικό στρατό απ’ τους Mahdists . Ο 
Ιωάννης υπήρξε σύμμαχος των Άγγλων και σ’ αυτόν τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, είχε 
δώσει νικηφόρες μάχες εναντίον των Ιταλών, όπου και είχε κατατροπώσει 500 
στρατιώτες στην μάχη του Dogale. Όταν περικύκλωσε με 80.000 στρατό τον ιταλικό 
στρατώνα στο Saati, οι κατακτητές δεν τόλμησαν  να τον αντιμετωπίσουν,  και  
χτυπημένοι από νόσους δυσεντερίας και πυρετού , απέσυραν το στρατό τους 
εγκαταλείποντας το οχυρό τους.. Ο Ιωάννης ήταν ένας αυτοκράτορας  από το Tigrai, 
ο οποίος άφησε τη σφραγίδα  του στην ιστορία της χώρας.  Μαχόμενος τους 
Mahdists, όπως προαναφέραμε, σκοτώθηκε στην μάχη της Metema τον Μάρτιο του 
1889.  
 



 
                           
                                           Η στέψη του Χαϊλέ Σελασσιέ Α΄   
 
     Μετά το θάνατο του Ιωάννη, ο επόμενος αυτοκράτορας ήταν ο βασιλιάς(Νεγκούς) 
της  Shoa , ο Μενελίκ ο Β΄ , ιδρυτής της σημερινής πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, Αντίς 
Αμπέμπα. Ανήλθε  στο θρόνο στις 25 Μαρτίου 1889. Θεωρείται ο ιδρυτής του 
αιθιοπικού κράτους με τη σημερινή του μορφή, συνενώνοντας  με μαεστρία όλα τα  
παλαιοτέρα κρατίδια των διαφορετικών φυλών.  
Γεννηθείς το 1844   ήταν εκείνος που κατασκεύασε  τη σιδηροδρομική γραμμή που 
ένωσε την Αιθιοπία  με το Djibouti κι έφερε την τηλεφωνική επικοινωνία στην πόλη .  
Την ώρα που αυτός εκμοντέρνιζε τη χώρα του, οι Ευρωπαίοι  αποικιοκράτες 
μοίραζαν την αφρικάνικη ήπειρο. Ενώ οι Ιταλοί είχαν τη γειτονική Ερυθραία ως 
προτεκτοράτο, η γειτονική  Σομαλία ήταν χωρισμένη σε τρεις ζώνες: την Αγγλική 
Σομαλία με πρωτεύουσα την Berbera, την Ιταλική , με το Mogadishu και τη Γαλλική  , 
με το Djibouti. Γνώριζε πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να καταφέρει η χώρα του 
να μείνει ανεξάρτητη ήταν εκσυγχρονίζοντας το στρατό και υπογράφοντας 
συμφωνίες που θα κρατούσαν την Αιθιοπία  μακριά από κάθε διένεξη. Μια από αυτές 
τις συμφωνίες ήταν η περίφημη  «Συμφωνία της Utsale» με την Ιταλία. Παρ’ όλα 
αυτά, η Ιταλία παρερμηνεύοντας τη συμφωνία, θεώρησε και ζήτησε απ’ τον Μενελίκ 
να γίνει η  Αιθιοπία προτεκτοράτο της. Η απάντηση του Μενελίκ ήταν ένα 
κατηγορηματικό «όχι».  Ως συνέπεια, οι δυο δυνάμεις συγκρούστηκαν  στον πόλεμο 
της Adoua ,στα βόρεια,  όπου ο αιθιοπικός στρατός κατατρόπωσε  κυριολεκτικά τους 
υπερόπτες Ιταλούς  Ήταν η πρώτη φορά που αφρικανικός στρατός νικούσε 
ευρωπαϊκό σε μάχη. Η ήττα  ταπείνωσε κυριολεκτικά  τους αποίκους, έφερε αίγλη και 
αναγνώριση στην Αιθιοπία και ζέση και ενθουσιασμό στα αλλά  υπόδουλα 
αφρικανικά κράτη, όπως επίσης, και στους μαύρους της Αμερικής. Μετά από αυτήν 
τη νίκη, ο Μενελίκ ισχυροποίησε περαιτέρω τη χώρα  και την  ενοποίησε  με πιο 
ευφυή και αποτελεσματικό τρόπο απ’ τον αυτοκράτορα Θεόδωρο, που ενεργούσε 
περισσότερο με το ένστικτό του.  
Πολλά έχουν ειπωθεί για τη σοφία  του και τον τρόπο που διακυβέρνησε τη χώρα.  
Την  παρακάτω ιστορία  την  άκουσα από έναν ηλικιωμένο, μεταξύ τυρού κι αχλαδίου 
σ’ ένα γεύμα. Κάποτε ο λαός βογκούσε για του ψηλούς φόρους  που εκλήθη να 
πληρώσει κι αποφάσισε να συγκεντρωθεί έξω απ’ το παλάτι του Μενελίκ και να 
διαμαρτυρηθεί. 
Βλέποντας τη μάζα ,ρώτησε ο μονάρχης τον σύμβουλό του  τι συμβαίνει κι εκείνος  
του είπε ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται για τους ψηλούς φόρους. Σκέφθηκε λίγο ο 



Μενελίκ και του ’πε: «Βάλε κι άλλους φόρους». «Μα!»,  τόλμησε να ψιθυρίσει ο 
σύμβουλος. «Σου ’πα, βάλε κι άλλους», του απάντησε ο μονάρχης. Την επόμενη 
ημέρα μαζεύτηκαν διπλάσιοι και τριπλάσιοι υπήκοοι και περικύκλωσαν τ’ ανάκτορα  
φωνάζοντας. Πανικόβλητος ο υπασπιστής έτρεξε να αναφέρει τα καθέκαστα.  
Βλέποντάς τους ο αυτοκράτορας, κάλεσε πάλι τον σύμβουλό του και του ’πε : «Βάλε 
κι άλλους φόρους» . Τελικά, βλέποντας οι υπήκοοι την εμμονή του, τρομαγμένοι με 
τη φόρα  που είχε πάρει,  συνειδητοποίησαν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο στο τέλος δεν θα 
τους μείνει τίποτα κι έτσι αποφάσισαν να κάτσουν φρόνιμα στα αυγά τους.   
Επί  διακυβερνήσεως του ο Μενελίκ κατάφερε να επεκτείνει το σολομωνικό κράτος 
φτάνοντάς το στο σημερινό του μέγεθος και διαμόρφωσε τις περιοχές κατακτώντας 
τα οροπέδια και ελέγχοντας τη ροή των ποταμών και τις τροπικές ζώνες γύρω από 
τον κεντρικό πυρήνα του κράτους.  
 
Μετά το θάνατο του Μενελίκ, ο εγγονός του και διάδοχος του θρόνου, μιας και δεν 
είχε γιο,  Litz Yiasou , κυβέρνησε για λίγο (1913-1916), διότι φυλακίστηκε έχοντας 
έρθει σε  ρήξη με τον κλήρο, επειδή αλλαξοπίστησε κι έγινε μουσουλμάνος, κάτι  που 
απαγορεύεται απ’ τους εκκλησιαστικούς κανόνες της δυναστείας. . Πολλοί λένε ότι 
πρωτεργάτης  στον εκθρόνισή του ήταν ο  Τεφέρη Μακόνεν, ο επόμενος 
αυτοκράτορας.  
Το 1917 η κόρη του Μενελίκ,  Zeouditu, στέφθηκε  αυτοκράτειρα  κι ο νεαρός Τεφέρη 
Μακόνεν  αντιβασιλιάς κι αργότερα βασιλιάς. Μετά το θάνατο της Zeouditu (υπό 
αδιευκρίνιστες συνθήκες) στέφθηκε  απ’ το βασιλικό συμβούλιο αυτοκράτορας της 
Αιθιοπίας  ο  βασιλιάς Τεφέρη Μακόνεν, φέροντας τ’ όνομα Χαϊλέ Σελασσιέ ο Α΄, που 
σημαίνει «δύναμη της τριάδας». Ολόκληρος  ο τίτλος του είναι « Η Αυτοκρατορική  
Μεγαλειότητα Χαϊλέ Σελασσιέ ο Πρώτος, Λέων της φυλής του Ιούδα, Βασιλεύς των 
Βασιλέων της Αιθιοπίας, Εκλεκτός του Θεού». Ο εκλεκτός του Θεού έμελλε να 
κυβερνήσει τη χώρα για σαρανταέξι ολόκληρα χρόνια. 
 
Η αυτοκράτειρα Zeouditu  απεβίωσε στις 2 Απριλίου του 1930 και ετάφη στο 
μαυσωλείο του πατρός της, Μενελίκ Β΄. Ο βασιλιάς Τεφέρη ανήλθε στο θρόνο και  
στέφθηκε  αυτοκράτορας ( Βασιλεύς των Βασιλέων) στις 2 Νοέμβριου του 1930 
(σύμφωνα με το  αιθιοπικό ημερολόγιο στις 23 του μήνα  Τιμκέτ). Ποτέ πριν η 
Αιθιοπία και κανένας απ’ τους αυτοκράτορες της  κατά το παρελθόν δεν έζησε τέτοιες 
στιγμές μεγαλοπρέπειας.   
Στους  μήνες που προηγήθηκαν  της 2ας Νοέμβριου έγιναν  πυρετώδεις 
προετοιμασίες . Μηχανικοί , αρχιτέκτονες κι εργάτες δούλευαν νυχθημερόν για να 
καλλωπίσουν την πρωτεύουσα  που άλλαξε όψη με τις αψίδες θριάμβου , που 
στήθηκαν εις δόξα του επερχόμενου γεγονότος. Οι πύργοι  και το παλάτι 
προσαρμόστηκαν κατάλληλα , για να υποδεχτούν τους  αθρόους καλεσμένους.  
Τους  επισήμους  της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας  τους 
υποδέχτηκε προσωπικά ο αυτοκράτορας στο σιδηροδρομικό σταθμό. Οι άλλοι 
επίσημοι κρατών έγιναν δεκτοί απ’ το διάδοχο του θρόνου, Άσφα Ουόσεν. Την 
περίοδο της φιέστας, που διήρκησε μια εβδομάδα, ο αυτοκράτορας εγκαινίασε ένα 
μνημείο προς τιμή του προκατόχου του Μενελίκ Β΄, εξαίροντας με ένα μνημόνιο τα 
έργα και την προσωπικότητα του, εν ονόματι  του αιθιοπικου λαού. Ο αυτοκράτορας 
και η αυτοκράτειρα πέρασαν όλη τη νύχτα προσευχόμενοι στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου  Γεωργίου, επικαλούμενοι τη  βοήθεια και τη χάρη του Θεού. 
Χοροστατούντος  του επίσκοπου Κυρίλλου, επικεφαλή της εκκλησίας,  έγινε η στέψη. 
Το αυτοκρατορικό ζευγάρι πορεύτηκε σε πολυτελή άμαξα συρόμενη από οκτώ 
ουγγαρέζικα άλογα με μακριές  πλεγμένες ουρές μέχρι το βασιλικό παλάτι, όπου 
δέχτηκε τις ευχές των ξένων αντιπροσωπειών. Κατά την πορεία του το 
αυτοκρατορικό ζευγάρι έγινε δεκτό με θερμές εκδηλώσεις από πλήθος κόσμου που 
επευφημούσε και ζητωκραύγαζε  καθ’ όλη  τη διαδρομή. Οι επόμενες ημέρες ήταν 
αφιερωμένες στους ξένους  υψηλούς επισκέπτες , στον κλήρο και στους 
εκπρόσωπους των ξένων αποστολών.  



Απεσταλμένοι των μεγάλων εφημερίδων της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, της Ρώμης 
και των Παρισίων καθώς και κινηματογραφικά συνεργεία της Pathe news  
παρευρέθησαν για να απαθανατίσουν  το γεγονός της στέψης. Αναμνηστικά μετάλλια 
απένειμε, κατά το δείπνο που παρέθεσε προς τιμή των  εκπροσωπών  του Τύπου, ο 
υπουργός Εξωτερικών. Η γιορτή διήρκησε επτά ημέρες, κατά τις οποίες πλήθος 
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν  από συγκροτήματα που ήρθαν απ’ το εσωτερικό 
της χώρας αντιπροσωπεύοντας  τις διάφορες φυλές. Παρελάσεις με ιππείς 
ντυμένους με δέρματα, φέροντες στο κεφάλι  χαίτη λεόντων, κρατώντας  δόρατα κι 
ασπίδες έδιναν ιδιαίτερο χρώμα σ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.  Η στέψη του 
αυτοκράτορα έγινε δεκτή με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια από τις  ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, διότι είχε δώσει  καλά δείγματα διακυβέρνησης  και σωφροσύνης  
ασκώντας τα καθήκοντα του αντιβασιλιά.   
 Ο αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασσιέ , απ’ τη στιγμή που ανήλθε στο θρόνο,  με 
μαεστρία μπόρεσε να επιβάλλει το δικό του τρόπο διακυβέρνησης και  να κρατήσει  
τη χώρα ενωμένη για περίπου μισό αιώνα. Ασκητής ο ίδιος, ξυπνούσε πολύ πρωί και 
καλούσε τους υπουργούς του στο παλάτι, όπου τον ενημέρωναν για θέματα της 
αρμοδιότητάς τους καθώς και για τα συμβάντα στην πρωτεύουσα και στην 
επικράτεια. Τους δεχόταν έναν -έναν χωριστά στο μεγάλο κήπο του παλατιού, 
περπατώντας μπροστά με το σκυλάκι του, τη Λούλου, και τον  υπουργό να τον 
ακολουθεί. Με ένα νεύμα, «ταντιάς», λοιπόν,  χωρίς να κάνει καμία ερώτηση, τον 
άφηνε να του εξιστορεί τα περί του υπουργείου του και τα συμβάντα στην πόλη. Ο 
επόμενος υπουργός, μη γνωρίζοντας τι  είχε ειπωθεί, έλεγε την αλήθεια για να μην 
έρθει σε αντιπαράθεση με τον προηγούμενο. Μ’ αυτό τον τρόπο, έλεγαν, ότι γνώριζε 
λεπτομερώς ό,τι συνέβαινε.  
Παρόλο που  ήταν αυταρχικός, υπήρξε οραματιστής και γνώριζε καλύτερα από όλους 
ότι το μόνο μέσο για  να προοδεύσει ο τόπος ήταν η παιδεία. Έχτισε χιλιάδες σχολεία 
ανά την επικράτεια κι έστειλε εκατοντάδες πολίτες στο εξωτερικό για ανώτερες 
σπουδές.  
Ήξερε μέχρι πού έφθαναν οι δυνατότητες των υπηκόων του και περίμενε την 
κατάλληλη στιγμή για να περάσει  ένα νόμο ή για  να πάρει μια απόφαση, όταν, 
δηλαδή,  υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίας. Και να ένα παράδειγμα: κάποια φορά 
οδηγοί καμιονιών τον πλησίασαν και του ζήτησαν να πάρει τη δουλειά απ’ τους 
Ιταλούς, που διακινούσαν ως τότε τα εμπορεύματα  και να τη δώσει σ’ αυτούς. 
Εκείνος τους ζήτησε να περιμένουν μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες. Οι Ιταλοί, 
ταξιδεύοντας στο εσωτερικό της χώρας με τα εμπορεύματα, είχαν ως συνοδηγό έναν 
ντόπιο, διότι τα ταξίδια ήταν μακρινά και επίπονα, για να μπορούν, επομένως,  να 
αφήνουν για λίγο το τιμόνι και να ξεκουράζονται και οι ίδιοι. Οι βοηθοί(αγιουτάντε) 
σιγά -σιγά, βάζοντας στη μπάντα τις οικονομίες τους, στην αρχή με συνεταιρισμό κι 
αργότερα μόνοι, παίρνοντας δάνεια απ’ την τράπεζα, αγόρασαν δικά τους καμιόνια. 
Επειδή χρέωναν τους πελάτες κατά πολύ λιγότερο απ’ ό,τι οι Ιταλοί, μιας και οι 
ανάγκες τους ήταν περιορισμένες, οι έμποροι προτιμούσαν να ναυλώνουν τα δικά 
τους φορτηγά.  Ως αποτέλεσμα ,αφού  έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της πελατείας 
τους, οι Ιταλοί αναγκάστηκαν και πούλησαν τα φορτηγά τους στους Αιθίοπες.  
Άλλο χαρακτηριστικό του μονάρχη ήταν ότι πίστευε πως η παρουσία των ξένων 
βοηθούσε στην ανάπτυξη της χώρας, παρ’ όλο που γνώριζε ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του   πλούτου ήταν συγκεντρωμένο στα χέρια τους. Κατά το γνωμικό « κοντά στον 
βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα», ενθάρρυνε τις ξένες επενδύσεις.  
Όταν ο ιταλικός στρατός κατοχής εγκατέλειπε την πόλη, ο αυτοκράτορας έμπαινε απ’ 
τη μεριά του βουνού  Εντότο, απ’ όπου είχε πανοραμική θέα. Βλέποντας τη μεγάλη  
αλλαγή που έγινε στα πέντε χρόνια κατοχής, με τα καινούργια κτίρια και τους 
δρόμους, στράφηκε στη συνοδεία του και  είπε: « Ήρθαμε δέκα χρόνια νωρίτερα». 
Με αλληγορικό τρόπο, εννοούσε την περαιτέρω αλλαγή που θα γινότανε, αν έμεναν 
οι κατακτητές για μεγαλύτερο  χρονικό διάστημα. 
 



Το περιβάλλον του παλατιού απαρτιζόταν από δικούς του, πιστούς ανθρώπους. Οι 
περισσότεροι υπουργοί, στρατηγοί, αξιωματούχοι και  κυβερνήτες ήταν όλοι απ’ τη 
φυλή των Αμάρα, κατά κάποιο τρόπο, η «μπουρζουαζία» της χώρας. Όλες οι άλλες 
φυλές είχαν υποβαθμισθεί, σύμφωνα με το χρώμα και το επάγγελμά τους. Μια απ’ 
αυτές τις φυλές, οι Γκουράγκε, αρχικά ήταν  χαμάληδες. Θυμάμαι μικρός όταν η 
μητέρα μου ήθελε έναν να κουβαλήσει πράγματα, έστελνε την υπηρέτριά της, η 
οποία καλούσε  φωνάζοντας αντί για  «κούλη, κούλη» (χαμάλη), «Γκουράγκε, 
Γκουράγκε»! Τα μέλη αυτής της φυλή αργότερα, πολύ δραστήρια και φύσει έμποροι, 
ξεκινώντας ως μικροπωλητές αρχικά στους δρόμους, κατάφεραν να ελέγξουν  σιγά-
σιγά το εμπόριο της χώρας και να γίνουν η πιο εύπορη τάξη. Έχει ενδιαφέρον η 
πορεία των Γκουράγκε στην οικονομία του τόπου, διότι είναι βίοι παράλληλοι μ’ 
εκείνη των Υεμενιτών (Αράβων). Επειδή οι Αμάρα θεωρούσαν τις χειρωνακτικές 
εργασίες, καθώς προανέφερα,  υποδεέστερες, το ρόλο αυτό τον ανέλαβαν  άλλες 
φυλές. Οι Υεμενίτες στην αρχή έκαναν αυτοί τους αχθοφόρους (κούλη) κι αργότερα 
«προβίβασαν» τους εαυτούς τους  σε μικροπωλητές στους δρόμους, κουβαλώντας 
τα εμπορεύματά τους σε κασέλα  στο στήθος. Οι Γκουράγκε ανέλαβαν, τότε,  το ρόλο 
του αχθοφόρου αναπληρώνοντάς τους. Αργότερα οι Άραβες άνοιξαν μικρά 
περίπτερα, τα «σουκ» (αραβική λέξη). Δίπλα τους οι Γκουράγκε άνοιξαν κι εκείνοι τα 
δικά τους «σουκ». Όταν έρχονταν οι γυναίκες να ψωνίσουν απ’ τους Υεμενίτες, οι 
Γκουράγκε τις παρενοχλούσαν και τις ανάγκαζαν να προτιμήσουν τα δικά τους 
περίπτερα. Ενοχλημένοι οι Υεμενίτες  άνοιξαν μικρά μαγαζιά κι επιδόθηκαν στο 
γενικό εμπόριο. Τρώγοντας, όμως, έρχεται η όρεξη κι ως καλοί μαθητές οι Γκουράγκε 
τους μιμήθηκαν και στο καινούργιο τους επάγγελμα. Αν κι οι Άραβες είναι μανούλες 
στο εμπόριο, οι Γκουράγκε  κατάφεραν και τους ξεπέρασαν κι έτσι με τον καιρό 
έγιναν η πιο εύπορη τάξη, αφήνοντας στους Αμάρα το ρόλο του εισοδηματία τεμπέλη 
και του καταπιεστή, που αναθέτει όλες τις εργασίες στους άλλους. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα η  υψηλή κοινωνία να χαρακτηρίζεται από μαλθακότητα, όπως η 
αριστοκρατία στην Γαλλία  κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Όλα τα χειρωνακτικά  
επαγγέλματα γίνονταν από εκείνες, τις υποδεέστερες φυλές κι οι δουλειές γραφείου 
(τράπεζες, υπουργεία, επιχειρήσεις) άνηκαν ,συνήθως, στους μορφωμένους Αμάρα 
που, εδώ πρέπει να ειπωθεί, ήταν οι πιο προικισμένοι και καλλιεργημένοι  και, ως εκ 
τούτου, πληρώνονταν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα  από έναν ηλεκτρολόγο, έναν 
εργάτη σε συνεργείο, έναν μαραγκό κλπ. Αυτή η λάθος νοοτροπία είχε περάσει και 
σε μας τους ξένους κι  όταν κάποιος δούλευε, για παράδειγμα, σε γκαράζ τον 
κατατάσσαμε στην κατηγόρια του εργάτη κι όχι του υπαλλήλου, διότι, υποτίθεται,  
λέρωνε τα χέρια του με λάδια ή φορούσε ποδιά  ή λερωνόταν απ’ τα  ροκανίδια, αν 
ήταν μαραγκός. Σύμφωνα, δε, με το αιθιοπικό πρότυπο, το αφεντικό έπρεπε να ’χει 
όλα  τα χαρακτηριστικά του αφέντη και δεν επιτρεπόταν να κάνει βαριές εργασίες, 
ακόμη κι αν ,φερ’ ειπείν, είχε κατάστημα , το θεωρούσαμε ανεπίτρεπτο να κουβαλάει 
εμπορεύματα ή  ,έστω , κι ένα μικρό δέμα. Όταν ήμασταν στην Ελλάδα και βλέπαμε  
κάποιο αφεντικό να μεταφέρει εμπορεύματα  ή να καθαρίζει το πεζοδρόμιο του 
καταστήματός του ή να χαίρει εκτιμήσεως ένας  έμπορος λαχανικών, το θεωρούσαμε 
λίγο μπανάλ , διότι πιστεύαμε, επηρεασμένοι απ’ την αιθιοπική νοοτροπία,  ότι ένας 
αξιοπρεπής  έμπορος, για να  βγάλει λεφτά, έπρεπε ν’ ασχολείται με ένα πιο 
αξιόλογο επάγγελμα πρωτίστως, απ’ το να κάνει ο ίδιος  τον μανάβη φορώντας 
ποδιά. Αν ήταν αφεντικό, άλλαζε το πράγμα. Βέβαια, αλλάξαμε μυαλά με τον καιρό 
και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που μετράει είναι, όχι τι κάνεις, αλλά τι θα 
φέρεις -όπως λένε οι Άγγλοι- το βράδυ στο σπίτι σου. Παρ’ όλα αυτά,  η λάθος 
νοοτροπία παρέμεινε στα γονίδια μας και μια φορά με το συνεταίρο μου, τον Χάρη 
Μήτσου, σκεφτήκαμε, μιας κι είχαμε πολύ καλό πόστο σε ισόγειο στην κεντρική 
πλατειά  της Γλυφάδας και προσφερόταν για φαγάδικο και καφέ, να μεταφέρουμε το 
ταξιδιωτικό γραφείο στον πρώτο όροφο, που ήταν επίσης  δικός μας, και να το 
εκμεταλλευτούμε, καθώς  το διπλανό παγωτατζίδικο έκανε χρυσές δουλειές. Μετά 
από πολλή σκέψη, και χωρίς να θέλουμε υποτιμήσουμε κανέναν , θεωρήσαμε ότι 



αυτή η δουλειά δεν ήταν για μας,  καθώς  θα χρειαζόταν κάποτε να ψήσουμε κάνα 
καφέ σε πελάτη. Μετά σου λένε, ο άνθρωπος αλλάζει. Έλα, όμως! Tant pis. 
 
Ύστερα απ’ αυτή την παρένθεση, επιστρέφοντας  στο θέμα μας, στις μετακινήσεις 
τους οι γυναίκες των Αμάρα  χρησιμοποιούσαν μουλάρια  και, επειδή ήταν 
υπέρβαρες, ένας απ’ το προσωπικό της συνοδείας τους  γονάτιζε και, πατώντας στην 
ράχη του  σα να ’ταν σκαλοπάτι, ανέβαιναν στο ζώο. Σ’ όλη τη διαδρομή κάποιος  
ήταν υποχρεωμένος να βαστάει μια μεγάλη ομπρέλα για να προστατέψει τη μαλθακή  
κυρά  αριστοκράτισσα (μόντζα) απ’ τον ήλιο κι ένας άλλος κρατούσε  το ζώο από τα 
χαλινάρια.  
Επειδή, σύμφωνα με την παράδοση που  ξεκινούσε απ’ το παλάτι, πολλοί 
χρησιμοποιούσαν δηλητήριο για να ξεπαστρέψουν εχθρούς και αντιπάλους, η 
μαγείρισσα και, ειδικά η υπηρέτρια που σέρβιρε , έπρεπε να δοκιμάσει πρώτη με  μια 
μπουκιά το φαγητό. Επίσης, στην χούφτα της έβαζε λίγο από το tela (ποτό) για να 
δοκιμάσει, πριν πιουν οι υπόλοιποι. Αυτή την διαδικασία την ακολουθούσε κι η  
μητέρα μου, περισσότερο από συνήθεια και πίστη στην παράδοση ,παρά από 
έλλειψη εμπιστοσύνης  προς το προσωπικό. Σιγά-σιγά, αυτή η συνήθεια 
καταργήθηκε, αν και μερικές απ’ το προσωπικό τη συνέχιζαν κι αυτό περισσότερο ως 
ένδειξη σεβασμού προς  τους θεσμούς. Μάλιστα, αυτό το έθιμο ήταν διαδεδομένο κι 
ανάμεσα στους συζύγους. Ο άνδρας τάιζε με μπουκιά τη γυναίκα του προτού  
αρχίσει να γευματίζει ο ίδιος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, από τη μια έδειχνε το ενδιαφέρον 
και την αγάπη του στην σύζυγό του κι απ’ την άλλη-έλεγαν οι κακές γλώσσες- 
σιγουρευόταν ότι δεν θα τον ξεπαστρέψει πρώτη αυτή, μιας και θα την προλάβαινε 
αυτός.  
 
 

 
 

Ο Ταξίαρχος Mengistu Newai με τον αδελφό του Girmame 
     
     Η αριστοκρατία είχε και διακριτικούς βαθμούς. Ο ανώτερος τίτλος ήταν του 
αυτοκράτορα (Niguse Negest) , μετά του βασιλιά (Negus), αν και  αυτός ο τίτλος   
αργότερα καταργήθηκε, κατόπιν  του πρίγκιπα (Leul) και, τέλος, του Ras, που 
σημαίνει «κεφαλή» (κυβερνήτης επαρχίας). Οι υπόλοιποι  τίτλοι, συγκρινόμενοι με 
τους ευρωπαϊκούς,  είναι κάτι σαν δούκας (Detzasmach), κόμης (Keniazmach), 
βαρόνος (Girasmatch) και λόρδος (Balambaras), παρ’ όλο που οι τίτλοι στην 
πλειοψηφία τους είχαν σχέση με στρατιωτικά αξιώματα. Ο Fitaourari  ήταν ο 
επικεφαλής του στρατού.  Ένας άλλος τίτλος με πολύ μεγάλη επιρροή  ήταν ο 
Bitwoded (αγαπητός)  που ’χε ο  
προσωπικός  γιατρός του Χαϊλέ Σελασσιέ,  Έλληνας  Ιάκωβος Ζερβός. 



 
     Ο μονάρχης λατρευόταν απ’ τους υπηκόους του σχεδόν ως θεός και  θεωρείτο 
πατέρας του έθνους. Η παρουσία του ήταν παντού αισθητή, απ’ τη φωτογραφία του 
που κρεμόταν  υποχρεωτικά στα γραφεία και στις υπηρεσίες μέχρι οτιδήποτε 
μεγαλοπρεπές  που έφερε το όνομά του: η λεωφόρος Χαϊλέ Σελασσιέ με τα μεγάλα 
καταστήματα, το καινούργιο θέατρο, το πανεπιστήμιο, το  νοσοκομείο, τα σχολεία, το 
αεροδρόμιο ως και  το μοναδικό στάδιο ποδοσφαίρου έφεραν το όνομά του.   
Ο όρκος στο δικαστήριο γινόταν, επίσης, στ’ όνομά του-Χαϊλέ Σελασσιέ γιμούτ- και 
οποιαδήποτε αναφορά του χωρίς συγκεκριμένο λόγο, θεωρείτο παράπτωμα  και η 
τιμωρία ήταν πρόστιμο ή φυλάκιση. Όταν περνούσε με τ’ αυτοκίνητο, σταματούσε η 
κυκλοφορία  και όλοι οι υπήκοοι, ντόπιοι και ξένοι, ήταν υποχρεωμένοι να βγουν απ’ 
το αμάξι και οι πεζοί να σταματήσουν και να χαιρετίσουν με υπόκλιση την Αυτού 
Μεγαλειότητα.   
Ευρισκόμενος στην εξουσία  για περισσότερο από τριάντα χρόνια, με τον καιρό  τον 
εγκατέλειπαν οι δυνάμεις του, έχανε τον έλεγχο της διακυβέρνησης κι εμπιστευόταν 
όλο και πιο πολύ κοντινά του πρόσωπα. Ένα απ’ αυτά  ήταν ο αρχηγός της 
προσωπικής του φρουράς, ο ταξίαρχος Mengistu Newai κι ο αρχηγός της 
αντικατασκοπίας,  συνταγματάρχης Workineh Gebeyehu.  
Πριν απ’ την αναχώρηση του στη Βραζιλία ως  επίσημος προσκεκλημένος, τον 
πλησίασε ο υπουργός  Άμυνας και του εκμυστηρεύτηκε ότι υπήρχαν πληροφορίες 
για επικείμενο στρατιωτικό πραξικόπημα. Αμέσως, κάλεσε τον επικεφαλή της 
αντικατασκοπίας και τον διέταξε να παραμείνει  στη χώρα, να μην τον ακολουθήσει 
στο ταξίδι του και να έχει τα μάτια του ορθάνοιχτα. Ήταν ένα απ’ τα λίγα, αλλά το  
μεγαλύτερο απ’ τα  λάθη  που έκανε κατά τη μακρά περίοδο της διακυβέρνησής του 
και δώρο αναπάντεχο για τον Workineh, ο οποίος ήταν μέρος της τριανδρίας που  
είχε  ως επικεφαλή του επικείμενου πραξικοπήματος  τον ταξίαρχο Mengistu και  
αρχιτέκτονα τον αδελφό του Girmame, ο οποίος ήταν σπουδασμένος  στο 
πανεπιστήμιο  Κολούμπια  των Η.Π.Α .  
Την 14η Δεκεμβρίου του 1960 οι δρόμοι στην πρωτεύουσα είχαν ασυνήθιστη κίνηση. 
Οχήματα με στρατό και τζιπ κυκλοφορούσαν σε κεντρικά σημεία της πόλης. Επειδή 
εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε η φήμη ότι η αυτοκράτειρα κι ο πατριάρχης ήταν 
βαριά άρρωστοι  και περίμεναν όλοι την είδηση του θανάτου τους, νομίζαμε ότι η 
κίνηση στους δρόμους ήταν μέρος της προετοιμασίας της νεκρώσιμης τελετής και ότι 
τα στρατιωτικά οχήματα θα κατέληγαν τελικά στο παλάτι.  
Εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν μ’ ένα φίλο μου κι έτρωγα σε γερμανικό εστιατόριο, 
όταν ξαφνικά ακούσαμε ήχο από οπλοπολυβόλα και ριπές από τουφέκια. 
Πανικόβλητοι βγήκαμε έξω να μάθουμε τι συμβαίνει και είδαμε κόσμο να τρέχει και 
στρατιώτες να έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους. Εκεί καταλάβαμε ότι οι τουφεκιές 
«μήδε σε γάμο ρίχνονται  μήδε σε χαροκόπι», όπως λέει ο στίχος, αλλά πως κάτι το 
σοβαρό συνέβαινε, εν απουσία, μάλιστα, του αυτοκράτορα. Αμέσως θυμήθηκα ότι η 
μεγαλύτερή μου αδελφή, η Καλλιόπη,  βρισκόταν  στο σχολείο δίπλα στην καθολική 
εκκλησία. Πήρα την κατηφόρα, βλέποντας τους γύρω τοίχους γεμάτους από 
οπλισμένους στρατιώτες να μου κάνουν νεύμα να περάσω λέγοντας «αίζοχ»( μη  
φοβάσαι). Αυτό ήταν μια κουβέντα, μιας και η ψυχή μου είχε πάει στην  Κούλουρη. 
Φθάνοντας στο σχολείο, το βρήκα κλειστό. Αργότερα στο σπίτι η αδελφή μου, μου   
είπε ότι το σχολείο έστειλε τους μαθητές στα σπίτια τους νωρίτερα απ’ το κανονικό. 
Εκείνο το βράδυ έμαθα και κάτι σημαντικό  απ’ τη μάνα μου,  ότι το γερμανικό 
εστιατόριο ήταν το μέρος  όπου γεννήθηκα, η  παλιά μας  κατοικία  πριν 
μετακομίσουμε στο τωρινό μας σπίτι. Φαντάστηκα για λίγο ότι  τα λουκάνικα που 
’φαγα στο εστιατόριο θα μπορούσαν να είναι το τελευταίο μου γεύμα, στον ίδιο τόπο 
όπου γεννήθηκα.  Ευτυχώς επιβίωσα. Σίγουρα, όμως, θα προτιμούσα  το τελευταίο 
μου γεύμα να είναι ντολμάδες αυγολέμονο μαγειρεμένοι απ’ τη μάνα μου, παρά  
λουκάνικα Φρανκφούρτης μαγειρεμένα απ’ την φρόυλαϊν Ίνγκριντ.   
     Ο πατέρας μας εκείνο το βράδυ ήταν ανήσυχος, κυρίως επειδή φοβόταν μην 
επαναληφτεί εκείνο που συνέβη το 1936, όταν ο κόσμος πληροφορήθηκε πως 



εξορίστηκε ο αυτοκράτορας. Απ’ τα περίχωρα είχαν έρθει τότε διάφορες φυλές, 
κυρίως Ορόμο (Γκαλά), οι οποίοι κυριολεκτικά έκαναν  πλιάτσικο στην πρωτεύουσα 
κλέβοντας και καταστρέφοντας τα πάντα, δίχως ν’ αφήσουν τίποτα όρθιο. Τότε οι 
γονείς μου, όπως εξάλλου οι περισσότεροι  κάτοικοι, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και 
κατέφυγαν στο εσωτερικό, αφήνοντας στο έλεος του Θεού τις περιούσιες τους. 
Μερικοί κατέφυγαν στη βρετανική πρεσβεία ζητώντας προστασία.  
Μεταφέρω από τα χρονικά της εποχής ένα απόκομμα, όπου ο John Spencer, 
Αμερικανός σύμβουλος του αυτοκράτορα,  περιγράφει τι συνέβη στην Αντίς Αμπέμπα 
κατά τη διάρκεια της απουσίας του Χαϊλέ Σελασσιέ μέχρι να μπουν οι Ιταλοί στην 
πρωτεύουσα: 
« Το πρωινό της 2ας Μαΐου ήταν ωραίο με καταγάλανο ουρανό κι  έμοιαζε σα μια 
συνηθισμένη ανοιξιάτικη ημέρα με το πολύ ελαφρό αεράκι να φυσάει ,όπως 
συμβαίνει πάντα. Ρίχνοντας μια μάτια  στον φαρδύ δρόμο προς τον σιδηροδρομικό 
σταθμό είδα τα πεζοδρόμια σαν να ’ταν καλυμμένα με χιόνι. Σύντομα ανακάλυψα ότι 
η απίστευτη όψη της λεωφόρου είχε δημιουργηθεί από τα φτερά εκατοντάδων 
μαξιλαριών και στρωμάτων που είχαν «ξεκοιλιάσει»  οι κουρσάροι, οι οποίοι 
πηγαίνοντας  από σπίτι σε σπίτι μεθοδικά, ό,τι δε μπορούσαν να κουβαλήσουν, το 
σκορπούσαν  στον δρόμο. Ένοπλες συμμορίες τριγυρνούσαν πυροβολώντας  στα 
κουτουρού. Αισθάνθηκα ότι θα ήταν ανόητο για μένα να  περιμένω τους ληστές να 
’ρθουν σπίτι μου και τράβηξα προς το αμερικάνικο προξενείο. Σύντομα έφτασαν και  
τρεις Αμερικανοί ιεραπόστολοι και τριάντα εφτά  Έλληνες , δεκατρείς απ’ αυτούς 
παιδιά που το ’χαν σκάσει απ’ τα σπίτια τους σκαρφαλώνοντας στους  γειτονικούς 
τοίχους , για ν’ αποφύγουν τους δρόμους, όπου σίγουρα θα είχαν σκοτωθεί. 
Επρόκειτο για  θαύμα, το πώς κάποιοι άνθρωποι γλίτωσαν απ’ τους χωρίς διακρίσεις 
πυροβολισμούς. Τις δυο πρώτες μέρες  όποιο αμάξι περνούσε δεχόταν ριπές απ’ 
τους ληστές.  
Τελικά μεταφερθήκαμε όλοι στο  βρετανικό προξενείο, όπου εκεί  είχαν ζητήσει 
άσυλο 1.800  άτομα – βασικά, όλος ο λευκός πληθυσμός, μαζί με Ινδούς, 
μουσουλμάνους και 250 Αιθίοπες. Τέντες είχαν στηθεί τριγύρω και τσίγκοι ,που τους 
προμηθεύτηκαν απ’ το γειτονικό βελγικό προξενείο και χρησιμοποιήθηκαν  ως 
πρόχειρη σκεπή για να στεγάσουν  τον κόσμο. Για τρεις μέρες, που βάστηξε το 
πλιάτσικο μέχρι την άφιξη του ιταλικού στρατού που επανέφερε την τάξη, μάχες 
γίνονταν μεταξύ των ληστών, που είχαν περικυκλώσει το προξενείο και  των 
φρουρών του προξενείου».  
 
Γυρίζοντας οι γονείς μου πίσω στο σπίτι τους, το βρήκαν λεηλατημένο . Η περίοδος 
εκείνη των τριών ημερών ονομάζεται στα αιθιοπικά «ζερέφα»( πλιάτσικο) κι όποτε 
γίνεται αναταραχή στην πόλη, οι παλαιοί θυμούνται τις τραγικές εκείνες μέρες ,κατά 
τη διάρκεια των οποίων πολλοί αθώοι έχασαν τη ζωή τους. Ενώ στη  μάχη τ’ 
αντίπαλα στρατεύματα  μάχονταν το ένα το άλλο, σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι 
άρπαγες  επιτίθονταν ανεξέλεγκτα  σ’ όποιον έβρισκαν μπροστά τους με μοναδικό 
σκοπό τη ληστεία.   
Μετά απ’ αυτή την μικρή παρένθεση, επιστρέφοντας στα του πραξικοπήματος, η 
πράξη αυτή αρχικά στέφθηκε με επιτυχία, διότι συνελήφθησαν  οι υπουργοί και ο 
διάδοχος και επιπλέον, υποστηριζόταν απ’ τους μαθητές που βγήκαν στους δρόμους 
πανηγυρίζοντας. Ο στρατός, η αεροπορία και ειδικά, η αστυνομία , ενώ αρχικά 
βρίσκονταν  στο πλευρό των πραξικοπηματιών, βλέποντας ότι έχαναν το λαϊκό τους 
έρεισμα, εστράφησαν εναντίον της αυτοκρατορικής φρουράς που διοικούσε ο 
ταξίαρχος Μενγκιστού. Εν τω μεταξύ, ο πατριάρχης  Αιθιοπίας Βασίλειος σκόρπισε εξ 
αέρος φέιγ βολάν ζητώντας απ’ το λαό να υποστηρίξει τον αυτοκράτορα, λέγοντας 
πως οποιαδήποτε  άλλη πράξη  συνιστούσε προδοσία εναντίον της χώρας και της 
θρησκείας  κι η οργή του Θεού  θα ξεσπούσε στα κεφάλια όσων υποστήριζαν τους  
δειλούς προδότες της πατρίδος.   
Οι πραξικοπηματίες βλέποντας να  χάνουν τη μάχη, αφού εκτέλεσαν  τους είκοσι 
κρατούμενους στο παλάτι,  εγκατέλειψαν την πόλη και κρύφτηκαν στην περιοχή 



γύρω από το βουνό Ζκουάλα. Βλέποντας τους εχθρούς τους να πλησιάζουν, ο 
Γκιρμαμέ πυροβόλησε τον αδελφό του και αυτοκτόνησε. Εκείνος ,όμως,  δε 
σκοτώθηκε, αλλά πληγωμένο τον συλλάβανε και τον οδήγησαν στη φυλακή και μετά 
στο στρατοδικείο, όπου και  καταδικάσθηκε σε θάνατο. Εντύπωση έκανε στο 
δικαστήριο το γεγονός πως όταν του ζητήθηκε να ορκιστεί , ορκίσθηκε  κατά το 
γνωστό τρόπο, στο όνομα, δηλαδή, του αυτοκράτορα «Χαϊλέ Σελασσιέ γιμούτ».  Τον 
κρεμάσανε, τελικά , στην πλατεία Teklaimanot. Νωρίτερα, τα τρία αλλά πτώματα των 
Γκιρμαμέ  και Ουορκινέχ καθώς και ενός λοχαγού της αστυνομίας, κρεμάστηκαν 
μπροστά από τον μεγάλο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου για παραδειγματισμό. 
Λέγεται ότι ο αυτοκράτορας ζήτησε  να δει το πτώμα του Γκιρμαμέ και το έριξαν 
μπροστά στα πόδια του στην είσοδο του παλατιού.  
Πριν την επιστροφή του αυτοκράτορα απ’ τη Βραζιλία στην Αντίς Αμπέμπα , ο 
διάδοχος του θρόνου Άσφα Ουόσεν, πιεζόμενος  από τους πραξικοπηματίες, σε  
ραδιοφωνικό του διάγγελμα  προς το λαό της Αιθιοπίας, δήλωσε  ότι θ’ αλλάξει την 
τυραννική  διακυβέρνηση της χώρας με δημοκρατικό καθεστώς κι ότι ο ίδιος θα 
βρίσκεται στη διάθεση του λαού αμειβόμενος μ’ έναν απλό μισθό. Λέγεται πως, όταν 
το ’μαθε ο αυτοκράτορας και βλέποντάς τον στο αεροδρόμιο, όπου πήγε για να τον 
υποδεχθεί, του είπε « Θα προτιμούσα να παραβρεθώ στην κηδεία σου, παρά να σε 
θωρώ τώρα  άπραγο να στέκεσαι μπροστά μου». Ένα ευπρόσδεκτο απ’ τον λαό 
γεγονός  ήταν ότι ανάμεσα στους φονευθέντες αξιωματούχους συγκαταλεγόταν κι ο 
θεματοφύλακας του αυτοκράτορα, Άββας Χάνα,  ρασοφόρος, ο οποίος θεωρείτο ο 
Ρασπούτιν του παλατιού και πολλοί του χρέωναν τις περισσότερες ραδιουργίες της 
αυλής.  
 
     Το πραξικόπημα τάραξε το  οικοδόμημα του κράτους συθέμελα. Αποδείχθηκε ότι 
κι ο αυτοκράτορας ήταν  τρωτός . Ο Πατέρας του Έθνους, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, 
ο Εκλεκτός του Θεού  και Πατριάρχης του αφρικανικού έθνους μπορούσε να ’χει την 
τύχη των άλλων Αφρικανών ηγετών.  
Οι ξένες παροικίες και βεβαίως, η ελληνική θορυβήθηκαν  και κάθε βράδυ γίνονταν  
ατέλειωτες συζητήσεις για το μέλλον του καθεστώτος.  Κυκλοφορούσαν απίθανα 
σενάρια για το παλάτι, αλλά ο πατέρας μου μάθαινε τα τελευταία νέα από πρώτο 
χέρι, απ’ το φίλο του  Αλέξανδρο Γανωτάκη, ταμία της κοινότητας, ο οποίος ήταν 
φίλος του υπουργού Παλατιού, του  Κιντάνε Ουόρκ .Όλοι συνειδητοποίησαν ότι στη 
ζωή τίποτε δεν ήταν πια δεδομένο. Αλλά, ως συνήθως, σε λίγο καιρό όλοι ξέχασαν το 
συμβάν και συνέχισαν τη ζωή τους λες και δε συνέβη τίποτα. Μου θύμισε την  εποχή 
που οι άνθρωποι στην Ελλάδα πουλούσαν μετά από σεισμό τα σπίτια τους άρον-
άρον κι ύστερα από λίγο καιρό έπαιρναν δάνειο για να προσθέσουν  έναν ακόμη 
όροφο!  
Το συμβάν κήρυξε συναγερμό στο παλάτι. Ο αυτοκράτορας, ως ένδειξη καλής 
θέλησης, μετέτρεψε το παλάτι του σε πανεπιστήμιο και διόρισε ανθρώπους από 
άλλες  φυλές ως  υπουργούς καθώς και ως  αξιωματικούς στο στρατό. Αλλά η αρχή 
είχε γίνει. Το κίνημα ενεργοποίησε κι άλλα κοινωνικά στρώματα και προπαντός, την 
διανόηση και τους μαθητές σ’ όλη τη χώρα.  
Την εποχή εκείνη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αντίς Αμπέμπα ήταν ο Γιάννης  
Μαρκάκης, ο οποίος δίδασκε πολιτικές επιστήμες. Έγραψε αργότερα  και βιβλίο με 
τον τίτλο «Αιθιοπία, ανατομία της θεσμικής  πολιτείας», το οποίο και  αφιέρωσε στον 
φοιτητή που δολοφονήθηκε σε απόπειρα αεροπειρατείας, τον Τελαχούν Ουελελίν. 
Φίλος μου και  εξαιρετικά αγαπητός στους φοιτητές, βοήθησε με πολλούς τρόπους 
τους  Αιθίοπες, προπαντός τα δύσκολα εκείνα χρόνια.  
Το κακό δε σταμάτησε με το πραξικόπημα, την επόμενη χρόνια είχαμε τον σεισμό 
στο Καρακόρε.  Μια νύχτα, ενώ ήμασταν στην αγκαλιά του Μορφέα,  αισθανθήκαμε 
το σπίτι μας να τρίζει απ’ τα θεμέλια, πρωτόγνωρο φαινόμενο για μας. Πανικόβλητοι 
και  ρίχνοντας ό,τι βρήκαμε πρόχειρο πάνω μας, βγήκαμε στο δρόμο όπου βλέπαμε 
για περίπου 45 δευτερόλεπτα το πέτρινο σπίτι μας να σείετε σύσσωμο. Κάποια 
στιγμή νομίσαμε ότι θα κατέρρεε. Το πεισματάρικο, όμως, σπίτι άντεξε τον  



Εγκέλαδο… Την επόμενη χρόνια ακολούθησε ο θάνατος της αυτοκράτειρας. Ο 
κόσμος έλεγε ότι ο Θεός μάς καταράστηκε (ιγκζιαμπέρ ρέγκεμεν). 
Χαρούμενα γεγονότα  των χρόνων εκείνων υπήρξαν, αρχικά, η νίκη του μεγάλου 
Αιθίοπα  αθλητή Αμπέμπε Μπικίλα στον μαραθώνιο του Αυγούστου του 1960 στη 
Ρώμη και, κατόπιν, η κατάκτηση του αφρικανικού κυπέλλου ποδοσφαίρου απ’ την 
Αιθιοπία το 1962.   
Στο οικογενειακό μέτωπο, ο γάμος της μεγαλύτερης αδελφής μου, Καλλιόπης, τον 
Οκτώβριο του 1962 με τον Λεύτερη Χατζηαντρέα (Τελαχούν) ήταν ένα ευτυχές 
γεγονός. Την επόμενη χρόνια γεννήθηκε η Αλεξάνδρα, διευθύντρια σήμερα 
νοσοκομειακού συγκροτήματος στην περιφέρεια της Καλιφόρνια και τον επόμενο 
χρόνο ο Γιώτης, καθηγητής σήμερα  σε πανεπιστήμιο στο Σιάτλ της Αμερικής.  Μετά 
από τέσσερα  χρόνια, ακολούθησε ο γάμος της μικρότερης αδελφής μου, Κλειούς, με 
τον Natale Arezio και στη συνέχεια, η  απόκτηση τριών παιδιών: της Franca, του 
Gabriele και του  Mauricio. Όσο για μένα, κατάφερα κι αγόρασα το πρώτο μου 
αυτοκίνητο Φίατ 124 , και αισθάνθηκα να γίνομαι ... διακεκριμένο  μέλος της 
κοινωνίας!  
 
     Το 1962 ήταν η χρόνια που ενώθηκε η Ερυθραία με την Αιθιοπία και, ως 
αποτέλεσμα , άρχισαν να  καταφτάνουν στην πρωτεύουσα  πλήθος από πολίτες  της 
χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν Ιταλοί( μιας και υπήρξε αποικία ιταλική κατά το 
παρελθόν στην Ερυθραία). Οι Ιταλοί ερχόμενοι φέρανε νέες συνήθειες και καινούργιο 
τρόπο διαβίωσης  στην πόλη. Άνοιξαν εστιατόρια, πιτσαρίες, νάιτ κλαμπ, καφετέριες  
κι άλλα παρεμφερή. Ο καφές εσπρέσσο, ο μακιάτο και ο καπουτσίνο έγιναν 
καθημερινές συνήθειες , που έκτοτε δεν αποχωρίζονται οι Αιθίοπες.  
Οι Ιταλοί, περισσότερο τεχνοκράτες παρά έμποροι, όπως οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, 
εισήγαγαν καινούργια επαγγέλματα, όπως  τις εργολαβικές εταιρείες, τα 
μηχανοστάσια, τα συνεργεία αυτοκίνητων, τα γκαράζ κλπ. Έδωσαν ένα νέο ρυθμό 
στην πόλη με τον φανταχτερό τρόπο ζωής τους. Οι  «Φρατέλοι»  ή  «Φανφαρόνοι»,  
όπως τους αποκαλούσαμε, ήταν μια ευχάριστη νότα στη ζωή της πρωτεύουσας. Το 
μοναδικό ευρωπαϊκού στυλ νάιτ κλαμπ το ’χε Ιταλός, ο Ματεόνι. Καινούργια 
καταστήματα με προϊόντα  εισαγόμενα απ’ την Ιταλία, όπως είδη ρουχισμού, 
καλλυντικά και  παπούτσια, τα είχαν οι ίδιοι. 
Οι δουλειές, εν τω μεταξύ, έκαναν το μεγάλο σάλτο και πολλοί άρχισαν να αγοράζουν 
κατοικίες, καινούργια αυτοκίνητα και ν’ ανοίγουν επιχειρήσεις. Διανύαμε  μια περίοδο 
ευημερίας. Ήταν κάτι ανάλογο με τον «χρυσό αιώνα  του Περικλεούς» ή, μάλλον, του 
Χαϊλέ Σελασσιέ,  για την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. Ας ασχοληθούμε τώρα, όμως,  
με εκδηλώσεις της περιόδου εκείνης καθώς και με τη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών.  
 
 



 
 
                       Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, στο Κουλούμπι.  
 
     Οι Αιθίοπες, βαθιά θρησκευόμενοι, γιόρταζαν με κατάνυξη τις γιορτές των αγίων 
τους. Μια απ’ αυτές, ίσως η μεγαλύτερη λόγω της  θαυματουργής της  φύσης, ήταν η 
γιορτή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στην ορεινή εκκλησία στο Κουλούμπι, 40 χλμ.  
βόρεια της Dire Dawa και 380 χλμ. μακριά απ’ την Αντίς Αμπέμπα. Ήταν κάτι σαν την 
δικιά μας Παναγία της Τήνου.  
Την ημέρα εκείνη, 28 Δεκεμβρίου, χιλιάδες πιστοί με κάθε μέσο, από τραίνο και 
αεροπλάνο  μέχρι αυτοκίνητο και  λεωφορείο, κατέφταναν από κάθε γωνιά της 
επικράτειας για  να προσκυνήσουν τη χάρη Του. Κουβαλώντας κεριά και τάματα για 
τον Άγιο, στριμωγμένοι στα μονοπάτια του βουνού που οδηγούσε στην εκκλησία  
έφταναν  στον περίβολο να προσκυνήσουν τον Αρχάγγελο κρατώντας  πολύχρωμες 
ομπρέλες  και πρόσφορα. Γέροι, γυναίκες, παιδιά, άρρωστοι και  παράλυτοι  , 
σέρνοντας τα σώματά τους με την ελπίδα ζωγραφισμένη στο πρόσωπο  
προσπαθούσαν να πλησιάσουν την κορυφή όπου στεκόταν ο ναός. Η γιορτή του 
Αγίου Γαβριήλ  δε γιορταζόταν μόνο απ’ τους Αιθίοπες, αλλά από όλες τις ξένες 
παροικίες και ειδικά απ’ τους χριστιανούς Έλληνες,  Ιταλούς και Αρμένιους, γιατί τον 
θεωρούσαν θαυματουργό.   
Από μέρες νωρίτερα οι Ρωμιοί σχεδίαζαν και την τελευταία λεπτομέρεια του μεγάλου 
ταξιδιού. Μετακινούνταν  σε ομάδες  κουβαλώντας τα τάματά τους και προμήθειες για 
τη μεγάλη πορεία, που την κάλυπταν με τα πόδια.  Πολλές γυναίκες είχαν κάνει τάμα 
να καλύψουν περπατώντας τη διαδρομή απ’ τους πρόποδες του βουνού μέχρι την 
κορυφή . Γυναίκες υπέρβαρες, που με δυσκολία ανέβαιναν τα σκαλοπάτια των 
σπιτιών τους, τις έβλεπες τώρα να σκαρφαλώνουν στα απότομα μονοπάτια και στις 
βουνοπλαγιές και,  τελικά, με μώλωπες στο σώμα ,να εκπληρώνουν  το χρέος προς 
τον Άγιο καλύπτοντας την απόσταση των 38 χλμ. Ήταν απορίας άξιο πού έβρισκαν 
τη δύναμη… Το επίτευγμά τους μπορεί να αποδοθεί μόνο στη βαθιά τους πίστη στο 
Θεό και στην αντοχή του ανθρώπινου σώματος και πνεύματος.   
Το ταξίδι  ξεκινούσε με την δύση του ήλιου, διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι 
υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής  στα νότια ήσαν απαγορευτικές για άτομα σαν κι 
εμάς , που ζούσαμε  στα ορεινά. Με τους  γνώστες της περιοχής να προπορεύονται 
και τους ντόπιους να κρατούν  φανάρια και δαδιά, ανέβαιναν τα στενά  κι απότομα 
μονοπάτια και έφταναν ξημερώματα στο Κουλούμπι. Οι προσκυνητές επέστρεφαν 
στην πόλη της Ντιρέ Ντάουα το απόγευμα έχοντας εκπληρώσει  την αποστολή τους  
με τα πρόσωπα να λάμπουν από ανακούφιση και χαρά. Η πόλη φορούσε τα γιορτινά 
της την ημέρα εκείνη. Οι πλατείες και οι στενοί δρόμοι έσφυζαν γεμάτοι από πωλητές 
και τα γύρω καφενεία και ζαχαροπλαστεία από κοσμάκη. Το μεγάλο ξενοδοχείο του 
Μπολολάκου σερβίριζε σε μεγάλα ποτήρια-κανάτες  πορτοκαλάδες απ’ τα περίφημα 



πορτοκάλια της περιοχής του Erer και το καφενείο του Κουρίδη ετοίμαζε  μεζέδες και 
ούζα. Το μπακάλικο του κ. Φραγκούλη πουλούσε  κάθε ειδών τρόφιμα για τους 
ταξιδιώτες  και το κατάστημα του Αρμένη  «μπάρον» (κυρίου) Γκάρμπις, που ’ξερε 
άπταιστα ελληνικά, πουλούσε από καρφίτσα μέχρι εισαγόμενα ρούχα και παπούτσια.  
Το ταξίδι της επιστροφής για Αντίς Αμπέμπα γινόταν κατά τη δύση του ηλίου ή  κατά 
τη διάρκεια της νύχτας για εκείνους που ήθελαν ν’ αποφύγουν  τη μεγάλη κίνηση.  
Προσωπικά, είχα πάει πολύ λιγότερες φορές από όσες είχα τάξει και  ζητώντας 
συγχώρεση απ’ τον Άγιο, το ανέβαλλα για την επόμενη φορά. Είναι κι αυτός ένας 
τρόπος... 
 
     Λίγα λόγια τώρα για τις δημόσιες υπηρεσίες και μια σύντομη ματιά στην αιθιοπική 
νομοθεσία   
Επειδή δεν υπάρχει καθημερινότητα χωρίς δημόσιες υπηρεσίες, αποτελούσαν 
καθεστώς  που μας επηρέαζε σε διαφορετικό βαθμό τον καθένα και περισσότερο, 
βέβαια, εκείνους  που ’χαν μεγάλες δοσοληψίες  με το δημόσιο.  
Το  παλιό δημαρχείο ήταν απέναντι απ’ το ναό του Αγίου Γεωργίου και στεγαζόταν 
στο μεγάλο αρχοντικό σπίτι του Νεγκαντράς , επικεφαλή των εμπόρων και υπουργού 
Εσωτερικών στα τέλη του 1800. Βρισκόταν δίπλα στην πυροσβεστική υπηρεσία και 
στο κεντρικό  αστυνομικό τμήμα της πόλης.  Παρ’ όλο που αρχιτεκτονικά ήταν ένα 
ωραίο κτίριο, με τα χρόνια τα δωμάτια είχαν παλιώσει  και το πάτωμα έτριζε, έτοιμο 
να καταρρεύσει. Οι τοίχοι ήσαν γεμάτοι ιστούς αράχνης κι ο κόσμος συνωστιζόταν 
στους στενούς διαδρόμους του. Κάπου-κάπου όλο και  ξεμύτιζε  από καμιά τρύπα 
κάνας  απρόσκλητος  ποντικός.  
Επειδή το δημαρχείο συστέγαζε πολλές υπηρεσίες, όπως για την έκδοση αδειών 
καταστημάτων και επιχειρήσεων , για τις οικοδομικές άδειες, για τις πληρωμές  
υπηρεσιών  κλπ, ήταν πάντα γεμάτο κόσμο. Αργότερα, με την ανέγερση  του 
μεγάλου και επιβλητικού μεγάρου της δημαρχίας, το χρησιμοποίησαν ως δικαστήριο.  
Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρισκόταν ένα  ξύλινο τραπέζι που χρησίμευε  ως 
έδρανο,  όπου καθόταν ο δικαστής και δίπλα του ο δημόσιος κατήγορος. Μπροστά  
ήταν το εδώλιο του κατηγορημένου. Στην είσοδο του δικαστηρίου είχε τοποθετηθεί  
ένα πρόχειρο τραπέζι, όπου ένας υπάλληλος με παλιά γραφομηχανή «Ολιβέτι» 
συμπλήρωνε  αιτήσεις . Παρακάτω βρισκόταν ένα παγκάκι, που το χρησιμοποιούσε 
ένας για να πουλήσει το τσάι  που ’βραζε δίπλα, με τα  φλιτζάνια αραδιασμένα  και  μ’ 
ένα στρογγυλό ψωμάκι (μπουτίτο) για κάλυμμα. Το τσάι ακόμα σερβίρεται πολύ 
βρασμένο, σχεδόν μαύρο, και πολύ γλυκό, τουλάχιστον  δύο με τρεις κουταλιές 
ζάχαρη, όπως συμβαίνει και στα αραβικά κράτη. Οι νοματαίοι περίμεναν καρτερικά 
τη σειρά τους. Κάπου-κάπου έβγαινε ο κλητήρας για να φωνάξει το όνομα του 
επόμενου που ’χε σειρά. Μερικοί βαστούσαν τη «Νεγκαρίτ Γκαζέτα» (Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως).  
Οι περισσότεροι γυάλιζαν τα παπούτσια τους, για να «σκοτώσουν»  την ώρα τους. 
Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν γεμάτες από κόσμο, απ’ τη στιγμή που άνοιγαν, 
στις εννιά. Αποτελούσε  σύνηθες φαινόμενο να βλέπει κανείς κάθε πρωί τους 
υπαλλήλους μαζί με τον κόσμο να γυαλίζουν τα παπούτσια τους. Το γυάλισμα των 
παπουτσιών ήταν κάτι  σαν ιεροτελεστία στην Αντίς Αμπέμπα. Μπορεί κανείς να 
φορούσε τρύπιο παντελόνι, αλλά τα παπούτσια του να είναι τέλεια βαμμένα. Οι 
συμπαθητικοί λούστροι  χρέωναν 0.10 λεπτά για φρέσκο γυάλισμα  και 0.5  για 
ξεσκόνισμα. Μ’ αυτό τον τρόπο  τα παπούτσια ήσαν  «α γκάμπα» (στην τρίχα), όπως 
έλεγαν οι Ιταλοί.  
Επειδή τίποτα δεν γινόταν χωρίς το- αλά ελληνικά- «γρηγορόσημο», ο καθένας είχε 
το δικό του τσιφλίκι στην διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Στην είσοδο κάθε δημόσιας 
υπηρεσίας περίμενε ένας υπάλληλος που οδηγούσε τους  ενδιαφερόμενους  προς τις 
αρμόδιες  υπηρεσίες. Αν δεν έπαιρνε τον όβολό του «γιιέ τσάι μετέτσα» (για ν’ 
αγοράσει τσάι), θα έλεγε ότι δήθεν ο υπάλληλος λείπει  ή πως είναι τάχα στο γραφείο 
του διευθυντή για υπογραφή.  Η υπογραφή δεν ήταν μια απλή διαδικασία, διότι 
συνήθως  ο διευθυντής είχε κάποιον επισκέπτη στο γραφείο του που, τις 



περισσότερες φορές, ήταν φίλος του που ’χε έρθει για βίζιτα  ή  ίσως να ’χε μια 
στοίβα από χαρτιά που τα  υπέγραφε με το πάσο του. Αρκετές φορές, πάλι, ο 
υπεύθυνος  στην πραγματικότητα ήταν μόνος του  και  την είχε αράξει στο γραφείο 
του διαβάζοντας αμέριμνα  την «Addis Semen»( Νέα Εποχή, αιθιοπική εφημερίδα). Η  
χειρότερη περίπτωση  απ’ όλες ήταν όταν έλειπε σε κηδεία, διότι, σύμφωνα με την 
παράδοση, κανείς δεν απαγόρευε σε υπάλληλο να πάει να κλάψει φίλο ή συγγενή. 
Πολλές φορές αυτό το χρησιμοποιούσαν αρκετοί για να κάνουν  σκασιαρχείο. Ήταν 
πληγή αγιάτρευτη… Τελικά, μετά από πολλές διαδικασίες και έχοντας την υπογραφή 
του υπεύθυνου, έφθανε η στιγμή που έπρεπε εκείνος που είχε τη σφραγίδα να τη 
βάλει κάτω απ’ την υπογραφή. Επειδή κανένα έγγραφο δεν είχε ισχύ χωρίς τη 
σφραγίδα, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διεκπεραίωση της υπόθεσης, μιας κι ήταν το 
τελευταίο στάδιο της  διαδικασίας.  
Στη δε εφορία, εκεί βρίσκονταν  τα  μεγάλα πιράνχας. Το «λάδωμα» έπεφτε διπλό και 
τριπλό. Για να πάρει κανείς το ποθητό κίτρινο χαρτί (φορολογική ενημέρωση), 
έπρεπε να ξημεροβραδιάζεται για μέρες ολόκληρες. Το χαρτί αυτό το χρειαζόταν 
οποιοσδήποτε έφευγε για ταξίδι στο εξωτερικό,  για να το καταθέσει στο τμήμα 
έκδοσης βίζας (immigration office).  Θυμάμαι, για μεγάλο χρονικό διάστημα σ’ αυτό 
το τμήμα δούλευε μια  κάποια κυρία Αγιέλετς. Για άγνωστο λόγο δεν της άρεσε η 
φάτσα μου κι έβρισκε πάντοτε δικαιολογίες για να καθυστερήσει  τα διαβατήρια των 
πελατών μου. Κάποτε έμαθα απ’ την αδελφή μου, την Καλλιόπη, πως ήταν φίλη της. 
Όταν της το ανέφερε η αδελφή μου, έκπληκτη η κυρία Αγιέλετς της είπε: «Δεν το 
’ξερα  ότι ήταν αδελφός σου, νόμιζα πως ήταν Άραβας». Θου, Κύριε, φυλακήν  τω 
στόματί μου. Να με περάσουν και για τρομοκράτη! Από τότε πάντως  τα διαβατήρια  
τα έπαιρνα  επί τόπου. Όλα, λοιπόν, ήσαν θέμα γνωριμίας.  
Στο Υπουργείο Εξωτερικών η υπεύθυνη του τμήματος  χορήγησης της  αιθιοπικής 
υπηκοότητας ήταν μια άλλη πολύ δυναμική κύρια: η μαντάμ Μάρθα. Επιβλητική, 
αυστηρή κι αυταρχική, τα πάντα ήταν θέμα της δικής της τελικής  απόφασης,  αν 
,δηλαδή,  μια αίτηση θα εγκριθεί  ή θα απορριφθεί. Την εποχή εκείνη πολλοί Έλληνες 
προσπαθούσαν να πάρουν την αιθιοπική ιθαγένεια, διότι  είχε αλλάξει ο νόμος και 
για να μπορεί κανείς να κτίσει σπίτι ή ν’ αγοράσει οικόπεδο ή, ακόμη,  για ν’ ανοίξει 
επιχείρηση στ’ όνομά του, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχει την υπηκοότητα. 
Υπήρχαν φήμες ότι  κυρία  Μάρθα  δεν ήταν λάτρης  των Ελλήνων, χωρίς βέβαια να 
παίρνω όρκο, διότι δε μπορούσα να δω στο βάθος της ψυχής  της. Πάντως, είχε γίνει 
ο εφιάλτης των Ρωμιών κι  όταν τελικά έβαζε την υπογραφή της κι έδινε το πράσινο 
φως , ερχόταν η λύτρωση.  
     Με την παρούσα νομοθεσία, μετά την πτώση του αυτοκράτορα, όλες οι θρησκείες,  
μαζί  με την ορθόδοξη χριστιανική, βρίσκονται  στην ίδια  ισότιμη βάση . 
Οι δύο μεγαλύτερες θρησκείες ήταν η αιθιοπική ορθόδοξη (η μονοφυσιτική) 
χριστιανική  και η μουσουλμανική (σάφι). Μικρότερες ιουδαϊκές και ψυχολατρικές  
θρησκευτικές παροικίες υπήρχαν και υπάρχουν στην επικράτεια. Την εποχή του 
αυτοκράτορα επίσημη θρησκεία του κράτους ήταν η ορθόδοξη κοπτική. Το παρόν 
Σύνταγμα  ισχύει απ’ το 1994. Το άρθρο 2 δεν υιοθετεί καμία  επίσημη θρησκεία και 
διαχωρίζει το ρόλο πολιτείας και  εκκλησίας.  
Στο άρθρο 34 (αναφερόμενο σε δικαιώματα προερχόμενα από γάμους, προσωπικά 
και οικογενειακά ), στην παράγραφο 5 αναφέρει: «Το παρόν Σύνταγμα  δεν αποκλείει 
την κατακύρωση των διαμαχών  σε σχέση με το  οικογενειακό δίκαιο, σύμφωνα με  το 
θρησκευτικό ή εθιμικό δίκαιο, με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων στη διένεξη».   
Το άρθρο 78 (5) επίσης, επιτρέπει την ίδρυση δικαστηρίων με αναφορές  στο εθιμικό 
ή θρησκευτικό δίκαιο. Τα δικαστήρια  υπάγονται σε τέσσερις κατηγόριες: στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, που εδρεύει  στην Αντίς Αμπέμπα, σε Ανώτερα Δικαστήρια,  
που εδρεύουν σε όλες  τις επαρχίες, στα «Αουράτζα», που βρίσκονται στα αμέσως 
επόμενα διοικητικά  διαμερίσματα και στα «Ουορέντα», στις  περιφέρειες. Το ίδιο 
ισχύει για τα Σάρι (μουσουλμανικά  δικαστήρια). Διαιρούνται στα Σάρι, Καντίς και 
Ναίμπα, αντιστοίχως.   
 



Ο Αστικός Κώδικας ορίζει ως μικρότερη  ηλικία  γάμου τα 18 για τους άνδρες  και τα 
15 για τις γυναίκες, ανεξαρτήτως αν ο γάμος είναι  πολιτικός, θρησκευτικός ή 
εθιμικός. Ίσως το οικογενειακό δίκαιο έχει μεταθέσει το όριο ηλικίας στα 18 για 
άνδρες και γυναίκες. Αμφότερα τα άρθρα του Συντάγματος και του Αστικού Κώδικα, 
αναφέρουν ότι  συγκατάθεση με βία ακυρώνει το γάμο. Η πολυγαμία  έχει καταργηθεί 
και τιμωρείται  από νόμους που υπάγονται  στον Ποινικό Κώδικα.   
Η τωρινή κυβέρνηση της Αιθιοπίας, έχει θέσει  σε ισχύ ένα αποκεντρωμένο 
ομοσπονδιακό σύστημα δικαστηρίων. Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έχει  
δικαιοδοσία σε υποθέσεις  που αφορούν  ομοσπονδιακούς νόμους καθώς και νόμους  
εθνικής εμβέλειας. Ο πρόεδρος κι ο αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Ανώτατου 
Δικαστηρίου προτείνονται απ’ τον πρωθυπουργό και ορίζονται απ’ τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Γι’ άλλους ομοσπονδιακούς  δικαστές, οι οποίοι έχουν εκλέγει από 
το ομοσπονδιακό δικαστικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός υποβάλλει τα ονόματά 
τους στη Βουλή για επικύρωση. 
Το Σύνταγμα διασφαλίζει την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Οι δικές γίνονται δημόσια, οι 
κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα νομικής υπεράσπισης και το Δημόσιο Γραφείο 
Υπεράσπισης εξασφαλίζει δικηγόρους για τους  κατηγορούμενους. Παρά ταύτα, ο 
νόμος δεν επιτρέπει  στην υπεράσπιση να έχει πρόσβαση στα αποδεικτικά  στοιχεία 
εναντίον  του κατηγορουμένου πριν την έναρξη της δίκης. Η  κυβέρνηση ξεκίνησε το 
1995 να  εκπαιδεύει νέους δικαστικούς  και εισαγγελείς, όμως, παρ’ όλα  αυτά,  θα 
χρειαστούν αρκετά χρόνια για τη δημιουργία πλήρως ανεξάρτητου δικαστικού 
συστήματος . 
 
 

 
 
                                                 Το κερί του κρατούμενου. 
 
Έπεα    πτερόεντα  ( II ) 
 
     Ενώ εμείς οι προνομιούχοι τη βρίσκαμε ωραία, κάπου-κάπου  συνέβαινε και 
κάποιο γεγονός που  τάραζε την ηρεμία μας. Θα σας διηγηθώ μερικές ιστορίες που 
μου συνέβησαν προσωπικά , αναφέροντας  με ευλάβεια τα αξιώματα των ανθρώπων 
που πρωταγωνίστησαν.  
 
Ένα βροχερό απογευματάκι  είχα σταματήσει στα φανάρια έξω απ’ το καφέ- μπαρ 
του Aurora με τ’ αυτοκίνητό μου, περιμένοντας ν’ ανάψει το πράσινο φως για να 
φύγω. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στο  αμάξι μου, χωρίς να 



φρενάρει. Απ’ το τράνταγμα, με τη σειρά του το αυτοκίνητό μου χτύπησε ένα Όπελ 
που ήταν σταματημένο μπροστά. Αμέσως βγήκε ο ιδιοκτήτης του Όπελ  για να 
διαμαρτυρηθεί. Ήταν γνωστός μου,  Γερμανοεβραίος, ο Ναντίρ, που, μόλις με είδε με 
ρώτησε τι συνέβη. Βγήκα έξω και πήγαμε μαζί να δούμε την αιτία του κακού, μια 
Στουντεμπάκερ μπορντό. Καθώς άνοιξε η πόρτα, μας ήρθε μια ιδιάζουσα μυρωδιά, 
λες και μπήκαμε σε κατάστημα με αλκοόλ. Ο οδηγός  ακουμπούσε στο τιμόνι κι οι 
υαλοκαθαριστήρες  του αυτοκίνητου δε λειτουργούσαν. Μόλις είδαμε τον οδηγό 
αλληλοκοιταχτήκαμε  με τον Ναντίρ με απορία, διότι καταλάβαμε πως είχε σχέση με 
τη βασιλική οικογένεια, μιας και  ήταν φτυστός με τον πρίγκιπα Σάχλε Σελασσιέ, τον 
νεότερο γιο του αυτοκράτορα. Βλέποντάς με αυτός  μου είπε στα αγγλικά «Μην 
κανείς φασαρία, πάρε την κάρτα μου και τηλεφώνησέ μου να τα κανονίσουμε». 
Χωρίς να βγάλω λέξη πήρα την κάρτα  και την έβαλα στη τσέπη μου. Το βράδυ στο 
σπίτι έριξα μια μάτια στην κάρτα για να δω ποιος ήταν. Όντως, επρόκειτο για  
πρίγκιπα ,όχι πάντως για τον Σάχλε Σελασσιέ, αλλά για  κάποιον Μερίντ και για  
διεύθυνση στην κάρτα είχε  «Ξενοδοχείο Grosvenor , Λονδίνο», ένα από τα πιο 
φημισμένα στον κόσμο. Βέβαια, δεν μπορούσα να πάρω  τηλέφωνο, διότι η 
διεύθυνση  ήταν στο Λονδίνο, ούτε επιχείρησα να τον βρω, μιας και δεν  ήθελα να 
μπλέξω  με το παλάτι κι ,επιπλέον, η ασφάλειά μου ανέλαβε τα έξοδα. Όμως, 
διαρκώς  αναλογιζόμουν πόσο θα κόστιζε η παραμονή στη σουίτα ενός τέτοιου 
ξενοδοχείου στην καρδιά του Λονδίνου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας και 
τη δήλωνε ως μόνιμη  κατοικία . Αυτά συνέβαιναν τη στιγμή που ο λαός πεινούσε. 
Ίσως πίστευε ο πρίγκιπας ότι κι εκείνος ο λαός έτρωγε... παντεσπάνι.  
 
     Ένα άλλο περιστατικό με υψηλόβαθμο πρόσωπο συνέβη ένα βραδάκι, όταν 
κατηφορίζοντας για το Nefas Silk  με το αμάξι μου, για να πιω ένα ποτηράκι ουίσκι  
να παν’ τα φαρμάκια κάτω, βγήκε ξαφνικά  ένα πράσινο Φολκσβάγκεν, με χτύπησε 
στα πλάγια κι έπεσε σ’ ένα χαντάκι. Βγήκα αμέσως να δω τι έγινε και είδα έναν  
στρατιωτικό  με το πηλήκιό του πεσμένο στο διπλανό κάθισμα, να μιλάει με τον 
ασύρματό  του. Βλέποντας το πηλήκιο με την κόκκινη λωρίδα κατάλαβα πως 
επρόκειτο για  στρατηγό. Σε μερικά λεπτά έφθασε ένα Φολκσβάγκεν Κόπμι με 
στρατιώτες, καθώς ο στρατώνας  της 4ης μεραρχίας ήταν δίπλα. Αφού πήραν τα 
στοιχεία μου, ο στρατηγός διέταξε να μ’ αφήσουν να φύγω με την παρατήρηση ότι θα 
με καλούσαν για τα περαιτέρω. Το βράδυ δεν έκλεισα μάτι, διότι δεν ήξερα τι είδους 
μπλεξίματα θα είχα με στρατηγούς.  
Το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Μιχάλης Παγουλάτος απ’ τη Lion Insurance  
(ασφαλιστική εταιρεία), λέγοντάς μου:«Τον έψαχνες πολύ καιρό  τον στρατηγό και 
τράκαρες μαζί του; Δεν έβρισκες  κανέναν άλλο;». Όταν του εξήγησα πως δεν 
έφταιγα εγώ, μιας κι αυτός ξεπετάχτηκε απ’ τα πλάγια , μου είπε: «Θ’ αστειεύεσαι! 
Εδώ, εμείς πάμε σ’ αυτόν όταν έχουμε προβλήματα. Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, 
άσε θα δω πώς θα ξεμπλέξουμε».  Τότε θυμήθηκα το γνωμικό που λέει  «Πήγε ο 
Εβραίος στο παζάρι  και ήταν Σάββατο». Τι δουλειά είχα εγώ στο Nefas Silk  και, 
προπαντός, να τρακάρω στρατηγό και, μάλιστα,  αρχηγό της αστυνομίας ; Αυτό 
αρμόζει στο «Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά». 
Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης ήταν ότι λίγο αργότερα με πήρε τηλέφωνο ο 
Αντάμου, υπαρχηγός της αστυνομίας, γνωστός για το ήθος του και με ρώτησε τι 
ακριβώς συνέβη. Μου είπε συγκεκριμένα: «Αν δε φταις, πες μου το να ξέρω, διότι 
δεν είσαι υποχρεωμένος να παραδεχτείς κάτι που δεν έκανες, όσο ψηλά κι  αν 
βρίσκεται αυτός που σε κατηγορεί». Σκέφθηκα λιγάκι και του απάντησα «ήταν δικό 
μου λάθος , έπρεπε να προσέχω περισσότερο». Φάνηκε να μη με πιστεύει, αλλά δεν 
ήθελα να μπλέξω περισσότερο.  
 
     Το τρίτο περιστατικό συνέβη ένα πρωινό, πάλι με τ’ αυτοκίνητό μου στο Bole, στο 
δρόμο για το αεροδρόμιο. Ενώ οδηγούσα αμέριμνος, περνάει μια μηχανή με έναν 
αστυνομικό και μου κάνει νεύμα να σταματήσω. Πλησιάζει και μου λέει ότι έτρεχα με 
120 χλμ. την ώρα. Απορημένος του απάντησα ότι ήταν ζήτημα αν έπιασα τα 80. Μου 



ανταπαντά  τότε «Δηλαδή υπονοείς ότι λέω ψέματα; Δώσε μου την άδεια οδήγησης 
κι ακολούθησέ με στο τμήμα για να καταλάβεις τι θα πει να λες έναν Αιθίοπα 
αξιωματικό ψεύτη». Ήταν λοχαγός με τρία αστερία (shambel). Έβγαλα την άδεια και 
τείνοντας το χέρι μου, μου είπε: «Βάλε μέσα τρία κόκκινα». Το κάθε κόκκινο ήταν 10 
αιθιοπικά δολάρια. Το σκέφτηκα λίγο και είπα μέσα μου «άντε να αποδείξεις στο 
τμήμα  ότι δεν είσαι ελέφαντας». Του αποκρίθηκα  πως είχα μόνο 20 δολάρια. Τα 
άρπαξε κι έφυγε.  Βέβαια μ’ έτσουξε , διότι ήταν είκοσι δολάρια και το ’60  έτρωγες 8 
φορές  μ’ αυτά σε ιταλικό εστιατόριο (προς 2,5 δολάρια το μενού τριών φαγητών με 
φρούτα και.... καφέ). Μάλιστα.!  
 
     Το τέταρτο περιστατικό που πραγματικά με ταρακούνησε συνέβη πάλι με το αμάξι 
μου. Στην ανηφόρα της λεωφόρου  Τσόρτσιλ ένας μπάτσος με μοτοσικλέτα πριν απ’ 
τα φανάρια, έκανε ζιγκ ζαγκ και μ’ έβγαλε σχεδόν απ’ το δρόμο. Εκνευρίστηκα, τον 
πήρα από πίσω και του ’πα «Αν εσείς  της τροχαίας  οδηγείτε έτσι, τι να πούμε 
εμείς;». Αμέσως έβγαλε τον ασύρματό του και κάλεσε έναν  ακόμη αξιωματικό που 
βρισκόταν λίγο παρακάτω, σε περιπολία, και βάζοντάς με στη μέση, λες κι ήμουν 
επίσημος,  με οδήγησαν στο περίφημο 3ο Τμήμα (σοστενιά). Μπαίνοντας μέσα είδα 
τον αξιωματικό υπηρεσίας ο οποίος ρώτησε  τι συνέβη. Ο αστυφύλακας του είπε ότι 
αρνήθηκα να του δώσω τα στοιχεία μου, ότι τον έβρισα, τον έσπρωξα  και ότι 
επιχείρησα να φύγω, όλα ψέματα. Αμέσως εκείνος  έδωσε διαταγή να με κρατήσουν 
και να με περάσω το πρωί από αυτόφωρο. Μου πήραν τη ζώνη που φορούσα, τα 
κλειδιά, τα λεφτά μου και μ’ οδήγησαν  στο κρατητήριο. Ζήτησα απ’ τον αξιωματικό, 
αν γινόταν, να τηλεφωνήσω και μου απάντησε «Πήγαινε στο απέναντι δωμάτιο που 
έχει τηλέφωνο». Τότε ο στρατιώτης που θα με συνόδευε απόρησε « Μα, κύριε 
αξιωματικέ, το τηλέφωνο δε δουλεύει απ’ το πρωί». « Ε, μου λέει, τι να σου κάνω; 
Είσαι άτυχος». Με πήγαν σ’ ένα μέρος χωρίς οροφή,  όπου στη μέση υπήρχε ένα 
μεγάλο  βαρέλι. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το είχαν στη μέση. Δεν πέρασε ένα 
λεπτό και μπήκε ένας κρατούμενος τύφλα απ’ το μεθύσι , πήγε  απευθείας εκεί  και 
ούρησε. Κάθε δέκα λεπτά έμπαινε κι ένας ακόμη κι έκανε την ανάγκη του. Το βαρέλι 
είχε μισογεμίσει. Όσο σκοτείνιαζε με ρωτούσαν «φερέντζ, έφερες κερί;» ( λευκέ, 
έφερες κερί), διότι είναι κανόνας στον υπόκοσμο να κουβαλάει ο κρατούμενος κερί 
για να φωτίζει ο τόπος  μες στο σκοτάδι. Πήγα να τρελαθώ. Είπα μέσα μου «αν 
περάσω εδώ την νύχτα, σίγουρα θα μου στρίψει». Βλέποντας το κλειδί στην πόρτα 
με το τηλέφωνο (που δήθεν δε δούλευε) έτρεξα, το άρπαξα και κλειδώνοντας πίσω 
μου τηλεφώνησα στο στρατηγό Dahlborn,  ο οποίος ήταν γνωστός μου, Σουηδός 
στην καταγωγή  και  σύμβουλος στην αστυνομία και του εξομολογήθηκα  τα 
καθέκαστα. Με συμβούλεψε να μην ανοίξω σε κανέναν και να περιμένω. Επιπλέον, 
μου είπε να τον ξαναπάρω  σε λίγα λεπτά  και  πως μίλησε ο συνταγματάρχης στον 
αξιωματικό υπηρεσίας και θα μ’ αφήσουν να φύγω. Έτσι κι έγινε και τελικά  ο 
αξιωματικός μού ζήτησε συγνώμη, διότι, τάχα μου, δεν ήξερε ότι  το τηλέφωνο 
λειτουργούσε. Το παραπάνω περιστατικό με το κρατητήριο μου ερχόταν πολλές 
φορές στο νου, ειδικά κατά  την περίοδο της χούντας,  υπενθυμίζοντάς μου την άξια 
του  να ζει κανείς ελεύθερος και να αναπνέει τον  καθαρό αέρα, αντί για την αμμωνία 
απ’ το κάτουρο.   
 
     Το τελευταίο περιστατικό συνέβη  στον Ολυμπιακό σύλλογο, όπου απρόσεκτα 
άφησα το αμάξι μου στη μέση του δρομάκου που οδηγούσε στο ελληνικό σχολείο. 
Επειδή ήταν αργά νόμισα ότι δεν θα περάσει κανείς. Mea culpa! Κάποια στιγμή 
μπαίνει ο γιατρός Κιούσης έξαλλος και μου λέει :«Βρε, Τζίμμη, άφησες τ’ αυτοκίνητό 
σου στη μέση του δρόμου κι έχω έναν μέτο αλέκα (υπολοχαγό) αστυνομικό και 
φωνάζει. Νομίζω ότι είναι και πιωμένος. Έλα, σε παρακαλώ, να του μιλήσεις και 
πάρε το αμάξι σου, διότι δεν μπορεί να φύγει». Όντως, βγήκα με τον Λάκη τον 
Πιθάρα έξω και βλέπω τον αστυνομικό έξαλλο  να παραπατάει απ’ το μεθύσι, να 
’ρχεται καταπάνω μου, να μ’ αρπάζει απ’ το αυτί (λες κι ήταν ο Μπινιάρης ,δάσκαλός 
μου) και να μου λέει « ντιγκαμπένια (φαταούλα), τι νομίζεις ότι ο δρόμος είναι του 



πατέρα σου;». Αισθάνθηκα το αυτί μου να με τσούζει, το άγγιξα με το δάκτυλό μου 
και είδα  αίμα να τρέχει. Έτσι όπως ήμουν  έξαλλος ο Λάκης μου είπε «μη, Τζίμμη, 
ηρέμησε, θα βρεις τον μπελά σου». Χωρίς να σκεφτώ τι έκανα έπιασα τον 
αστυνομικό, τον ταρακούνησα δυο- τρεις φορές κι εκείνος απ’ το πολύ μεθύσι 
παραπάτησε και σωριάστηκε κάτω. Σηκώθηκε έπειτα με δυσκολία, μπήκε στο 
αυτοκίνητό του κι έφυγε. Το βράδυ δεν μ’ έπαιρνε  ο ύπνος. Αναρωτιόμουν αν 
κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου μου και τους μπελάδες  που θα ’χα στο τμήμα  
επειδή  χτύπησα όργανο της τάξης και  παρεμπόδισα την κυκλοφορία. Πηγαίνοντας 
το πρωί προς το γραφείο μου, βλέπω μπρος απ’ το ξενοδοχείο «Ethiopia»  το μπλε 
Όπελ του αστυνομικού  να είναι πίτα, τελείως τρακαρισμένο, μόνο από θαύμα 
γλίτωνε κανείς από ’κει μέσα . Περίμενα με αγωνιά μερικές μέρες μήπως με καλέσει 
κανείς, αλλά ευτυχώς «no news, good news».  
 
     Στην Σαμπάτα (20 χλμ. απ’ την Αντίς) υπήρχε ένα ιταλικό εστιατόριο που έφτιαχνε 
τη σπεσιαλιτέ του, σπιτικές ταλιατέλες μπολονέζ για πρώτο πιάτο και  suprema di 
polo (στήθος κοτόπουλου ελαφρώς αλευρωμένο τηγανητό) για κύριο πιάτο, 
συνοδεύοντάς το  με  το περίφημο χορταρικό ρικόλα , ντομάτες και λαδόξυδο. Ένα 
καιρό ήταν της μόδας να πηγαίνουμε Έλληνες και Ιταλοί για φαΐ συχνά  το βράδυ, 
προπάντων για τα ρικόλα, μιας και ήταν το μόνο εστιατόριο που έφτιαχνε  αυτό το 
σαλατικό. 
Βλέποντας κάποιοι  ληστές ότι είχε ψωμί η υπόθεση,  είχαν φράξει το δρόμο με 
κοτρόνες γύρω στα είκοσι χιλιόμετρα για να μην μπορούν τ’ αμάξια να περάσουν κι 
όταν κατέβαινε κανείς για να δει τι γινόταν, μια άλλη συμμορία από πίσω έφραζε το 
δρόμο-πάλι με κοτρόνες- για να μην μπορέσει να γυρίσει κανείς και να φύγει. Μετά, 
υπό την απειλή μαχαιριών,  έκλεβαν ό,τι έβρισκαν. Είχαν γίνει ο τρόμος και ο φόβος 
της περιοχής, αλλά εκείνος που τελικά την πλήρωσε  ήταν ο Ιταλός, διότι δεν 
τολμούσε κανείς να πάει στο εστιατόριό του . Με την επέμβαση της αστυνομίας, 
καθάρισε η περιοχή, αλλά για αρκετά μεγάλο διάστημα κάθε φορά που περνούσαμε 
από εκεί , αναρωτιόμασταν πώς θ’ αντιδράσουμε αν ξεπεταχτεί κάποιος κακοποιός.   
 
     Μια περίοδο ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι. Η αστυνομία είχε ταυτιστεί σχεδόν με 
τους κλεφτές, νόμος  και παρανομία συμβαδίζανε. Όπως λέει  και το ρητό « Όλο 
νόμοι κι αστυνόμοι και στο βάθος υπονόμοι». Κάποιοι  αστυφύλακες είχαν σχηματίσει 
μια συμμορία , η οποία τη νύχτα σταματούσε διαβατές με το πρόσχημα της 
εξακρίβωσης στοιχείων και τους λήστευε, μιας κι εκείνοι ανύποπτοι σταματούσαν για 
τον έλεγχο. Ο κόσμος τους είχε ονομάσει «ματζιράτ μετσιότς», εκείνοι, δηλαδή, που 
χτυπούσαν  στο σβέρκο, διότι χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο για να 
αχρηστεύσουν το θύμα. Έναν φίλο μου Ιταλό, τον Ροντόλφο, αργά τη νύχτα  
πηγαίνοντας σπίτι του τον σταματήσανε δυο αστυνομικοί, αλλά αυτός καθότι παιδί 
της πιάτσας δεν πιάστηκε κορόιδο και το ’βαλε στα πόδια. Το πρωί μου ’πε ότι αν 
υπήρχε χρονόμετρο θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ, μέχρι και δυο φράχτες πήδηξε για 
να ξεφύγει.  
 
Βέβαια όλα αυτά  ήταν σταγόνα στον ωκεανό, εν συγκρίσει με τα καλά που μας 
προσέφερε η Αντίς Αμπέμπα, που κυριολεκτικά δεν την αλλάζαμε με τίποτα. Μπορεί 
το τραγούδι να λέει «Λόνδρα, Παρίσι, Νιου Γιορκ, Βουδαπέστη , Βιέννη / μπρος στην 
Αθήνα καμιά, μα καμιά σας δε βγαίνει», αλλά, θα συμπλήρωνα, μόνο η Αντίς σε 
παραβγαίνει.  
 
 



 
 
                                  Κέντρα διασκέδασης της Αντίς Αμπέμπα. 
 
     Οι Αιθίοπες  είναι φύσει γλεντζέδες. Όταν την αράξουν  κάπου, όπως και οι 
Έλληνες, ανοίγουν λάκκο. Τους αρέσει η μάσα ,η πάρλα,  το κρασί (τέλα)  και η 
παρέα, προπαντός η γυναικεία. Γι’ αυτό το λόγο παντού οι σερβιτόρες είναι γυναίκες. 
Όταν μπει κανείς είτε σε εστιατόριο είτε σε μπαρ και δεν υπάρχουν γυναίκες,  λέει  
«μινεού τσιρ άλε»(προς τι αυτή η νέκρα); Γι’ αυτό, η νυκτερινή ζωή είναι κομμένη και  
ραμμένη στα γούστα τους. Η Αντίς Αμπέμπα σε κάθε γωνιά της  έχει και κάποιο 
μπαρ (tetz bet) . Όπως είπε κάποτε ένας χαριτολογώντας, η πόλη έχει περισσότερα  
μπαρ και  μπορντέλα, παρά σπίτια. 
Ενώ  το κέντρο ήταν γεμάτο από μικρά στέκια για  φαΐ και ποτό, πολλοί κάλυπταν 
χιλιόμετρα για να πάνε σε καμιά γνωστή ψησταριά. Αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο 
να βλέπει κανείς παρεούλες να περπατάνε στο δρόμο της Gafarsas , όπου 
βρίσκονταν οι γνωστές ψησταριές (κουάντα μπέτ) . 
Όμως, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης ήταν τα χιλιάδες στην κυριολεξία 
νυχτερινά στέκια , γεμάτα από γυναίκες. Τα πολύ παλιά χρόνια, το σκήπτρο το 
βαστούσε η περιοχή «Ube Bereha», το πραγματικό της όνομα ήταν «Detzach Ube»,  
από κάποιον ευγενή, αλλά μετονομάστηκε σε  «Έρημος»  κι αργότερα σε  
«Hollywood». Εκεί συναντούσες τις ωραιότερες πεταλούδες  της νύχτας και τις πιο 
δεινές χορεύτριες. Παρ’ όλο που ήταν όλο ζωή η περιοχή, πολλοί  την απέφευγαν, 
διότι εκεί γίνονταν πολλοί καυγάδες και  παρατράγουδα κι έπρεπε κανείς να ’χει 
κουλιόνια  για να πάει.  
Ο φίλος μου, ο Παύλος, είχε μανία με τον χορό. Ήθελε πάση θυσία να μάθει να 
χορεύει. Έμαθε ότι δεν υπήρχε καταλληλότερος τόπος από εκείνον  της «ερήμου». 
Πώς, όμως, να πάει μιας και ήταν μόνο δεκατεσσάρων χρόνων πιτσιρικάς κι εκεί 
έπεφταν κορμιά; Βρήκε έναν Αρμένη, τον Αρακέλ, γνωστό για τα κότσια του, για  να 
τον συνοδεύσει και να τον προστατεύσει συνάμα ,πληρώνοντάς του τα ποτά, μιας και  
του άρεσε να τα τσούζει. Σε λίγο καιρό έγινε άσσος στο χορό. Την εποχή εκείνη ήταν 
στο φόρτε τους  το Μάμπο, το Τσα- Τσα και το Ροκ εν Ρολλ. Κάποια φορά   έλαβε 
μέρος σε διαγωνισμό  χορού στον ιταλικό σύλλογο «Γιουβέντους» και κέρδισε το 
πρώτο βραβείο. Μου ’λεγε ότι το βράδυ ξαπλωμένος στο κρεβάτι κουνούσε τα πόδια 
του για να μην ξεχάσει τα κόλπα που ’χε μάθει  στο κλαμπ.  
Όταν η Αντίς έγινε κέντρο των αφρικανικών χωρών, μετά την ίδρυση του οργανισμού   
και την ανέγερση του κτιρίου που στέγαζε τα συνέδρια   των χωρών της ηπείρου, 
χιλιάδες Αφρικανοί επισκέπτονταν την πρωτεύουσα. Οι Αιθιοπίδες είναι, χωρίς  
αμφιβολία, οι ωραιότερες Αφρικανές και θεωρούνται  από τις ωραιότερες γυναίκες  



στον κόσμο. Κάθε βράδυ, μετά τις συνεδριάσεις,  έκαναν  έφοδο οι Αφρικανοί στη 
νυχτερινή ζωή της πόλης. Επόμενο ήταν ν’ ανοίγουν όλο και περισσότερα νάιτ 
κλαμπ. Τα πρώτα άνοιξαν  στην περιοχή της Gefersa, το κλαμπ του Τσίρου (Ιταλού) 
και το «Japan»  (δίπλα στη ιαπωνική πρεσβεία). Αλλά εκεί που γινόταν της 
κακομοίρας ήταν στην περιοχή του Nefas Silk, όπου τα κέντρα  ξεφύτρωναν σαν τα  
μανιτάρια. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, υπήρχαν χίλια περίπου  νυχτερινά  κέντρα 
αυτού του είδους, ξεκινώντας απ’ τη σιδηροδρομική γραμμή στο Meshoualekia και 
φτάνωντας  μέχρι το Akaki (κωμόπολη). Τα πιο γνωστά ήταν το «Bella Napoli», τo 
«Amalfi», το «Marathon», το «Demerech» και το «Ben Hur».  
Το «Bella Napoli» το ’χε  χτίσει ο «πατριάρχης των μπορντέλων- μπαρ» 
Ναπολιτάνος Μποριέλο,  που είχε και εστιατόριο γνωστό για την  περίφημη 
ψαρόσουπα και τα σπαγγέτι αλά Μπολιέρο, με πικάντικη σάλτσα. Αλλά ποιος 
ενδιαφερόταν για «σούπα και μούπες» τη νύχτα; Το ψητό ήταν οι γυναίκες. Μαύροι, 
άσπροι, γέροι, νέοι, κουτσοί, στραβοί,  μέχρι και ένας καθολικός ιερέας, όλοι ήσαν 
εκεί. Κάθε βράδυ γινόταν της μουρλής. Διπλωμάτες, διευθυντές επιχειρήσεων, 
εργάτες και  νυχτόβιοι γίνονταν ένα. Το κέντρο Μποριέλο  είχε καμιά πενηνταριά 
γυναίκες κι εκεί λανσάρανε τους καινούργιους χορούς από Jerk, Pop Corn , Soul κι 
ό,τι άλλο  καινούργιο υπήρχε.  
Πίσω από την κεντρική αίθουσα βρίσκονταν μικρά δωμάτια που χρησιμοποιούνταν 
για τα περαιτέρω,  μιας κι  ο απώτερος σκοπός ήταν η συνεύρεση με τις γυναίκες. 
Την περίοδο εκείνη οι κοπέλες χρέωναν 15 δολάρια  Αιθιοπίας, (7,5 αμερικάνικα) συν 
5 δολάρια για το δωμάτιο. Βεβαίως, οι Αφρικανοί πλήρωναν τα δίπλα και τριπλά.  
Με τον φίλο μου, τον Τσίσο, ήμασταν αχώριστοι την εποχή εκείνη και συχνά 
πηγαίναμε για κάνα ποτό. Στην παρέα μας,  συχνά, ερχόταν κι ο  Γιώργος  
Αλεξανδράκης. Τραβούσαμε τα ουισκάκια μας  και κάπου-κάπου πηγαίναμε στην 
πίστα και λικνιζόμασταν στους ρυθμούς του χορού.  
Μια φορά, στη Στοκχόλμη, βρέθηκα με κάποιον σ’ ένα μπαρ και συζητούσαμε για 
πόλεις με μεγάλη νυχτερινή ζωή. Αναφέραμε το Place Pigalle, την περιοχή Γκίνζα 
στο Τόκιο και τη Βία Βένετο στη Ρώμη. Ξαφνικά μου λέει «θα σου πω ένα μέρος που 
δεν το γνωρίζεις, το οποίο δε συγκρίνεται με κανένα στον κόσμο. Είναι η Αντίς 
Αμπέμπα στην Αιθιοπία, στην Αφρική». Δεν είπα τίποτα, προφασίστηκα άγνοια. Τον 
ρώτησα, δήθεν απορημένος « Μη μου λες!  Έχει πολλές γυναίκες εκεί;». 
Παρά το γεγονός ότι τα κέντρα στην Αντίς  έμεναν ανοιχτά ως τα ξημερώματα, 
σπάνια γίνονταν παρατράγουδα. Αλλά, η μοίρα είναι μοίρα. Μια φορά είχε έρθει ένας 
Άγγλος για να εργαστεί σε μια γνωστή εταιρεία ορκωτών λογιστών. Οι συνάδελφοί 
του θέλησαν να του γνωρίσουν τα θέλγητρα της βραδινής ζωής και τον πήγαν σ’ ένα 
κέντρο. Κάποια στιγμή ξέσπασε  φασαρία κι ένα μπουκάλι, που  προοριζόταν για 
κάποιον άλλο, κατά λάθος προσγειώθηκε στο κεφάλι του συμπαθητικού νυχτερινού 
επισκέπτη. Τον πήραν τα ζουμιά και τον κουβάλησαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, 
όπου  και τον τύλιξαν με επιδέσμους. Βλέποντάς τον την επομένη στο γραφείο ο  
διευθυντής του στην κατάσταση που βρισκόταν, τον ρώτησε τι έγινε. Παρ’ όλο που κι  
αυτός και οι συνάδελφοί του προσπάθησαν να του εξηγήσουν ότι δεν έφταιγε, αλλά 
έπεσε θύμα της κακιάς στιγμής, ο διευθυντής  επικαλέστηκε λόγους ηθικής( άσχετα 
αν τα τσούζε κι ο ίδιος, Εγγλέζος γαρ) και τον έβαλε στο πρώτο αεροπλάνο για 
Λονδίνο. Κρίμα , διότι ο άμοιρος  ήταν μόλις μια  βδομάδα στην Αντίς.  
Ένα άλλο περιστατικό έγινε σε κάποιο απ’ αυτά τα κέντρα, όταν με την  παρέα μου  
πίναμε καθισμένοι στο μπαρ. Ξαφνικά μπαίνει ένας, τύφλα στο μεθύσι, κρατώντας  
πιστόλι  και φωνάζοντας  « κρυφτείτε ποντίκια»  ρίχνει μια σφαίρα στον αέρα. Νόμιζε 
ο τύπος ότι ήταν στο φαρ ουέστ και  πυροβόλησε στον αέρα, αλλά η σφαίρα 
κυριολεκτικά καρφώθηκε στον τοίχο περνώντας  ανάμεσα από μένα και το φίλο μου, 
τον Αδάμ. Το κέντρο ονομαζόταν «Demerech»  και πρόσφατα μου  είπαν πως 
υπάρχει, ύστερα από όλα αυτά τα  χρόνια, ακόμα η τρύπα στον τοίχο. Πάλι καλά που  
βγήκαμε  ζωντανοί!  
Εκτός απ’ αυτά τα νυχτερινά κέντρα, υπήρχε κι ένα νάιτ κλαμπ που ανήκε  σ’ έναν 
άλλο Ιταλό, τον Ματεόνι. Η διάφορα  ήταν ότι αυτό το μπαρ είχε ξένες 



καμπαρετζούδες. Εννοείται ότι έρχονταν απ’ το εξωτερικό  ως αρτίστες και κάπου-
κάπου κάνανε και κανένα σόου για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότερες, όμως,  
ήταν χωρίς ρυθμό κι  άλλες τελείως  δυσκίνητες, λες και είχαν βγει από κέντρο 
αποκατάστασης. Το μόνο που άξιζε στην ουσία, ήταν η ορχήστρα με την 
τραγουδίστρια Λουάνα. Παρά ταύτα, το κέντρο ήταν φίσκα κάθε βράδυ. Άλλη 
διαφορά ήταν πως εδώ οι κοπέλες δεν έπιναν ουίσκι, αλλά σαμπάνιες . Υπήρχε μια 
παρέα  Ελλήνων που είχαν το τραπέζι τους αγκαζέ κάθε βράδυ. Οι κακές γλώσσες 
έλεγαν ότι το κέντρο κάλυπτε τουλάχιστον τα έξοδα του απ’ τα ποτά που κέρναγαν οι 
κύριοι αυτοί κάθε βράδυ.  
Στην περιοχή της Gafarsa βρισκόταν, τέλος, μια Ιταλίδα, η Σινιόρα,  η οποία είχε 
εκλεκτές γυναίκες και κανόνιζε συναντήσεις με ραντεβού. Επίσης, κανόνιζε και με 
ξένες (συνήθως παντρεμένες ) έναντι  τσουχτερού ποσού. Κανόνας  ήταν ότι ποτέ 
δεν έκλεινε  ζευγάρια απ’ την ίδια χώρα, για να μην συμβεί κανένα… αναπάντεχο. 
Μια φορά, όμως,  έγινε το σώσε όταν ένας βρήκε τη φίλη του να τον περιμένει. Πάλι 
καλά που δεν ήταν η σύζυγός του!  Από τότε οι γυναίκες ενημερώνονταν για το 
όνομα του πελάτη και την  εθνικότητά  του.  
 
 
     Παρ’ όλο που η ζωή φαινόταν φαντασμαγορική για τον έξω κόσμο, με τα φώτα να 
λάμπουν  τη νύχτα στα νυχτερινά κέντρα, για εκείνες που δούλευαν εκεί  ήταν μια 
σκληρή πραγματικότητα και  αγώνας για επιβίωση.  
Η αιτία που γεννά  την πορνεία είναι πολύ δύσκολο ν’ αναλυθεί, καθώς συντρέχουν 
πολλοί λόγοι, με σημαντικότερη, όμως, τη φτώχεια  και την αμάθεια. Νέες κοπέλες, 
πολλές πριν καν μπουν  στην εφηβεία, εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, συνήθως στα 
χωριά, κι έρχονταν  στην πόλη για να βρουν τον παράδεισο ή, έστω, τη λεωφόρο 
προς την ευημερία  και την ευτυχία. Θύματα  παραπληροφόρησης , κατέληγαν τελικά  
στα σκοτεινά δρομάκια ή στα φανάρια  των δρόμων πουλώντας  το κορμί τους για 
ένα κομμάτι ψωμί, είτε με βροχή είτε με κρύο . Άλλες, πιο τυχερές, δούλευαν σε μικρά 
μπορντέλα ή στα νυχτερινά κέντρα όπου τις διοχέτευαν οι επιτήδειοι που ζούσαν απ’ 
αυτή τη δουλειά 
Τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα πορνείας  έδιναν στις νεοφερμένες ένα δωμάτιο για 
στέγη και δυο φορές την ημέρα φαΐ –συνήθως ένα πιάτο shouro (μπιζέλι αλεσμένο με 
μπαχαρικά) και μια ιντζέρα (πίτα). Ως αντάλλαγμα, οι κοπέλες ήταν υποχρεωμένες να 
καταναλώνουν  μεγάλες ποσότητες αλκοόλ  χωρίς, μάλιστα, να παίρνουν ,ως 
συνηθίζεται, τη γνωστή προμήθεια (κονσομασιόν) για κάθε ποτό. Η παραμονή τους 
στο κέντρο είχε να κάνει  με την  ικανότητά τους  να φέρνουν έσοδα  στο μαγαζί  που 
εργάζονταν. Οι πελάτες πλήρωναν τα διπλά όταν επρόκειτο να συνουσιασθούν με 
παρθένα που, συνήθως, ήταν  νεοφερμένη απ’ το χωριό. Απροστάτευτες μπρος στα 
κτηνώδη βιτσιά  του καθενός, γίνονταν επιρρεπείς σε σεξουαλικές αρρώστιες. 
Ευτυχώς την δεκαετία του ’60 δεν είχε ακόμα εμφανιστεί στον ορίζοντα η 
θανατηφόρος νόσος του Έιτζ. Συνήθεις αρρώστιες ήταν η βλεννόρροια και η 
εκφυλιστική, λόγω υψομέτρου, σύφιλη , που τις γιάτρευαν με αντιβιοτικά  που 
χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή. Πολλές φορές δεν κατάφερναν να τις  
γιατρέψουν τελείως ,απλά  περιόριζαν την  επιδείνωσή τους . Ο Ποινικός Κώδικας  
απαγόρευε τη διακίνηση και  την εκμετάλλευση  γυναικών με ή  χωρίς την 
συγκατάθεσή τους, με νόμο που ψηφίσθηκε το 1950, όμως ελάχιστες φορές τέθηκε 
σε ισχύ, μιας και πολλοί ζούσαν απ’ αυτό το εμπόριο.  
Εκτός, όμως, από τη δυστυχία που σκορπούσε αυτό το επάγγελμα, είχε και τις 
θετικές του συνέπειες ,καθώς πολλές μπορούσαν κι έστελναν λεφτά σε μάνες κι 
αδέλφια, ειδικά στα χώρια , καλύπτοντας έτσι έξοδα επιβίωσης . Το κράτος, 
ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά, άφηνε την κατάσταση ως είχε, για να μην 
δημιουργήσει περισσότερα κοινωνικά προβλήματα.Οι γυναίκες της νύχτας 
καταβεβλημένες απ’ τον σκληρό αγώνα της ζωής, πολύ γρήγορα   αδυνατούσαν να 
συνεχίσουν το επάγγελμά τους. Όπως ,όμως, γίνεται  σε όλα τις δουλειές έτσι κι εδώ, 



υπήρχαν μερικές που έκαναν πολλά λεφτά και άνοιξαν δικά τους μπαρ με νεαρές 
κοπέλες  και ,κατ’ αυτό τον τρόπο, συνέχιζε ο φαύλος κύκλος.  
Δυστυχώς, η πόλη της Αντίς Αμπέμπα ταυτίστηκε με την πορνεία , διότι ακόμα και 
σήμερα συμβαίνει το ίδιο,  όπως και σε μερικές πόλεις της Άπω Ανατολής. Τα φώτα 
στα νυχτερινά μπαρ  που αναβοσβήνουν, όπως τα λαμπάκια στα  χριστουγεννιάτικα 
δένδρα , κρύβουν  πίσω τους το δράμα χιλιάδων κοριτσιών που κάνουν  το 
αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο.   
  
 

 
 

Η ομάδα Μπάσκετ του Ολυμπιακού Αντίς Αμπέμπας. 
(Β.Γκούμας, Γ.Ιωάννου,Βαιλάτης,Χ.Κνατζιάν,Νεγκάτου, 

Γ.Μαραβέγιας,Η.Πιθαράς,Θ.Καλογερόπουλος,Τ.Κολλάρος, 
Α.Φρουζέττι,Α.Βελισσαρίου,Γ.Ιωάννου,Δ.Σφακιανός,Ν.Πάγκαλος) 

 
     Όπως η  ελληνική κοινότητα  αντιπροσώπευε την  παροικία μας, έτσι κι ο 
αθλητικός σύλλογος μας, ο Ολυμπιακός, ήταν το καμάρι  του ελληνισμού στην Αντίς 
Αμπέμπα. 
Με πλούσια ιστορία και παράδοση, συνέβαλε επί χρόνια  στη άριστη  εκπροσώπηση 
του ελληνικού ονόματος στην Αιθιοπία. Οι πρωτεργάτες που είχαν  τη φαεινή  ιδέα να  
ιδρύσουν  τον  αθλητικό σύλλογο ήταν  ενθουσιώδεις νεαροί, αμούστακοι τότε , που 
έπαιζαν ποδόσφαιρο στις αλάνες της περιοχής του νοσοκομείου Ras Desta. Την 
ομάδα ανέλαβε να προπονήσει ο κ. Βυρβίλλης, Έλληνας εξ Αιγύπτου, ο οποίος 
αργότερα έφτιαξε και το Σώμα των Προσκόπων. Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου, 
αν θυμάμαι καλά,  ήταν ο κ. Γιώργος Μυριάλλης.  
 
Η  ιστορία του αιθιοπικού ποδοσφαίρου αρχίζει το 1924, όταν οι ξένοι υπήκοοι που 
ζούσαν στην πρωτεύουσα άρχισαν να ασχολούνται με το σπορ. Το 1935 έγινε  το 
πρώτο επίσημο  διεθνές παιχνίδι  μεταξύ της αιθιοπικής ομάδας και της  γαλλικής 
ναυτικής ομάδας απ’ το  κοντινό Djibouti, που έληξε με 3-1 υπέρ της ντόπιας ομάδας. 
Και τα τρία γκολ για τους Αιθίοπες σημείωσε ένας Αρμένης μαθητής, ο Γιερβάντ 
Αμπραχάμ, ο οποίος  μαζί με τους αδελφούς του Χαϊγκάζ και Τορκόμ  ήταν απ’ τα 
αστέρια της μικτής της  Αντίς Αμπέμπα.  
Την ίδια χρόνια  νεαροί Αιθίοπες  που ζούσαν στην περιοχή γύρω απ’ την εκκλησία  
του Αγίου Γεωργίου, ιδρύσαν την ομάδα του Αγίου Γεωργίου ( St. George), που 
έμελλε να γίνει η παλαιότερη και ενδοξότερη ομάδα στην Αιθιοπία.  Συνιδρυτές της 
ομάδας ήταν ένας Ελληνοαιθίοπας, ο Γεώργιος Δούκας, που παρεχώρησε μάλιστα 



και  δωμάτιο του σπιτιού του για να το  χρησιμοποιούσαν  ως έδρα,  και ο  αδελφός 
της μητέρας μου, Ταντέσε Γκέτε.  
Απ’ το 1936 ως το 1941  η  χώρα  βρισκόταν υπό το φασιστικό καθεστώς των 
Ιταλών, οι οποίοι άλλαξαν τα ονόματα των ομάδων από αιθιοπικά  σε ιταλικά. Η 
ομάδα του Αγίου Γεωργίου έγινε Littoria Ube sefer, η ομάδα της Kabana , Villa Ιtalia, 
η ομάδα του Sidist Kilo , Piazza Roma και η Gulele μετονομάσθηκε σε Consolata.  
Το 1943 ιδρύθηκε- μετά την απελευθέρωση-  η Αιθιοπική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία.  
Το 1944 πρωτοεμφανίστηκε ο Ολυμπιακός, όταν  έγινε το πρώτο πρωτάθλημα με 5 
ομάδες που αντιπροσώπευαν τις διάφορες παροικίες: τον Άγιο  Γεώργιο(αιθιοπική), 
την ΒΜΜΕ (αγγλική), τη Φορτιτούτο (ιταλική), την Αραράτ (αρμένικη) και  τον 
Ολυμπιακό (ελληνική). Απ’ αυτές η  αγγλική ομάδα πήρε το πρώτο πρωτάθλημα.   
Η πρώτη ελληνική ομάδα που ήρθε για να παίξει  στην Αντίς Αμπέμπα ήταν ο 
Πανιώνιος το 1952,  που  έδωσε φιλικά παιχνίδια με την Εθνική Αιθιοπίας . Στην 
ομάδα του Πανιωνίου έπαιζαν τότε ο περίφημος τερματοφύλακας Πεντζαρόπουλος 
με «ρεζέρβα» του τον άλλο μεγάλο Μανταλόζη και ποδοσφαιριστές τ’ αστέρια της 
εποχής  Νεστορίδη, Σαραβάκο, Γιώργο Καμάρα και  τους αδελφούς  Παπουλίδη. 
Έδωσαν κι ένα  φιλικό παιχνίδι με τον δικό μας Ολυμπιακό.  
Για  την ιστορία αναφέρω δυο σταθμούς στο αιθιοπικό ποδόσφαιρο, το 1962, όταν η 
εθνική της χώρας κατάκτησε  το κύπελλο Αφρικής νικώντας την Αίγυπτο 4-2 στο 
τελικό και το 1973 όταν  έφθασε στο ημιτελικό όπου και  ηττήθηκε από το Λόγκο με 
2-1.   
Ο  Ολυμπιακός μέχρι το 1960 νοίκιαζε αίθουσες   για να στεγάσει τα μέλη του. Το  
1960, με την βοήθεια και τη συνδρομή των μελών του αποπεράτωσε  ένα ιδιόκτητο 
κτίριο άριστης αρχιτεκτονικής για την εποχή εκείνη, με μεγάλη αίθουσα, μπαρ, 
εστιατόριο, χώρο συνεδριάσεων και γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όλα δε 
φωταγωγημένα.  
Την ίδια χρόνια ο αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασσιέ εγκαινίασε τον σύλλογο και στην 
τελετή , μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αξώμης 
Νικόλαος, αξιωματούχοι του παλατιού κι ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάννης 
Βελισάριος μαζί με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, απλά μέλη του συλλόγου  και 
πλήθος κόσμου. Από τότε ο σύλλογος έμελλε να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή 
στέκια,  ειδικά για την ελληνική παροικία όπου, εκτός άλλων, γυμνάζονταν τα 
ελληνόπουλα.  
Με τη συνδρομή του Γιάννη Βελισάριου, προέδρου για πολλά χρόνια και  ψυχή του 
συλλόγου - που επιπλέον  βοήθησε συνεισφέροντας και  οικονομικά για  την 
δημιουργία ομάδας μπάσκετ με  προπονητή τον Θανάση Καλογερόπουλο- πέτυχε ο 
σύλλογος να γίνει ο ντε φάκτο πρωταθλητής κατακτώντας επί 18 συναπτά έτη το 
πρωτάθλημα της Αντίς Αμπέμπα. Στο φόρτε της η ομάδα είχε στην σύνθεσή της  
τους  εξ Ελλάδος  παίκτες Γιάννη Ιωάννου του Τρίτωνος και Βασίλη Γκούμα του 
Πανελληνίου. Ήταν ομάδα υψηλής στάθμης με νίκες  μεταξύ άλλων κατά  της ομάδας 
του Παναθηναϊκού κι ενισχυμένη με τον Κοντοβουνίσιο  σε φιλικό παιχνίδι στην Αντίς 
Αμπέμπα.  
Η ομάδα έκανε περίπατο στο τοπικό πρωτάθλημα  με τον περίφημο στυλίστα και 
δεξιοτέχνη της μπάλας Ιωάννου και τον «πύργο» Γκούμα (που έπαιξε αργότερα στη 
μικτή Ευρώπης) καθώς και  άλλους ικανούς  ντόπιους Έλληνες. Δε θέλω ν’ αναφέρω 
ονόματα ντόπιων παιχτών που πλαισίωναν την ομάδα, για να μην αδικήσω κανέναν, 
αλλά θα σταθώ στο Γιάννη Ιωάννου (συνονόματο του αλλού Ιωάννου), που ίσως 
ήταν ο πρώτος μεταξύ ίσων  ανάμεσα στους ντόπιους (primus inter pares) και στον 
αριστερόχειρα Δημήτρη Σφακιανό, για τη συνεχή παρουσία του.Η ποδοσφαιρική 
ομάδα , εν τω μεταξύ, με το χρόνο έχασε την αίγλη της και παίζοντας για μια περίοδο 
ως μικτή Ελλήνων και Αρμενίων  με το όνομα «Αραράτ / Ολυμπιακός»  αποχώρησε 
απ’ το πρωτάθλημα κι ο σύλλογος εστίασε πια αποκλειστικά την προσοχή του στο 
μπάσκετ.  
Παλαιοί ποδοσφαιριστές -κατά τα τέλη του ’50 με αρχές του ’60- με επικεφαλείς τους  



Αδάμ Σαράγα, Γιώργο Φόβο, Αγγελή , Γιώργο Καρακατσάνη, Κλεάνθη Καραγιάννη ,  
Μιχάλη Λεντάκη και  Παναγιώτη Στεφανίδη αποφάσισαν την επανίδρυση της ομάδας  
κι έδιναν φιλικά παιχνίδια. Αργότερα, με την άφιξη του Γιουγκοσλάβου προπονητή 
Μιλόσεβιτς και με έφορο τον Μανώλη Δρίτσωνα , έλαβε μέρος  ξανά μετά από πολλά 
χρόνια στο πρωτάθλημα της  Β΄ κατηγορίας  της Αντίς Αμπέμπα .  
Ύστερα  από ένα άτυχες παιχνίδι χάσαμε την ευκαιρία ν’ ανεβούμε στην Α΄ 
κατηγορία. Απογοητευμένοι οι περισσότεροι παίκτες και  επικαλούμενοι φόρτο 
εργασίας, αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία.  
Ήταν μόλις είχα γυρίσει απ’ την Αθήνα , όπου ήμουν μέλος του συλλόγου φίλων της 
ΑΕΚ στην πλατειά Βικτορίας και είχα αποκτήσει πείρα στα ποδοσφαιρικά. Ήρθα σ’ 
επαφή με τον γυμναστή του σχολείου και ζήτησα την άδεια να επιτραπεί στους 
έφηβους να κάνουν προπονήσεις με τον  Εύθυμη Μαγδαληνό , πρώην παίκτη . 
Όντως, μεταφέροντας τους με το Όπελ Στασιονβάγκον  του γραφείου που 
εργαζόμουν,  ξεκίνησε η δημιουργία της νεανικής ομάδας που έμελλε ν’ αναλάβει την 
ευθύνη και την τιμή  εκπροσώπησης  του συλλόγου. Με παίκτες- ταλέντα σαν τον 
Τσιχλάκη, τους αδελφούς Γιαννάτου, τον  Θεοδοσίου, τον Γιώτη, τον  Ζαφειρίου και 
τους παλαιούς Λεντάκη , Στεφανίδη  και Ουόρκου  δημιουργήσαμε μια αξιόλογη 
ομάδα. Τον ρόλο  του Ευθύμη Μαγδαληνού  που απεχώρησε , ανέλαβε την επόμενη 
χρονιά ο Ιταλός Άλντο Μπάρζι, ο οποίος έφερε κι άλλους Ιταλούς παίκτες, όπως τον 
Αμεντέο, τον Λίλι, τον  Νερίνο κ.α. 
Οι αγώνες γίνονταν σε διαφορετικά γήπεδα  καθώς και στο δικό μας . Δυστυχώς, σ’ 
έναν  αγώνα με  ομάδες δύο άλλων συλλογών  οι οπαδοί  τους άρχισαν τον 
πετροπόλεμο  και έσπασαν τζαμιά του κτιρίου. Επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά, το 
συμβούλιο αποφάσισε τον αποκλεισμό  του γηπέδου απ’ το πρωτάθλημα. Τότε 
ξεκίνησαν και οι πρώτοι ψίθυροι απ’ τους επικριτές του τμήματος που ζητούσαν ν’ 
αποσυρθούμε απ’ το πρωτάθλημα. Σ’ αυτό συνέβαλε και  το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι από τους έφηβους παίκτες τελείωναν εκείνη την εποχή το γυμνάσιο κι 
άλλοι έφευγαν για  να σπουδάσουν ή  να εργαστούν. Έτσι, σιγά -σιγά  
απογυμνώθηκε η ομάδα.  
Την ίδια εποχή  η ιταλική ομάδα Στέλλα Γιουβεντίνα που αγωνιζόταν στην Α΄ 
κατηγορία υποβιβάσθηκε στη Β΄. Εκμεταλλευόμενος την περίσταση πρότεινα στους  
Ιταλούς παίκτες να πλαισιώσουν τον Ολυμπιακό. Φτιάχνοντας μια αξιόλογη ομάδα 
από Έλληνες και Ιταλούς, την ίδια χρόνια πήραμε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε 
στην  Α΄ κατηγορία. Το όνειρο πολλών ετών έπαιρνε  σάρκα κι οστά. Τρώγοντας 
έρχεται κι η όρεξη. Την εποχή εκείνη, λες κι όλα δούλευαν υπέρ μας, η αιθιοπική 
ομοσπονδία αποφάσισε τον αποκλεισμό απ’ το πρωτάθλημα όλων των στρατιωτικών 
ομάδων .Πολλοί παίκτες, ως εκ τούτου,  έμειναν ελεύθεροι. Με την βοήθεια του τότε 
εφόρου, κ. Καρακατσάνη καθώς και  άλλων παροικών και τη δική μου,  
συγκεντρώσαμε ένα αξιόλογο πόσο, εξασφαλίσαμε τέσσερις διεθνείς παίκτες και, 
εγώ προσωπικά,  υπερπηδώντας ένα σωρό εμπόδια  πήρα τις  ελεύθερες των 
παικτών. Έτσι τελικά  η ομάδα  φορώντας τα γαλανόλευκα μπλουζάκια της  ήταν  
έτοιμη για δράση . Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο απ’ ό,τι περιμέναμε. Η μια 
νίκη διαδεχόταν την άλλη, ώσπου φθάσαμε  στον τελικό όπου, δυστυχώς,  χάσαμε 
απ’ την ομάδα του Αγίου Γεωργίου με 1-0.  
Αυτή η εξέλιξη στην πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα ( η οποία απαρτιζόταν από 
τέσσερις παίκτες της εθνικής, μεταξύ των οποίων ο Ιταλό, μεγάλο αστέρι στην 
επίθεση, οι  Αουάντ και Μπερεχέ, οι καλύτεροι αμυντικοί και ο Τέκα, παίκτης στο 
κέντρο) δεν έγινε ευπρόσδεκτη  απ’ την ομοσπονδία, η οποία φοβόταν ότι αιθιοπική 
ομάδα θα χάσει τα σκήπτρα από μια ξένη. Έτσι, άρχισαν να μας  κατηγορούν ότι 
δήθεν με τα λεφτά μας αλλοιώναμε το ήθος του ερασιτεχνικού  ποδοσφαίρου. Μέσω 
του κ. Σγολόμπη,  μέλους της ομοσπονδίας και του συλλόγου μας , με κάλεσαν στα 
γραφεία  τους για να μου προτείνουν με τρόπο  να δώσουμε ελευθέρα στους  
διεθνείς, παίρνοντας ως αντάλλαγμα  και με μορφή δανεισμού νεαρούς 
ταλαντούχους παίχτες. Ο κύριος λόγος ήταν ότι ο πρόεδρος της ομάδας St. George,  
ο κ. Ιντνεκατσέου,  ήταν και ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και ο άτυπος 



εκλέκτορας και προπονητής της εθνικής, ένας άνθρωπος δηλαδή για όλες τις 
δουλειές. Έκανε  αυτό που λέμε «βαστούσε και το μαχαίρι και το πεπόνι». Απώτερος 
σκοπός του ήταν ν’ αποκτήσει  τον κεντρικό οπισθοφύλακα Αουάντ απ’ την ομάδα 
μας , διότι η άμυνα της δική του ομάδας έμπαζε νερά.  
Εν τω μεταξύ, η εξέδρα καταφερόταν με χαρακτηρισμούς του στυλ «πουλημένοι»,  
«δούλοι  των ξένων» κλπ στους ξένους Αιθίοπες παίκτες , τόσο εντός όσο και εκτός 
γηπέδου. Η διαιτησία ήταν εχθρική και μια φορά μάλιστα συνέλαβαν έναν παίκτη μας,  
τον  Τεκέ, στρατιωτικό, πέντε λεπτά πριν από αγώνα με τη δικαιολογία ότι ήταν σε 
υπηρεσία κι έπρεπε να βρίσκεται στον στρατώνα.  Καταλάβαμε ότι πια  η διαβίωσή  
μας με τους παράγοντες  και το περιβάλλον τους  γινόταν επισφαλής και, μετά από 
ώριμη σκέψη, αποφάσισε ο σύλλογος την οριστική απόσυρση  της ομάδας  απ’ το 
πρωτάθλημα. Αυτό  υπήρξε και το φινάλε μιας μακράς πορείας.  
Ο σύλλογος συνέχιζε να μαζεύει τα πρωταθλήματα  στο μπάσκετ και συνάμα χώρισε 
το γήπεδο του ποδοσφαίρου σε γήπεδα τένις, προς χαρά μερικών που περίμεναν 
κάτι τέτοιο από καιρό κι έτσι έρχονταν οι κύριοι με τα κοντά άσπρα σορτσάκια  κι 
αντάλλασσαν μπαλιές μπας και χάσουν κάνα κιλό. Σημειωτέον ότι οι περισσότεροι 
ήταν ξένοι  και πλήρωναν τσουχτερά ποσά για να διατηρούνται σε φόρμα.  
Ο Ολυμπιακός κάθε Κυριακή  οργάνωνε τα τσάγια του και η αίθουσα γέμιζε απ’ τα 
μέλη του, Έλληνες  και ξένους. Η ορχήστρα της Λουάνα έπαιζε στο ρυθμό της 
εποχής «Τσα-Τσα» και τα νεαρά ζευγάρια λικνίζονταν στην πιστά κάτω από  τα 
βλέμματα των ώριμων επί  το πλείστον κυριών που κάθονταν τριγύρω απ’ την πίστα, 
λες και ήταν ελλανόδικος επιτροπή.  Ίσως ,από την άλλη μεριά,  «ν’  αναλογίζονταν 
τα παλιά», όπως λέει και το τραγούδι.  
Τα  Χριστούγεννα γινόταν ο μεγάλος χορός με λαχνό και δώρα, με την αίθουσα 
φαντασμαγορικά φωτισμένη  και  το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δένδρο στην γωνία.   
Κάθε βράδυ το εστιατόριο μαγείρευε ελληνικά φαγητά με τους πιστούς, τακτικούς  
πελάτες να γεύονται τα εδέσματα.  Στην γωνία το μεγάλο τραπέζι με την πράσινη 
τσόχα φιλοξενούσε  την παρέα που έπαιζε  κάθε βράδυ χαρτιά, συνήθως «σκάλα 
κοράντα». Μερικές φορές οι θαμώνες ζητούσαν απ’ τους αθλητές που έπαιζαν πινγκ 
πονγκ  να κάνουν ησυχία, διότι δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν και κατά 
συνέπεια  έριχναν Ρήγα αντί για  Ντάμα, ξεχνώντας, προφανώς, ότι ο χώρος ήταν 
πρωτίστως αθλητικός. Βρέθηκε, πάντως, η λύση και το τραπέζι με την τσόχα μπήκε 
σε ξεχωριστό δωμάτιο, όπου οι χαρτοπαίχτες βρήκαν την ησυχία τους  κι εμείς τη 
δικιά μας.   
Ο τοίχος της αίθουσας ήταν γεμάτος  κύπελλα που είχε κερδίσει ο σύλλογος. Μια 
πλάκα  μαρμάρινη στον τοίχο μπαίνοντας αριστερά ,  είχε όλα τα ονόματα των 
μεγάλων  ευεργετών. Με τον ίδιο άξιο  πρόεδρο για χρόνια  και το ίδιο σχεδόν 
διοικητικό συμβούλιο που δεν άλλαζε εφόσον δεν άλλαζε κι ο πρόεδρος, ο σύλλογος 
συνέχιζε να είναι το μεγάλο σπίτι όλων μας.  
Κάθε Πέμπτη βράδυ παίζαμε το «μπίνγκο» υπό την καθοδήγηση της στεντόριας  
φωνής  του Στέφανου Γερασιμίδη κι αργότερα υπό τη διαπεραστική φωνή του 
Παναγιώτη Στεφανίδη(Περπέ) που ανακοίνωναν  τους αριθμούς που έβγαιναν στις 
κάρτες σε τρεις διαφορετικές γλώσσες: «Ι (γιώτα,12)- Ι(I, twelve )- Ι (Ι, duodici)», 
και… «μπίνγκο» με τον νικητή στο τέλος της χρονιάς να κερδίζει το μεγάλο έπαθλο, 
ένα αυτοκίνητο!  
Παρ’ ότι ο Γιάννης Βελισάριος ήταν, όπως είπαμε, η καρδιά του συλλόγου, υπήρχαν 
και άλλοι οι οποίοι συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο  τρόπο στη δόξα του. Αν 
θεωρήσουμε  τον σύλλογο ως πόλη και  δώσουμε τον τίτλο της κεντρικής πλατειάς 
στον κ. Βελισάριο, φυσιολογικά  θα υπάρχουν κι άλλοι πρόεδροι για να δοθούν τα 
ονόματά τους στις υπόλοιπες πλατείες, όπως για παράδειγμα παλαιοτέρα ο Γιώργης 
Μυριάλλης, μετέπειτα οι  Νικόλας Μαγδαληνός,  Μιχάλης Λεντάκης,  Ευθύμης 
Μαγδαληνός και ο τωρινός πρόεδρος Νάσος Ρούσος. Αλλά δεν είναι οι μόνοι που 
δικαιούνται τα εύσημα, υπήρχαν και άλλοι, όπως ο έφορος και προπονητής της 
ομάδας του μπάσκετ  επί χρόνια Θανάσης Καλογερόπουλος, που δικαιούται 
τουλάχιστον το  όνομα μιας λεωφόρου. Θα σταματήσω εδώ, διότι σίγουρα θ’ 



αδικήσω κάποιον  απ’ τους πολλούς που έχουν προσφέρει. Θα πω μόνο τρία ακόμη  
ονόματα ενδεικτικά απ’ τους παλιούς που υπηρέτησαν το σύλλογο το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα: τον Στέφανο Γερασιμίδη, τον  Μανώλη Δρίτσωνα και το γιατρό 
Γιώργο  Κιούση. Κι απ’ τους παλιούς αθλητές ,τον Τάσο Κάλo και τον  Νεγκάτου.  Θα 
τελειώσω με το όνομα του Αγαμέμνονα Πιθάρα, ο οποίος ήταν από τους 
πρωτεργάτες της ίδρυσης του Ολυμπιακού.  
Μια φορά ο σύλλογος αποφάσισε να στείλει επιστολές στα μέλη που δεν ήταν  
εντάξει οικονομικά  ζητώντας τους να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους υπό την 
απειλή της διαγραφής. Παραλήπτης μιας εκ των επιστολών ήταν κι ο Πιθάρας. Προς 
έκπληξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν κάποιο βράδυ ένα γράμμα 
απ’ τον φίλτατο κ. Αγαμέμνονα ,ο οποίος αφού διαμαρτυρήθηκε για την επιστολή, 
υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε ένας από εκείνους που έβαλαν το πρώτο λιθάρι, τους 
υπογράμμισε ότι, κλείνοντας  το γράμμα του, θα τους υπενθυμίσει το γνωστό στίχο 
του ποιητή:  
 
« Αν οι φτωχοί σαν και  με δε χύνανε το αίμα 
   οι βασιλιάδες σαν και σας δεν θάψανε το στέμμα». 
 
Όλοι αλληλοκοιτάχτηκαν απορημένοι κι άφωνοι . Αυτά για την ιστορία.  
Σίγουρα ο Αγαμέμνων Πιθάρας δικαιούται μια λεωφόρο έστω και σε λαϊκή συνοικία, 
ας πούμε  τύπου Λένορμαν. Όσο για μένα προσωπικά, παρόλο που ίσως ήμουν ο 
πιο γνωστός στους Αιθίοπες , λόγω της ενασχόλησής μου με λαϊκό άθλημα, όπως το 
ποδόσφαιρο,  και επειδή υπήρξα  μέλος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου και 
πυγμαχίας της Αντίς Αμπέμπα, θα συμβιβαζόμουν με μια μικρή, αλλά γνωστή 
πλατεία ,εκείνη του Ψυρρή ή ,καλύτερα, την πλατεία  Αβησσυνίας! 
 
Τελειώνοντας, θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στον Μανώλη Δριτσώνα που για μένα 
είναι ο Πατριάρχης του συλλόγου. Πριν ακόμα απελευθερωθεί η Αντίς Αμπέμπα από 
την Ιταλική κατοχή , ήταν ο πρώτος που έριξε την ιδέα για την ίδρυση αθλητικού 
σωματείου, ούτως ώστε η ομάδα των νεαρών τότε να έχει κάποια οντότητα. Έτσι 
ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο κ. Ευθυμιάδης, υπάλληλος της 
τράπεζας της Αβησσυνίας με ταμία τον ίδιο.  Αυτά συνέβησαν  το 1943. Από τότε και 
για πενήντα ολόκληρα χρόνια ο φίλος μου Μανώλης υπηρέτησε τον όμιλο 
ανελλιπώς. Προσηνής, εύχαρις και αγαπητός σε όλους, έβαλε τα πρώτα γερά 
θεμέλια στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν γίνεται όμιλος χωρίς τον Μανώλη. Η Εγνατία 
οδός του ανήκει!  
 
Ο αιθιοπικός αθλητισμός 
 
     Οι Αιθίοπες ,αν και είναι γνωστοί ανά τον κόσμο για  τη φτώχεια και τη μιζέρια, 
στον αθλητικό τομέα και ειδικά στον στίβο κατέχουν ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο 
στερέωμα. Είναι οι άτυποι βασιλιάδες των δρόμων αντοχής. Με την νίκη του στους 
Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης το 1960, ο μεγάλος Αμπέμπε Μπικίλα τρέχοντας 
ξυπόλητος ξεσήκωσε τα πλήθη στο Στάντιο Ολύμπικο της Ρώμης τερματίζοντας 
πρώτος και ανοίγοντας συνάμα το δρόμο για άλλους αθλητές.Νικητής σε 22 
μαραθώνιους έγινε το έμβλημα της πόλης της Αντίς Αμπέμπα και έκανε το άθλημά 
του πασίγνωστο, δίνοντας το όνομα «Μαραθών» σε νυχτερινό κέντρο της Αντίς ,σε 
φίρμα ειδών ρουχισμού, σε εστιατόριο, σε εργοστάσιο παιχνιδιών κλπ .  
Η νίκη αυτή του Αμπέμπε είχε συνεχίστηκε κι από  άλλους χρυσούς ολυμπιονίκες, 
όπως τον Μάμο Ουόλντε και τον Μιρούς Ιφτέρ στον μαραθώνιο και  στα 5 και 10 
χιλιόμετρα αντίστοιχα. Το υψόμετρο στάθηκε  ένας απ’ τους κυριότερους παράγοντες  
επιτυχίας των αθλητών, συν το γεγονός που ανέφερα σε κάποιο  άλλο σημείο ότι, 
δηλαδή, οι Αιθίοπες είναι λάτρεις της κίνησης. Περπατάνε ατελείωτα. Κάθε πρωί, 
μετά τη νίκη του Αμπέμπε, άνθρωποι κάθε ηλικίας έτρεχαν ανεβαίνοντας το βουνό 
Εντότο και φτάνοντας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων. Με  την πάροδο του χρόνου, 



πολλαπλασιάστηκε ο αρμός των νικητών σε διεθνείς διοργανώσεις  και τελευταία 
βλέπουμε συχνά το φαινόμενο να ανεβαίνουν στο βάθρο τρεις αθλητές ή αθλήτριες 
στο ίδιο αγώνισμα. 
Την θέση του Αμπέμπε Μπικίλα επάξια  πήρε ο Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασσιέ 
καταγράφοντας  25 παγκόσμια ρεκόρ στο πλούσιο παλμαρέ του. Ανακηρύχτηκε από 
μεγάλο αθλητικό περιοδικό στην Αμερική ως ο μεγαλύτερος αθλητής μεγάλων 
αποστάσεων όλων των εποχών. Τελευταία έσπασε και το παγκόσμιο ρεκόρ στο 
μαραθώνιο του Βερολίνου με χρόνο 2.04.21, πιστοποιώντας για μια  ακόμη φορά  ότι 
κανένας άλλος αθλητής αγώνων αντοχής στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού 
δεν  πλησιάζει κατ’  ελάχιστο τις επιδόσεις του.  
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN  πρόσφατα σε ειδικό πρόγραμμα τριών επεισοδίων με τον 
τίτλο «King of the road» (Ο βασιλιάς των δρόμων)  έκανε ανάδρομη στη ζωή και στα 
επιτεύγματα του μεγάλου αθλητή μέχρι και την τελευταία του επιτυχία στο Βερολίνο.  
Παίρνω ως δείγμα γραφής αυτά που ανέφερε ο Βρετανός Σεμπάστιαν Κόε, δις 
ολυμπιονίκης των 1.500 μέτρων και πρόεδρος των Ολυμπιακών αγώνων του 
Λονδίνου, λέγοντας τ’ ακόλουθα:« Ο Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασσιέ είναι, κατά την 
προσωπική μου γνώμη, ο μεγαλύτερος αθλητής μεγάλων αποστάσεων όλων των 
εποχών, με σημαντικό προβάδισμα απ’ τους Emil Zatopek, Vladimir Kuts,Paavo 
Nurmi και Ron Clarke. 
Εκτός απ’ την αντοχή του, έχει την ταχύτητα ενός πολύ καλού  δρομέα 1.500 μέτρων 
και  τη δυνατότητα να «γλείφει» την πίστα εναλλάσσοντας  ρυθμό με πέντε 
δρασκελιές. Χτυπάει σαν κόμπρα την κατάλληλη στιγμή,  παίρνοντας τη διαφορά απ’ 
τους αντιπάλους του και  έχοντας τη φυσική δύναμη, αλλά και το ψυχικό σθένος, 
ώστε να τη διατηρεί. Αυτό είναι που τον κάνει διαφορετικό από όλους τους άλλους».  
Διάδοχος του είναι ο Κενενίσα Μπεκέλε, ο οποίος ως τώρα κατέχει το παγκόσμιο 
ρεκόρ στα 5, 10 και 3 χιλιόμετρα , αήττητος σε 21 από 22 αγώνες. Επίσης ,είναι και ο  
νικητής σε έξι συνεχείς αγώνες ανώμαλου δρόμου.  
Εκεί που διαπιστώνεται τελευταία οργασμός ρεκόρ  είναι στην κατηγορία των 
γυναικών,  όπου παγκόσμιες ρέκορντ-γούμεν είναι στα 5.000 μέτρα και στα 2 μίλια η 
Μεσερέτ Ντεφάρ και  στα 10.000 και στα 3.000 μέτρα  η Τουρουνές Ντιμπάμπα. Στα  
δυο τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα και στους  Ολυμπιακούς  της Αθήνας το 
2004  πήραν στα 5 και στα 10  χιλιόμετρα  τα πέντε απ’ τα έξι μετάλλια. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις νεανίδες που σάρωσαν στους τελευταίους  αγώνες  μεγάλων 
αποστάσεων τα ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νεανίδων. Η Μεσερέτ Ντεφάρ 
ανακηρύχτηκε αθλήτρια της χρονιάς για το 2007 σε όλα τα σπορ στην κατηγορία των  
γυναικών, ενώ ο Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασσιέ κατετάγη δεύτερος στους άνδρες.  
 Η Αιθιοπία κάνει και εξαγωγή αθλητριών σε άλλες χώρες όπου αμείβονται 
περισσότερο, όπως μια αθλήτρια που αγωνίστηκε με την Τουρκία και πήρε το 
ασημένιο μετάλλιο στα 5 χιλιόμετρα και μια άλλη, μουσουλμάνα στη θρησκεία , 
κέρδισε στα 1.500 μέτρα για λογαριασμό του Μπαχρέιν. Οι  αθλητές αυτοί, 
συνεχίζοντας την παράδοση,  δίνουν με τις νίκες τους μια νότα ευτυχίας στον κατά τ’ 
άλλα δοκιμασμένο από πολέμους και κακουχίες αιθιοπικό λαό. Οι περισσότεροι απ’ 
τους αθλητές προέρχονται απ’ τη φυλή των Oromo (πρώην Galla).  
Ακόμα και τώρα, στα περισσότερα χώρια διεξάγονται αγώνες τοπικού χαρακτήρα και 
στην πρωτεύουσα είναι σύνηθες φαινόμενο να βλέπει κανείς τους αθλητές να 
τρέχουν ανεβοκατεβαίνοντας  τους τριγύρω λόφους και  τα σκαλιά του σταδίου όπου 
γυμνάζονται. Η πρωτεύουσα για να τιμήσει  τους αθλητές αυτούς ,έχει τοιχοκολλήσει 
στους δρόμους  μεγάλες αφίσες με  τις φωτογραφίες τους.  
Ενώ αυτά συμβαίνουν στον στίβο, δυστυχώς δε συμβαίνει το ίδιο στο πιο δημοφιλές 
σπορ, το ποδόσφαιρο. Οι πόλεμοι, η έλλειψη οργάνωσης και  γηπέδων και, 
προπαντός, άξιων προπονητών  οδήγησε το άθλημα σε τέλμα. Οι κάποτε 
αποκαλούμενοι «Βραζιλιάνοι της Αφρικής» με το έμφυτο ταλέντο και την ατομική και 
ομαδική τεχνική,  προσπαθούν χρόνια τώρα να ξαναβρούν την χαμένη τους 
ταυτότητα.  Παίκτες σαν τον Luciano Vassallo , τον επονομαζόμενο από ευρωπαϊκά 
περιοδικά «μαύρο  Ντι Στέφανο», δύο φορές καλύτερο παίχτη του αφρικανικού 



κυπέλλου καθώς και   μεγάλα ταλέντα σαν τον Italo (αδελφό του) και τον  Mengistu 
Worku , που ξεσήκωνε το γήπεδο με τα θεαματικά του γκολ, σπανίζουν σήμερα.  
Μετά από μια περίοδο διχασμού, πόλεμων και καταπίεσης απ’ τη στρατιωτική χούντα 
όλοι πια ελπίζουν πως το ποδόσφαιρο θα ξαναποκτήσει την παλιά του αίγλη.  
 
Αλλά σπορ. 
 
   Μικρός με τον πατέρα μου πηγαίναμε  να παρακολουθήσουμε αγώνες πάλης. 
Πρωταθλητής  την δεκαετία του ’50 ήταν ο Μιχαήλ Ρούσσος,  Ελληνοκύπριος .  
Οι αγώνες γίνονταν σε μεγάλη αίθουσα κινηματογράφου,  φίσκα από Έλληνες και 
Ιταλούς κυρίως ,διότι ο κύριος αντίπαλός του ήταν Ιταλός, ο Σπάραγκο.  
Ο διαιτητής παρουσίαζε τους παλαιστές στα γαλλικά, πρώτα τον Μιχαήλ Ρούσσο ως 
πρωταθλητή Αιθιοπίας και στη συνέχεια τον Αντόνιο Σπάραγκο, πρωταθλητή του 
Mogadishu ( πρωτεύουσα της τότε ιταλικής Σομαλίας).  
Ενώ ο αγώνας φαινόταν αμφίρροπος, στο τέλος  ο Μιχαήλ με το γνωστό του 
αεροπλανικό κόλπο, σήκωνε τον αντίπαλο στους ώμους του, τον στριφογύριζε και 
τον κάρφωνε στο καναβάτσο. Όλοι οι Έλληνες έξαλλοι φώναζαν από ενθουσιασμό, 
λες και έμπαιναν θριαμβευτές στη  Ρώμη.  
Την εποχή εκείνη είχαμε κι έναν ακόμη σπουδαίο παλαιστή, τον Λεύτερη Μαμαλίγκα,  
ο οποίος, όταν κέρδισε ένα μετάλλιο το κάρφωσε στο γυμνό του στήθος. Αντίπαλοι 
του Ρούσσου ήταν άλλος ένας Ιταλός ο Σαΐτα, με την γνωστή του ψαλίδα  και  ένας 
Αρμένης,  ο Νέρσες.  
Ο Μιχάλης Ρούσσος, παρ’ ότι ήταν κορυφαίος παλαιστής, δεν τα κατάφερνε το ίδιο 
καλά στο μπιλιάρδο. Την εποχή εκείνη ο πατέρας μου είχε  καφενείο με μπιλιάρδα, 
όπου έπεφταν και τα στοιχήματα πριν από τους αγώνες. Επειδή ήταν δεξιοτέχνης 
στη στέκα, είχε το παρατσούκλι του «αστεμάρι» (δασκάλου) στο μπιλιάρδο. 
Πειράζοντας τον Ρούσσο, όταν έπαιζαν,  του ’λεγε: « Μιχάλη, κόψε τα κόλπα, εδώ 
δεν είναι 
αρένα.» και συνέχιζε «άλλο ένα “εβαπορέ’’», όταν χάιδευε η μπάλα την άλλη μπάλα, 
στη στέκια που έριχνε.  
Υπήρχε την εποχή εκείνη, μεγάλος  ανταγωνισμός  μεταξύ των ξένων παροικιών, 
ειδικά στο πεδίο των σπορ. Τα παιχνίδια μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Αραράτ 
(αρμένικη) και του Ολυμπιακού, τραβούσαν παρά πολύ κόσμο. Οι εξέδρες ήταν 
γεμάτες οπαδούς και των δύο κοινοτήτων που κρατούσαν  σημαιούλες και  κροτίδες. 
Πολλές φορές έπεφτε και καμιά ψιλή και γινόταν το σώσε. Παρ’ όλο που η αρμένικη 
ομάδα την εποχή εκείνη ήταν  αξιόλογη,  σχεδόν πάντοτε κέρδιζε ο Ολυμπιακός, 
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις.  
Υπήρχαν κι άλλα σπορ που γίνονταν σε μικρότερη κλίμακα, όπως το βόλεϊ και το 
πίνγκ  πονγκ, στο οποίο ο σύλλογος είχε πάντα αξιόλογους αθλητές. Παλιότερα τα 
σκήπτρα τα κρατούσαν , απ’ όσο θυμάμαι ,ο Γιώργος Καρακατσάνης με τον αδελφό 
του Αγγελή, ο Θωμαϊδης, ο Αλκής Μαγδαληνός κι αργότερα ο Χρήστος Κιούσης, ο 
Μιχάλης Γιωργίεφ, ο Λάμπης Ρούσσος και, τελευταία, ο αριστερόχειρας  Δημήτρης 
Σφακιανός (Τσίσος).   
 
Ένα άλλο δημοφιλές σπορ, ειδικά για τους Αιθίοπες, ήταν η ποδηλασία, μιας και  
προσέφερε τζάμπα θέαμα . Οι ποδηλάτες  έκαναν τον γύρο της πόλης κι αργότερα 
κάλυπταν μεγάλες αποστάσεις των 100 χλμ. προς  την πόλη της Αντάμας. 
Κορυφαίος αθλητής υπήρξε ένας απ’ τη φυλή των  Gurage, ο Γκερεμού Ντμπόμπα, ο 
οποίος στους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης είχε καταταγεί τέταρτος.  
Ένα σπορ που μ’ άρεσε ιδιαίτερα ήταν το μποξ και το  παρακολουθούσα από πολύ 
μικρός, διότι  είχα ως γείτονα έναν απ’ τους πιο  φημισμένους πυγμάχους της 
εποχής, τον Στιφάνος. Οι αγώνες γίνονταν αρχικά στο στάδιο ποδοσφαίρου και 
αργότερα σε άλλες μεγάλες αίθουσες. Παρακολούθησα μαθήματα διαιτησίας και 
έγινα κριτής σε τοπικούς αγώνες. Αργότερα ήμουν μέλος της κριτικής επιτροπής που 
θα  επέλεγε  την ομάδα που θα πήγαινε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σ’ ένα ματς 



θυμάμαι που έγινε σε μια αίθουσα στην περιοχή του μερκάτο (αγορά) , ένας  πολύ 
δημοφιλής  πυγμάχος χρησιμοποίησε το κεφάλι καταφέροντας  μια κουτουλιά στον 
αντίπαλό του, ο οποίος σωριάστηκε κάτω. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, 
αποκλείστηκε ο αθλητής με  ντισκαλιφιέ. Ήταν, όμως,  πολύ δημοφιλής και η 
απόφαση  του διαιτητή έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και φωνές . Έτσι 
την πληρώσαμε εμείς οι κριτές γύρω απ’ το ρινγκ.  Ξαφνικά, αισθανθήκαμε κάτι υγρό 
στα κεφάλια μας, που προερχόταν απ’ τα θεωρεία και αργότερα ανακαλύψαμε ότι 
δεν ήταν μεταλλικό νερό... 
 
 

 
 

Το ζευγάρι  των νεόνυμφων μαζί με τις παράνυφες. 
                                            
Αφήνοντας τ’ αθλητικά ας ασχοληθούμε με την κοινωνική ζωή, ξεκινώντας απ’ το 
μυστήριο του γάμου. Ο γάμος για τους Αιθίοπες, είναι  μια από τις κορυφαίες στιγμές 
στη ζωή τους. Η όλη  διαδικασία του, ξεκινώντας απ’ το μυστήριο στην εκκλησία και 
το πανηγύρι που επακολουθεί , είναι από τις πιο γραφικές. Μικρός παρακολουθούσα 
τα ταξί  στολισμένα με λουλούδια   και τους νεόνυμφους να κάνουν τον γύρο της 
πόλης κορνάροντας ακολουθούμενοι από τα αυτοκίνητα των συγγενών και των 
φίλων. Παρά το ότι νοερά ζούσα την ατμόσφαιρα του γάμου, ειδικά όταν γινόταν στη 
γειτονιά μας, ήταν πολύ αργότερα που παραβρέθηκα σε αιθιοπικό γάμο, όταν ένας 
υπάλληλός μου, ο Αλεμαγιέχου, παντρεύτηκε . 
Τα παλιά τα χρόνια, και ειδικά στα χώρια, ακολουθούσαν την παρακάτω διαδικασία.  
Οι γονείς του γαμπρού και της νύφης κανόνιζαν όλες τις λεπτομέρειες του γάμου 
μεταξύ των δυο οικογενειών, εν  αγνοία του ζευγαριού. Οι γονείς του γαμπρού 
έστελναν  3-5 ηλικιωμένους  στο σπίτι  της νύφης για να ζητήσουν το χέρι της . Οι 
γονείς της νύφης ήσαν  έτοιμοι και διευκόλυναν την όλη  διαδικασία έχοντας απ’ την 
πλευρά τους έτοιμους τους δικούς τους πρεσβύτερους και συγγενείς .   
Οι απεσταλμένοι ενεργούσαν ως αγγελιοφόροι και κάποια στιγμή ένας συγγενής της 
νύφης , ποτέ οι γονείς, ρωτούσε ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης . Κάποιος απ’ 
τους  πρεσβύτερους όρθιος απαντούσε «Γίνετε γονείς μας και δεχτείτε μας σαν 
παιδιά σας».  Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνονταν τρεις φορές. Στη συνέχεια 
σηκώνονταν  οι πρεσβύτεροι και οι συγγενείς εν αναμονή και τους καλούσαν να 
καθίσουν και να συζητήσουν περισσότερο το θέμα. Οι επισκέπτες  κάθονταν και  
αποκάλυπταν το όνομα του υποψήφιου γαμπρού, έδιναν πληροφορίες για τους 
γονείς του, για  την περιουσία του, για τον χαρακτήρα του κ.α. Εν συνεχεία, οι γονείς 
και οι συγγενείς της μέλλουσας  νύφης απαντούσαν πως θα  μελετήσουν σοβαρά την 
πρόταση και  ζητούσαν να έρθουν ξανά μετά από δύο εβδομάδες. Η  ημέρα της 
δεύτερης συνάντησης έπρεπε  να είναι  πάντα Κυριακή.  



Το διάστημα  των δύο εβδομάδων  χρησίμευε όχι μόνο για να συζητήσουν το θέμα,  
αλλά και για την όλη  προετοιμασία του γάμου, διότι η όλη διαδικασία ήταν 
χρονοβόρα. Σε δυο εβδομάδες επέστρεφαν για  να μάθουν τα μαντάτα και όρθιοι 
έλεγαν  «δεχτείτε μας σαν παιδιά σας». Αμέσως,  τους απαντούσαν αν η πρότασή 
τους έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς  ή λόγω του   
χαρακτήρα του γαμπρού κλπ. Μια τέτοια άρνηση είχε δυσάρεστα αποτελέσματα, 
διότι ο υποψήφιος γαμπρός  πιθανότατα να  έκλεβε την κοπέλα, όποτε η απάντηση 
ήταν τις περισσότερες φορές καταφατική. Αμέσως κάθονταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
κάτω απ’ τη  σκιά ενός δένδρου και κατέγραφαν το ποσό της προίκας του γαμπρού 
για τη νύφη. Ακριβώς το αντίθετο απ’ την  Ελλάδα, δηλαδή, όπου η νύφη δίνει την 
προίκα. Μόλις τελείωνε  η διαδικασία, τότε εμφανιζόταν η νύφη. Σύμφωνα με την 
παράδοση, η κοπέλα έπρεπε  να είναι παρθένα.  
Το επόμενο βήμα ήταν ο αρραβώνας του ζευγαριού και ο ορισμός της ημερομηνίας 
του γάμου. Ήταν  υποχρέωση των γονιών να καλύψουν τα έξοδα του γάμου και 
πολλοί ξόδευαν ποσά δυσανάλογα της  οικονομικής  τους κατάστασης, διότι ένας 
φαντασμαγορικός γάμος θεωρούσαν ότι προσθέτει στο  γόητρο μιας οικογένειας.  
Μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων προσερχόταν και τα εδέσματα και τα ποτά ήταν 
σε αφθονία. Έσφαζαν   αρνιά και βόδια  κι έστηναν τσαντίρια  για τους 
προσκεκλημένους.  
Ο γάμος, ξεκινούσε απ’ το σπίτι της νύφης γύρω στο μεσημέρι. Κατά  τη διάρκεια 
προετοιμασίας του γεύματος , το ζευγάρι  των νεόνυμφων πήγαινε μαζί με τις 
παράνυφες σ’ έναν καθορισμένο χώρο για φωτογραφίες. Πλήθος φίλων και 
συγγενών τους ακολουθούσε τραγουδώντας και χορεύοντας με τη συνοδεία οργάνων 
και τύμπανων. Τα τραγούδια επαινούσαν την ομορφιά και τη χάρη της νύφης και το 
χαρακτήρα του γαμπρού. Ραντισμένο  με λουλούδια το ζευγάρι κατευθυνόταν στην 
κεντρική αίθουσα , όπου δοκίμαζε  πρώτο τα πλούσια εδέσματα που ήσαν 
αραδιασμένα  στα γεμάτα ιντζέρες(πίτες)  ψάθινα πολύχρωμα τραπέζια (μεσόμπ)  και 
ακολουθούσαν οι υπόλοιποι επισκέπτες. Πάντοτε βρίσκονταν στα τραπέζια κομμάτια 
από ωμό βοδινό κρέας κρεμασμένα σε τσιγκέλι με το ντιλίχ( κρέμα κοκκινοπίπερου  
με μπαχαρικά ) για να βουτάνε το κρέας , μια ακόμη απ’ τις ντόπιες σπεσιαλιτέ. Η 
περίφημη αιθιοπική κουζίνα έχει απ’ όλα και γι’ αυτό το λόγο τουλάχιστον πάνω από 
σαράντα διαφορετικά φαγητά  προσφέρονταν στον μπουφέ καλύπτοντας κάθε  
γούστο.   
Αυτοί που είχαν  οικονομική ευρωστία  κανόνιζαν  γεύματα σε γνωστά ξενοδοχεία.  
Ένα απ’ αυτά ήταν το Ghion Hotel  με τον πολύ μεγάλο χώρο και τον  ωραίο 
απέραντο κήπο με δένδρα και λουλούδια, κατάλληλο και  για φωτογραφίες . Ο χώρος 
γέμιζε απ’ τους καλεσμένους που κρατούσαν  πολύχρωμες ομπρέλες και οι 
περισσότερες  γυναίκες έρχονταν  ντυμένες με την αιθιοπική ενδυμασία και τη μεγάλη 
σάρπα (κούτα) που ήταν στις άκρες κεντημένη  με μεταξωτές, πολύχρωμες  κλωστές 
. Μικροί και μεγάλοι  ακολουθούσαν τη γαμήλια πομπή  χτυπώντας ρυθμικά τις 
παλάμες τους στους ήχους των τυμπάνων .  
Ο κουμπάρος έπαιζε μεγάλο ρόλο στην όλη  διαδικασία, διότι ήταν εκείνος που έδινε 
χρώμα και πνοή  στην τελετή. Υπάρχει ένα αιθιοπικό ρητό  που λέει  «Κουμπάρος 
χαζός, δεν έχει γοητεία». Επίσης ο κουμπάρος  επιφορτιζόταν με την ευθύνη  να 
φέρει μπουκάλια με αρώματα για να ραντίσει τις καλεσμένες.  
Η νύφη παλιά ντυνόταν , όπως κι ο γαμπρός, παραδοσιακά , με τις ντόπιες  
ενδυμασίες , ενώ  σήμερα φορά, όπως παντού,  η μεν νύφη άσπρο  νυφικό, ο δε 
γαμπρός σμόκιν.  Οι παράνυφες  ντύνονταν κι αυτές ομοιόμορφα  και ακολουθούσαν 
το ζευγάρι. Όταν γίνονταν την ίδια στιγμή  κι άλλοι γάμοι στον ίδιο περίβολο, η 
συνοδεία του κάθε ζευγαριού φορούσε  διαφορετικά χρώματα, πάντοτε επιλεγμένα 
με γούστο, ώστε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους.  Το πανηγύρι συνεχιζόταν το βράδυ  
στο σπίτι του γαμπρού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο κουμπάρος την επόμενη μέρα 
έφερνε ένα κομμάτι πανί  βουτηγμένο στο αίμα , τρανή απόδειξη ότι η νύφη ήταν 
παρθένα , κι αυτό γινόταν δεκτό με ζητωκραυγές και επιφωνήματα.  



Στην Αιθιοπία δεν υπάρχουν επίθετα, γι’ αυτό η κοπέλα κρατάει το όνομα του πατέρα 
της το οποίο μπαίνει μετά το δικό της . Αν δηλαδή η κοπέλα λέγεται Μαρία και ο 
πατέρας της Γιώργος  ,τότε ονομάζεται Μαρία Γιώργος κοκ. Πολλοί Ευρωπαίοι 
κάνουν το λάθος και αποκαλούν τον Αιθίοπα με το δεύτερο όνομα νομίζοντας ότι 
είναι επίθετο, για παράδειγμα το φημισμένο δρομέα Χαϊλέ Γκέμπρε Σελασσιέ τον 
αποκαλούν  με το δεύτερο όνομα που στην ουσία ,όπως προανέφερα, είναι το όνομα 
του πατέρα του , ο οποίος δεν φόρεσε ποτέ στη ζωή του αθλητικά παπούτσια, για 
την ακρίβεια ήταν βοσκός  και δεν είχε σχέση με το σπορ. Είναι προτιμότερο να 
αποκαλείται Χαϊλέ, διότι τουλάχιστον αυτό είναι το αρχικό του όνομα.  
Γυρίζοντας πίσω στα του γάμου, το νιόπαντρο ζευγάρι την επόμενη  μέρα έφευγε για 
το γαμήλιο ταξίδι. Ενώ εδώ τελείωναν οι υποχρεώσεις του ζευγαριού και των γονέων 
τους, παράλληλα άρχιζαν εκείνες των συγγενών και των προσωπικών φίλων των 
νεόνυμφων. Υπάρχει μια παράδοση από πολύ παλιά,  το «μελές»,  που θέλει τους 
συγγενείς και φίλους να διοργανώνουν πάρτι ή γεύματα προσκαλώντας κόσμο  με 
σκοπό να  γνωρίσουν τον γαμπρό ή τη νύφη και να τιμήσουν παράλληλα  το ζευγάρι. 
Η  διαδικασία ξεκινά  απ’ τα αδέλφια , τους θείους  και τις θείες , τους κοντινούς  
συγγενείς και τους προσωπικούς φίλους του ζευγαριού. Ανάλογα με την οικονομική 
ευχέρεια του καθενός, αρκετές φορές τα γεύματα συγκεντρώνουν πάνω από είκοσι 
άτομα και γίνονται σε μεγάλα ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Τελευταίος στη σειρά  είναι ο 
κουμπάρος ή η κουμπάρα Γι’ αυτό το λόγο το ζευγάρι δε βρίσκει την ησυχία του γι’ 
αρκετό χρονικό διάστημα. Θεωρείται μεγάλη παράλειψη απ’ τους συγγενείς να μην  
τιμήσουν το ζευγάρι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Καμιά φορά, όταν έχουν 
παραλείψει να το κάνουν και το ζευγάρι τους καλεί στο σπίτι του, έρχονται σε 
δύσκολη  θέση λέγοντας «πώς θα τους επισκεφτούμε, εφ’ όσον δεν τους τιμήσαμε με 
το ‘μελές’ ;». 
    
Τέλος, αποτελεί πάντοτε ξεχωριστή  εμπειρία για τον οποιοδήποτε να πάει σε 
αιθιοπικό γάμο, να γευτεί τα υπέροχα αιθιοπικά φαγητά και να ζήσει την πραγματικά 
σπάνια ατμόσφαιρα.  Πολλοί τουρίστες βιντεοσκοπούν τα γεγονότα, διότι όντως είναι 
εντυπωσιακά και πρωτότυπα.  
 
   Ένα χαρακτηριστικό της αιθιοπικής φυλής είναι ότι τιμούν, όπως κι οι Έλληνες, 
τους νεκρούς.  Η προσέλευση του κόσμου στην κηδεία είναι η τρανή απόδειξη ότι ο 
εκλιπών  υπήρξε καλός άνθρωπος και χρήσιμο μέλος  της κοινωνίας. Όσο 
περισσότερο κόσμο έχει η κηδεία του , τόσο αναγνωρίζεται η πρόσφορά του ως 
ανθρώπου, ως οικογενειάρχη, ως συγγενή και φίλου . Αυτό που πιστεύεται είναι ότι 
πέθανε και οι συνάνθρωποί του τον τίμησαν με την παρουσία τους, δηλαδή, με λίγα 
λόγια, δεν πέθανε μόνος  του, σα σκύλος(τα κακόμοιρα τα σκυλιά). Αν δε η τελετή 
περιλαμβάνει και πολλά αμάξια, τότε η κηδεία θεωρείται επιβλητική και αλησμόνητη.  
Γι’ αυτό οι συγγενείς προσπαθούν με κάθε τρόπο να λαμπρύνουν την τελετή του 
τελευταίου ταξιδιού του εκλιπόντος.  
Η  διαδικασία μεταφοράς της σορού είναι μεγάλη. Τα παλιά τα χρόνια η σορός του 
νεκρού μεταφερόταν μαζί με το κρεβάτι του, που ήταν συνήθως ξύλινο και καλυμμένο  
με λινάτσα,  τυλιγμένη με λευκό μάλλινο ύφασμα(γκάμπι) και μαζί ρίχνονταν στο 
σκαμμένο λάκκο. Το ίδιο κάνανε για τα μωρά και για τα παιδιά , που, όμως, τα 
μεταφέρανε  χωρίς το κρεβάτι. Η σκηνή της  μεταφοράς των βλασταριών  ήταν 
ιδιαίτερα συγκινητική και αρκετά συχνή, διότι τότε δεν γίνονταν υποχρεωτικά  οι 
εμβολιασμοί που θα έσωζαν χιλιάδες ζωές μικρών παιδιών. 
Ο ι ειδικά επιλεγμένοι και  επί πληρωμή θρηνούντες,  που συνήθως είναι γυναίκες, 
προπορεύονται χτυπώντας τα  γυμνά τους στήθη  και επαινώντας τον χαρακτήρα και 
τις αγαθοεργίες του αποθανόντος, επικαλούνται δε ονόματα των συγγενών του που 
αφήνει πίσω να ζουν με την ανάμνησή του. Ακολουθούν, ως είθισται,  οι στενοί 
συγγενείς και οι φίλοι.  
Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια  οι πενθούντες  φορούν μαύρα ρούχα, τα παλιά τα 
χρόνια  άνδρες και γυναίκες ντυμένοι στα παραδοσιακά ρούχα φορούσαν με 



διαφορετικό τρόπο την κάπα (νετέλα) κυκλικά δεμένα στη μέση  πάνω απ’ τα ρούχα 
κι αυτό αποτελούσε σημείο πένθους.  
Στον περίβολο του σπιτιού ή σε άλλο ειδικά επιλεγμένο χώρο στήνονται πολλές 
τέντες και πλήθος από φτωχούς μαζεύονται για να φάνε και να πιουν στη μνήμη του 
αποθανόντος . Το έθιμο αυτό το γνωρίζουν καλά οι άμοιροι και είναι απ’ τους 
πρώτους που προσέρχονται. Τριγύρω είναι γεμάτη η αυλή  από παπάδες και 
εξομολογητές (γιέ νεφς αμπάτ) , που κρατώντας τους ποικιλόμορφους  αιθιοπικούς 
σταυρούς  ευλογούν  τους πιστούς και τους άπιστους.  
Επί τριήμερο παραμένουν οι τέντες , όπου διανυκτερεύουν γνωστοί και άγνωστοι 
αποτίωντας τον τελευταίο φόρο τιμής στο νεκρό. Οι καφέδες και το κόλο (σπόροι) 
είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι Αιθίοπες χριστιανοί  ορθόδοξοι κόπτες  συνεχίζουν 
μετά τα σαράντα τις ίδιες τελετές με τη δική μας θρησκεία.  
Οι αγγελίες δεν τοιχοκολλούνται, αλλά ένας αγγελιοφόρος με την τρομπέτα του 
πηγαίνει από συνοικία σε συνοικία και αναγγέλλει τους θανάτους και τις κηδείες.   
Υπάρχει άγραφος νόμος στην αιθιοπική κοινωνία που επιτρέπει σε εργαζόμενους να 
παίρνουν άδεια για να παρευρεθούν σε κηδεία . Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί το 
χρησιμοποιούν για σκασιαρχείο  απ’ την εργασία τους και  για ψύλλου πήδημα, 
δήθεν πάνε να τιμήσουν τον νεκρό. Σε  τελική ανάλυση  στην κηδεία,  όπως γίνεται 
παντού, όλα τα κακά του αποθανόντος ξεχνιούνται και διαγράφονται μονοκονδυλιά κι 
εκείνα που μένουν στη μνήμη είναι μόνο τα καλά - τουλάχιστον για ένα τριήμερο. 
 
  

 
 

Το μερκάτο της Αντίς Αμπέμπας 
                                                             
      Ακόμη και μέχρι σήμερα οι δρόμοι στην Αντίς Αμπέμπα δε φέρουν ονόματα. 
Εκτός απ’ τις κεντρικές αρτηρίες,  τις λεωφόρους και τους μεγάλους  δρόμους οι 
κάτοικοι της πόλης έχουν βαπτίσει με διάφορες ονομασίες τις περιοχές, τις γειτονίες 
και τα δρομάκια. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται και δυο περιοχές που φέρουν 
ελληνικά ονόματα: η περιοχή που είχε ο κ. Π. Σαρρής το ομώνυμο οινοποιείο του 
εδώ και πενήντα χρόνια, λίγο έξω από την Αντίς Αμπέμπα λέγεται ακόμη  «Σαρρής» . 
Μια άλλη συνοικία σε πολυσύχναστη περιοχή, όπου έχει ο Μπάμπης Τσίμας το 
σούπερ-μάρκετ  του λέγεται «Μπάμπης σεφέρ» (γειτονία). Μια γεφυρούλα που ’χε 
φτιάξει κοντά στο εργοστάσιο του  ο κ. Μίχος, εκείνη λέγεται «Μίχος ντιλντίγ» 
(γέφυρα του Μίχου)  κ.ο.κ. 
Ιδού παρακάτω μερικά από τ’ ονόματα που δόθηκαν πολύ παλιά απ’ τον λαουτζίκο 
και χρησιμοποιούνται  ακόμα και τώρα. Ξεκινώ απ’ τη γειτονία μου, το Doromanekia  
που σημαίνει στην κυριολεξία «πνίξιμο κότας». Επί κατοχής, οι Ιταλοί αντί να 
σφάξουν τις κότες, όπως έκαναν οι Αιθίοπες σύμφωνα  με την παράδοση της 



θρησκείας τους, στραμπούλιζαν  το λαιμό της κότας και τον ξερίζωναν. Εξ’ ου κι η 
ονομασία του μέρους, εκεί που έπνιγαν τις κότες. 
  
Μια φορά ο σοφέρ του αυτοκράτορα Μενελίκ, ο κ. Τουρκίς (προφανώς, Αρμένης) 
πηγαίνοντας να παραλάβει τον μονάρχη απ’ το ανάκτορο του, σε ένα δρόμο έμεινε  
από αυτοκίνητο και μην ξέροντας τι να κάνει το εγκατέλειψε. Η περιοχή από τότε  
ονομάστηκε «σπασμένο όχημα» (σεμπαρά μπαμπούρ). Λίγο παρά κάτω ήταν μια 
απ’ τις μεγαλύτερες ελληνικές συνοικίες, το γκεντέλ μπέτ (σπίτι στο γκρεμό). 
Όταν κάποια εποχή ο υπουργός των Στρατιωτικών, φιταουράρι Χάμπτε Γκιόργκις, 
περνούσε με τη φρουρά του είδε κάποιον ο οποίος έχεζε στη γωνία του δρόμου. 
Ακολουθώντας  το αιθιοπικό έθιμο ανασηκώθηκε ο τύπος από σεβασμό και για να 
χαιρετίσει τον άρχοντα. Τότε ο υπουργός τού είπε « βρε, κάτσε κάτω και χέσε». Η 
περιοχή ακόμη και σήμερα λέγεται «κάθισε και χέσε» (κούτς ίρα). 
Το μέρος που χτίστηκε η Αντίς Αμπέμπα λεγόταν «Φιν Φίνε». Την ονομασία την 
πήρε απ’ τα θερμά νερά που ανάβλυζαν απ’ το έδαφος κι απ’ τον θόρυβο που 
έκαναν (φιν φιν).  
Η περιοχή που είχαν τους Ιταλούς αιχμαλώτους πόλεμου, λέγεται «Ταλιάν σεφέρ»- 
ιταλική γειτονία. 
Η περιοχή όπου διέμεναν οι αντιπρόσωποι που καλούσε αυτοκράτορας Μενελίκ από 
κάθε επαρχία είχε πολλά αγρία ζώα και μεταξύ αυτών καμηλοπαρδάλεις. Η περιοχή 
αυτή λέγεται ακόμη «Κετσενέ»(καμηλοπάρδαλη). Καμιά φορά ο απλός λαός  δίνει 
έντονους χαρακτηρισμούς σε τοποθεσίες που θυμίζουν γλαφυρά κάτι. 
  
Τελειώνω με μερικές αιθιοπικές λέξεις οι οποίες έχουν διαφορετική έννοια για τους 
ξένους ή αντιστρόφως για τους Αιθίοπες και δε γίνονται  ευπρόσδεκτες:  
-Το ελληνικό θηλυκό όνομα Κούλα σημαίνει στα  αιθιοπικά «πέος».  
-Το αρμένικο όνομα Αράμ σημαίνει στα αιθιοπικά «σκατό».  
-Το γαλλικό γυναικείο όνομα Κωλέτ σημαίνει στα αιθιοπικά «όρχις».  
-Το αιθιοπικό σιτάρι λέγεται «κόλο». 
-Το εβραϊκό όνομα Άσα σημαίνει «ψάρι». 
-Το αιθιοπικό όνομα Μουνί…είναι αυτονόητο τι σημαίνει στα ελληνικά.   
Για σκεφτείτε πώς αισθανόταν ο φίλος μου Αράμ, όταν τον φώναζαν με τ’ όνομά του   
μπροστά σε Αιθίοπες - σκατό! Για να μην αναφέρω την κα Κούλα ή τη  μαντάμ 
Κωλέτ! Ζήτω συγνώμη για αυτά τα πικάντικα. 
Το μερκάτο της Αντίς Αμπέμπα , ονομασία που προέρχεται από ιταλική λέξη και 
σημαίνει «αγορά», θεωρείται το μεγαλύτερο υπαίθριο εμπορικό κέντρο της Αφρικής. 
Προσφέροντας  πληθώρα αγαθών αραδιασμένα στα στενά δρομάκια του και στους 
ανοιχτούς ελεύθερους  χώρους  είναι το μέρος όπου συγκεντρώνονται κάθε μέρα 
πλήθος κόσμου. Υπάρχουν όλων των ειδών τα εμπορεύματα : από μπαχαρικά, 
λαχανικά, φρούτα, σπόρους και  αρωματικά βούτυρα μέχρι ηλεκτρονικά είδη, ρούχα, 
έπιπλα και κοσμήματα. Πωλητές καθισμένοι στα τρίποδα αιθιοπικά σκαμνιά ή στις 
λινάτσες, εν μέσω βουνών από μπαχαρικά και σιτηρά, διαλαλούν την πραμάτεια 
τους. Το μέρος που πουλάνε κεντήματα, ρούχα και μεταξωτά είδη είναι ένα απ’ τα  
δημοφιλέστερα στέκια.  
Μπαίνοντας στην αγορά ενθυμούμαι τους υπαίθριους ράφτες να κάθονται στη σειρά  
ο ένας πίσω απ’ τον άλλο στα πεζοδρόμια και με τις παλιές ραπτομηχανές  Σίνγκερ 
να κόβουν και να ράβουν αυτοστιγμεί τα υφάσματα. Σε μια άλλη γωνιά κουρείς με 
απλές καρέκλες χρησιμοποιούσαν ζεστό νερό που είχαν σε μπουκάλια θερμός για το 
ξύρισμα, οι δε  πελάτες βαστούσαν ένα καθρεφτάκι για να παρακολουθούν την 
εξέλιξη των…εργασιών.  
Η  ημέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση ήταν το Σάββατο. Από πολύ πρωί οι νοικοκυρές 
με τα καλάθια τους (ζεμπίλ) παζάρευαν με τους υπαίθριους πωλητές και τις 
πωλήτριες. Το παζάρεμα στην Αιθιοπία χρειάζεται μαεστρία, είναι κάτι που πρέπει να 
το έχει  κανείς έμφυτο, κάτι που δε μαθαίνεται εύκολα. Είναι σαν τη διαίσθηση, σα να 
μπορεί κανείς να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Με τα παζαρέματα ένα αγαθό 



μπορούσε κανείς να το πάρει στη μισή τιμή από εκείνη που συνήθως κόστιζε. Οι 
τουρίστες έπεφταν θύματα τις περισσότερες φορές, μιας και πλήρωναν τα διπλάσια 
και τριπλάσια ποσά και, το κυριότερο, έφευγαν με την εντύπωση ότι πέτυχαν καλή 
τιμή. Εξ’ άλλου η τέχνη του πωλητή είναι να δώσει στον πελάτη αυτή την εντύπωση.  
Επειδή οι ζυγαριές του χεριού που χρησιμοποιούσαν τις περισσότερες φορές ήταν 
λειψές, για να μη φύγει ο πελάτης δυσαρεστημένος στο τέλος έβαζε ο πωλητής σ’ 
ένα κυπελλάκι μια δόση παραπάνω (το μιράκε). Οι πωλήτριες ήταν απ’ όλες τις 
φυλές της Αιθιοπίας (Amhara,Oromo,Gurage  Σομάλες κλπ.), οι δε άνδρες, οι 
περισσότεροι μουσουλμάνοι.  
Τα μαγαζιά τριγύρω (που υπάρχουν σε εκατοντάδες), τα είχαν Άραβες, Υεμενίτες  ή 
Adere,  ως επί το πλείστον, και γι’ αυτό όλη η ατμόσφαιρα θύμιζε Αραβία.  
Στις μεγάλες αποθήκες υπήρχαν εισαγόμενα αγαθά  χωρισμένα σε τμήματα:αγγλικά 
υφάσματα, ινδικά κασμίρια και σάρι, όλων των ειδών τα αρώματα, ηλεκτρονικά είδη 
μέχρι καραμέλες και γλυκά σε μεγάλα κουτιά και γυάλες. Άλλα τμήματα είχαν αλεύρι, 
καφέδες, ζάχαρη, όσπρια και  ρύζι , όλα στοιβαγμένα σε μεγάλα σακιά.  
Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι σ’ αυτήν την αγορά έβρισκες από μια 
καρφίτσα μέχρι τα πιο ακριβά κοσμήματα καθώς και όλα τα  αναγκαία αγαθά.  
Τα φρέσκα  εμπορεύματα τα κουβαλούσαν κάθε πρωί  χαμάληδες στον ώμο ή στο 
κεφάλι και τα πιο βαριά τα μετέφεραν  με μικρά πικάπ και φορτηγά . Η περιοχή είχε 
όλων των ειδών τις ευωδιές : αλλού μύριζαν τα μπαχαρικά, άλλου το φρέσκο βαρύ 
βούτυρο, αλλού τα κόπρανα απ’ τα γαϊδουράκια που κουβαλούσαν εμπορεύματα.  
Με τον τρόπο που ήταν ντυμένες οι πωλήτριες, με τα  ποικιλόμορφα ρούχα και  με 
φόντο τα στοιβαγμένα εξωτικά φρούτα(ανανάδες, μάνγκο, κίουι, παπάγιες, 
μπανάνες) ήταν ό,τι χρειαζόταν ένας φωτογράφος για σποτ.   
Η περιοχή γέμιζε από μικροκλέφτες που κυκλοφορούσαν ελεύθερα και ξάφριζαν ό,τι 
έβρισκαν μπροστά τους. Σπάνια συναντούσες  μπάτσους  να περιπολούν στην 
περιοχή κι όταν αυτό συνέβαινε, τότε οι κλέφτες τους διέκριναν από μακριά –λόγω 
της στολής- και εξαφανίζονταν.  
Παλιά, πριν απ’ τον πόλεμο με τους Ιταλούς, η υπαίθρια αγορά βρισκόταν στην  
περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Κατά την περίοδο της κατοχής οι Ιταλοί 
τη διέθεταν μονάχα στους εαυτούς τους  και στους ξένους και έδωσαν στους 
ντόπιους τεμάχια γης σε δυτική περιοχή, όπου μετέφεραν τα εμπορεύματα τους οι 
Αιθίοπες και δημιουργήθηκε η σημερινή αγορά που πήρε και το ιταλικό όνομα 
«μερκάτο». Αιθιοπικά λέγεται «γκεμπεγιά», αλλά αυτή η λέξη σπάνια χρησιμοποιείται 
ακόμα και απ’ τους Αιθίοπες. Η παλιά αγορά επεκτάθηκε προς τα κάτω, όπου έγινε 
αργότερα το κέντρο της πόλης με τα μοντέρνα καταστήματα.   
Το  μερκάτο είναι ακόμη μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίου στην  
Αιθιοπία, όπου υπάρχουν, εκτός των άλλων, και περίπου 2.500  καταστήματα 
λιανικής στα οποία δουλεύουν χιλιάδες υπάλληλοι. Χρησιμοποιείται ως κέντρο 
εσωτερικής αγοράς για την κεντρική Αιθιοπία. Εκεί βρίσκεται η αγορά των  σιτηρών, 
του καφέ, των οσπρίων, των σπορέλαιων, των λαχανικών και των ζώων. Τα 
περισσότερα φορτία των εξαγωγών προερχόμενα απ’ τη νότια Αιθιοπία  
διοχετεύονται  μέσω του μερκάτου και του σιδηροδρομικού δικτύου  στο λιμάνι του  
Djibouti. Καθημερινά διενεργούνται δημοπρασίες από εμπόρους καφέδων που 
προσφέρουν τις ποικιλίες  των σπόρων κατά την περίοδο της μεγάλης κίνησης. 
Σήμερα  όλες οι δουλειές είναι συγκεντρωμένες ολοκληρωτικά στα χέρια των 
Αιθιόπων. Το μερκάτο, τέλος , περιλαμβάνεται σε όλα τα  τουριστικά φυλλάδια , διότι 
θεωρείται μια απ’ τις  πιο περίφημες  υπαίθριες αγορές  του κόσμου , ένα κράμα 
αφρικανικού  και αραβικού στυλ.  
 
     Ενώ εμείς στην Αντίς Αμπέμπα είχαμε το μερκάτο, στην Αθήνα είχαν την οδό 
Αθηνάς και το Μοναστηράκι, μιας και τότε δεν υπήρχαν οι λαϊκές αγορές στις 
γειτονιές,  όπως σήμερα. Κάπου-κάπου, γινόταν κανένα πανηγύρι κι ο κοσμάκης 
αγόραζε από καθρεφτάκια μέχρι  πλαστικές κορνίζες  για φωτογραφίες.  



Κάθε πρωί έπαιρνα το λεωφορείο «Πολύγωνο- πλατεία Κάνιγγος» και στη στάση  
Χαλκοκονδύλη κατέβαινα και πήγαινα με τα πόδια στη Σόλωνος , όπου βρισκόταν η 
Νομική. Το λεωφορείο ήταν  φίσκα , με τον  κόσμο να κρεμιέται απ’ την πόρτα και τον 
εισπράκτορα να φωνάζει  «προχωράτε, είναι άδειο το όχημα». Η διαδρομή κόστιζε 
0.80 λεπτά κι αν δεν είχες το ακριβές αντίτιμο στο χέρι, δεν έπαιρνες ποτέ ρέστα από 
δραχμή. Ο εισπράκτορας δεν είχε πρόχειρα ρέστα και τα ’δινε στο τέρμα , όταν  οι 
μισοί επιβάτες εν τω μεταξύ είχαν κατέβει. Τι να κάνει ο άνθρωπος, πώς να ζήσει; 
Τότε δεν παίρνανε ούτε τρεις και εξήντα.    
Το καλοκαίρι περνούσε με τους καύσωνες και τα μπάνια του λαού. Οι έχοντες  
μεταφορικό μέσο τραβούσαν κατά τα νησιά και το Λουτράκι (ήταν της μόδας τότε) και 
οι πεζοί την άραζαν σε καμιά κοντινή παραλία, «στου γιαλού τα βοτσαλάκια που 
κάθονται  τα καβουράκια».  Για μένα δεν υπήρχε  διαφορά, διότι και λεφτά δεν είχα 
και κολύμπι δεν ήξερα.  
Εν τω μεταξύ από κρεατοφάγος,  είχα γίνει  χορτοφάγος και είχε λαδώσει το άντερό 
μου. Όλα τα λαδερά τότε κόστιζαν γύρω στις 2-3 δραχμές και  «με ολίγη» από 
μακαρόνια  τας-κεμπάμπ  ή κεφτέδες και δυο ψωμάκια, σύνολο 7δρχ, ντερλίκωνα μια 
χαρά. Αργότερα περιορίστηκα μόνο στα λαδερά και πολλές φορές στην «ολίγη»,  
γιατί η υποτροφία που έπαιρνα ήταν κι εκείνη «ολίγη».  
Έτρωγα στην «Κρητική Γωνιά» του Κώστα Τζιτζικαλάκη, σε μια υπόγεια ταβέρνα στο 
Πολύγωνο. Ο ιδιοκτήτης ήταν ένας λεβέντης με μεγάλα  μουστάκια που μου ’λεγε 
συχνά με την κρητικιά του προφορά : « Φάε ό,τσι θέλεις. Αν δεν έχεις λεφτά τώρα, θα 
μου δώσεις ότσαν έχεις. Μη ντρέπεσαι». Κάθε Πέμπτη είχε παστίτσιο το οποίο, 
πραγματικά, το ’φτιαχνε πολύ ωραία. Η ταβέρνα ήταν γεμάτη, μιας και όλη η γειτονιά 
ερχόταν για να γευτεί τη σπεσιαλιτέ του. Εμένα μου φύλαγε ένα μεγάλο κομμάτι 
γωνία, διότι το παστίτσιο, ακόμα και τώρα, είναι απ’ τα αγαπημένα μου φαγητά, από 
τότε ακόμη που το μαγείρευε η μάνα μου.  Ποτέ, όμως, δεν του είπα ότι το παστίτσιο 
της , συγκρινόμενο  με το δικό του, ήταν σα χαβιάρι με ταράμα , παρ’ όλο που, όπως 
είπα, το μαγείρευε πολύ ωραία.. Όταν του ’λεγα ότι κι η μητέρα μου έφτιαχνε καλό 
παστίτσιο, μου απαντούσε « αποκλείεται να ’ναι σαν τσα αυτό». Μόλις  έφευγε ο 
κόσμος, γυρνούσε στη γυναίκα του και της έλεγε «πέσανε με τα μούτρα σαν τα 
σκυλιά στο φαΐ, δεν άφησαν τίποτις». Όχι και σκυλιά κυρ-Κώστα, όχι και σκυλιά! 
Είπαμε… 
Το δωμάτιο που νοίκιασα στο Πολύγωνο, με 350 δρχ. το μήνα, ήταν σ’ ένα λοφάκι 
και ήταν βορεινό. Παρ’ όλο που είχε υπέροχη θέα, στο βάθος φαινόταν μέχρι και η 
Σαλαμίνα, το χειμώνα το ’πιανε ο άνεμος και  πάγωνε. Είχα βουλώσει με εφημερίδες 
όλες τις τρύπες του δωματίου, απ’ την  κλειδαρότρυπα μέχρι τα πατζούρια και το 
βράδυ έριχνα  και το μεγάλο στρατιωτικό παλτό πάνω απ’ τις κουβέρτες. Το παλτό 
επέμενε ο πατέρας μου να το πάρω μαζί μου, παρόλο που δεν το ’θελα εγώ, διότι 
έβρισκα πως ταίριαζε σε γέρους. Τελικά, ήταν το πιο χρήσιμο απ’ όλα τα ρούχα που 
έφερα μαζί μου.  
Κάθε τέλος του μήνα πήγαινα στην Τράπεζα της Ελλάδος να πάρω την υποτροφία. 
Χρειαζόμουν 30 δρχ. ν’ αγοράσω τα χαρτόσημα για να εισπράξω το ποσό. Σπάνια 
είχα αυτά τα χρήματα, γιατί ήμουν ταπί προς το τέλος του μήνα και μου δάνειζε η κα. 
Βενετία , μια  συμπαθητική κυρία στο γκισέ, η οποία έβγαζε τη τσάντα της και μου 
’δινε τα λεφτά για το χαρτόσημο μόλις μ’ έβλεπε. Μπέρδευα  συχνά τ’ όνομα της και 
έλεγα «Καλημέρα , κα Ελβετία»  και μου απαντούσε « Ξέρω, ξέρω, Βενετία, όμως. 
Βενετία , όχι Ελβετία». Το ποσό, μείον τις 30, ήταν  1.270 δρχ. Ο μισθός ενός 
καθηγητή ήταν τότε 2.300 δρχ. Αυτό, για να πάρουμε μια ιδέα.  
Το καλοκαίρι, γενναιόδωρο, όπως πάντα, το ελληνικό κράτος, σταματούσε για τρεις 
μήνες τη χορήγηση της υποτροφίας, διότι οι περισσότεροι φοιτητές  απ’ την  επαρχία 
επέστρεφαν στα χωριά τους και την «πληρώναμε» εμείς που δεν είχαμε πού να πάμε 
και  ζούσαμε με δανεικά μέχρι να έρθει το φθινόπωρο, μιας και το εισιτήριο για Αντίς 
ήταν πιο ακριβό από ολόκληρη την υποτροφία ενός χρόνου.  
Η Μαρία, η κοπέλα μου,  εν τω μεταξύ  μου ’λεγε κάθε λίγο και λιγάκι « Τζιμμάκο, τι 
θα γίνει με μας;». «Τι να γίνει, της απαντούσα, ρε, Μαράκι; Δε βλέπεις; Άσε να 



δούμε». Με το «άσε να δούμε» πέρασε ο καιρός, μέχρι που  μια ωραία πρωία 
μετανάστευσε όλη  η οικογένεια Γιαννιού στην  Αμερική και , φυσικά, κι η Μαριώ που 
έγινε παλόμα κι έφυγε για την ξενιτιά.  Στην αρχή ανταλλάσσαμε γράμματα φλογερά , 
αλλά σιγά-σιγά «μάτια που δε βλέπονται»… Κι έτσι έμεινα μόνος με τη φωτογραφία 
της μες στην καρδιά του χειμώνα.   
Ένα καλοκαίρι πήγαμε στη Ρόδο με το καράβι μαζί με τον φίλο μου τον Σπύρο και 
τον Χρήστο Κιούση απ’ την Αντίς, που σπούδαζε στην Ανωτάτη Εμπορική. Την 
αράξαμε στο κατάστρωμα του πλοίου  «Καραϊσκάκη», που φτάνοντας στο Κάβο 
Ντόρο μας ταρακούνησε γερά .Ό,τι καρπούζι είχαμε φάει το αδειάσαμε εκεί. 
Φτάνοντας στο νησί, επισκεφτήκαμε τη συμμαθήτρια μας ,  την Άννα Γιαννάτου (νυν 
κα. Χαμάουι), η οποία σπούδαζε εκπαιδευτικός στην Ακαδημία της Ρόδου. Η Άννα , 
μια υπέροχη κοπέλα, ήταν η μόνη μαθήτρια που ’χαμε  στην τάξη  στο γυμνάσιο  και, 
φυσικά, το καμάρι μας,  ένα ρόδο ανάμεσα στ’ αγκάθια.  
Εν τω μεταξύ, στο καράβι γνωρίσαμε και μια όμορφη  κοπελίτσα απ’ την Αίγυπτο, τη 
Μαίρη, η οποία έμελλε να γίνει μέλλουσα  κα. Φίλη , σύζυγος του φίλου μου Σπύρου, 
κι εγώ κουμπάρος τους.   
 
     Με τους εργάτες να κατεβαίνουν  σε απεργίες, τον Καραμανλή να έχει ξηλώσει τις 
γραμμές των τραμ, την οκά να έχει μετατραπεί σε κιλό,  τον Γιώργο Παπανδρέου να 
υπόσχεται καλύτερες μέρες  και τον βιοπαλαιστή να τρώγει  ακόμη φασολάδα συν  
μια δραχμή λάδι ,  η ζωή κυλούσε σε μια Αθήνα που διαρκώς την έπνιγε το τσιμέντο.  
Τσούρμο οι μετανάστες για τη Γερμανία έψαχναν μια καλύτερη τύχη κι ο Καζαντζίδης 
έλεγε τα τραγούδια του που γεμάτα πόνο και πίκρα μιλούσαν για την ξενιτιά και για  
«νυχτερίδες κι αράχνες , που κρατούν συντροφιά».  Ευτυχώς, υπήρχαν και τα 
ταβερνάκια, όπου ο κόσμος δεν το ’βαζε κάτω και γλένταγε με άφθονη ρετσίνα και 
τραγούδια ξεχνώντας τις πίκρες του. Εγώ, λάτρης του μπελκάντο, ήμουν δεύτερος 
τενόρος σε παράρτημα  χορωδίας  του Τσιλίφη, κάπου στους Αμπελόκηπους , και 
τραγουδούσα καντάδες του τύπου «Της νύχτας τη σιγαλιά/ Που ανθίζει η χαραυγή / 
Κι όταν ο ήλιος βγει /  Θε  να βρεθούμε αγκαλιά» και πολλά άλλα τέτοια. Κάπου- 
κάπου λέγαμε και κανένα μεξικάνικο τραγούδι, μιας και ήταν της μόδας τα τρίο, για να 
σπάει η ανία. Απολαύστε το: 
«Que bonitos ojos tienes 
Debajo de esas dos cejas 
Que bonitos ojos tienes» 
(Τι ωραία μάτια που έχεις 
Κάτω από τα δυο σου βλέφαρα 
Τι ωραία μάτια που έχεις). 
«Yo no te ofrezo riqueza  
Te ofrezo mi corazon 
A cambio de mi pobreza» 
(Δε σου προσφέρω πλούτη 
Σου προσφέρω την καρδιά μου  
Σε αντάλλαγμα  της φτώχειας μου).   Malagueeeeeeena salerosa.       
   
Αλλά ας αφήσουμε τις ομορφιές της Ελλάδος κι ας γυρίσουμε στις ομορφιές της 
Αιθιοπίας και στο «γκεντάμε, γκεντάμε»! (αιθιοπικό τραγούδι).  



 
 

Το επίχρυσο άγαλμα του Λιονταριού του Ιούδα. 
 
     Η αφήγησή  μου ξεκινά απ’ την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας  που είναι κι η 
γενέτειρα μου. Η Αντίς Αμπέμπα βρίσκεται στο κέντρο της χώρας  και στο κέντρο της 
περιοχής του ιστορικού «βασιλείου της Shoa».Πριν από εκατό μόλις χρόνια ήταν 
ακόμη μια πόλη με καταυλισμούς. Μπορεί κανείς  να βρει σήμερα υπολείμματα απ’ 
τους πρώτους εποικισμούς στην περιοχή του όρους  Entoto που περικλείει σε 
καμπύλη  την πόλη στη βόρεια μεριά .  
Το Entoto το διάλεξε ο αυτοκράτορας Μενελίκ ως βασιλιάς της Shoa για στρατιωτική 
βάση, ώστε να ελέγχει το νότο, διότι πίστευε πως ήταν η τοποθεσία της παλιάς 
πρωτεύουσας επί των ημερών του αυτοκράτορα Lebna Dengel  κατά τον 16ο  αιώνα  
πριν  απ’ την εισβολή του μουσουλμάνου κατακτητή   Ahmed Giragn  (ο 
αριστερόχειρας ) και πριν απ’ την κατάκτηση όλης της περιοχής απ’ τους Oromo.  
Η Ταϊτού, γυναίκα του Μενελίκ, βρήκε το Εντότο  υγρό και ανεμόδαρτο, αλλά 
σύντομα ανακάλυψε ότι  οι εύφοροι λόφοι και οι κάμποι  είχαν ηπιότερο κλίμα, όπως 
επίσης , ότι  οι πηγές του Finfine, ονομασία των Oromo για την περιοχή, πρόσφεραν  
δυνατότητες για  ιαματικά λουτρά  στις θερμές τους πηγές.  



Όταν ο αυτοκράτορας Μενελίκ με την αυλή του κατέβηκε απ’ το Εντότο ( με το 3.200 
μ. υψόμετρο)  διάλεξε  τον πιο κατάλληλο απ’ τους  λόφους  και η ακολουθία του με 
τα μουλάρια της και το βόσκημά τους  εγκαταστάθηκε  στους πρόποδες. Σε σύντομο 
χρονικό διάστημα έχτισε το παλάτι με τη μεγάλη αίθουσα, όπου μπορούσαν να 
γευματίσουν ταυτόχρονα εκατοντάδες  στρατιώτες. Οι εγκαταστάσεις, γνωστές  ως το 
«παλιό παλάτι», είναι τώρα η έδρα της κυβερνήσεως. Οι αρχηγοί και οι επιτελείς  του  
Μενελίκ έκτισαν στην κορυφή  των γύρω  λόφων τα σπίτια τους και αυτές οι γραφικές 
κατασκευές με τα μπαλκόνια και  τους πυργίσκους ξεχωρίζουν ακόμη και σήμερα  
ανάμεσα στα μοντέρνα κτίσματα. Η γυναίκα του άλλαξε την ονομασία της περιοχής 
από Φιν-Φίνε σε Αντίς Αμπέμπα , που σημαίνει «καινούργιο λουλούδι» και ο 
μονάρχης την έκανε πρωτεύουσα του βασιλείου του.  
Δυο  παραπόταμοι του Awash,  που έχουν χαράξει  βαθιές  ρεματιές στις πλαγιές του 
βουνού, χωρίζουν την πόλη της Αντίς Αμπέμπα ( χτισμένη σε υψόμετρο 2.300-2.400 
μ) σε τρία μέρη. Ολόκληρος ο δυτικός λόφος είναι σχεδόν κατειλημμένος απ’ την 
τεράστια αγορά, το μερκάτο, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της 
Αφρικής.  
Ο μεσαίος λόφος είναι διχοτομημένος απ’ τη λεωφόρο Τσόρτσιλ, που δημιουργεί τον 
άξονα της πόλης έχοντας στο πάνω μέρος της το επιβλητικό κτίριο του δημαρχείου 
και πίσω της τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Η λεωφόρος Τσόρτσιλ 
καταλήγει στο νότιο τμήμα της πόλης, στον σιδηροδρομικό σταθμό, γνωστό ως «la 
gare» που συνδέει την πόλη Djibouti  με  την  Αντίς Αμπέμπα απ’ το 1917. 
Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο περνάμε απ’ το γαλλικό σχολείο, το Λυσέ Γκεμπρεμαριάμ 
,  όπου παρακάτω βρίσκεται σήμερα το κεντρικό ταχυδρομείο πλαισιωμένο από 
συστοιχίες τουριστικών περιπτέρων που πουλούν μάλλινα χειροποίητα ταπέτα , 
υφαντά , τοιχογραφίες και πολλά ασημένια και χρυσά κομψοτεχνήματα. Δεξιά 
υψώνεται το ωραίο κτίριο της Εμπορικής Τράπεζας με τον τρούλο της, η καθολική 
εκκλησία καθώς και το επιβλητικό μεγάλο Εθνικό Θέατρο (πρώην «Χαϊλέ Σελασσιέ»)  
με το πέτρινο αγαλμάτινο  λιοντάρι στην είσοδο. Τριγύρω υπάρχουν πολλά 
καταστήματα, καφετερίες και υπαίθρια βιβλιοπωλεία. Ανεβαίνοντας ξανά τη λεωφόρο  
και στρίβοντας ψηλά , δεξιά απ’ το ζαχαροπλαστείο του Ενρίκου, συνεχίζοντας την 
πορεία μας ευθεία περνάμε απ’ το παλιό ελληνικό σχολείο κι ανηφορίζοντας 
φτάνουμε στην πιάτσα, στο παλιό κέντρο. Για να φτάσει κανείς στην ανατολική 
πλευρά του λόφου, πρέπει να περάσει τη λεωφόρο Χαϊλέ  Σελασσιέ που φιλοξενεί 
όλα τα καλά καταστήματα, μεταξύ αυτών και πολλά ελληνικά. Εκεί βρίσκεται  και η 
ελληνική εκκλησία. Φτάνοντας στη γέφυρα του Ρας Μεκόνεν με την κρήνη  στη 
γωνιά,  δίπλα είναι τα σαράντα σκαλοπάτια που οδηγούν στην παλιά αρμενική 
συνοικία και στον αρμενικό σύλλογο.  
Η ανατολική πλευρά είναι ο τόπος με τα περισσότερα κυβερνητικά κτίρια και με 
δρόμους δενδρόφυτους στη σειρά   που σε οδηγούν, περνώντας απ’ το Μνημείο της 
ελευθερίας (Αράτ Κίλο, στο τέταρτο χιλιόμετρο) και στρίβοντας δεξιά, στο παλιό 
παλάτι  όπου ζούσαν τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Ο κήπος αριστερά 
είναι ανοιχτός σήμερα  για το κοινό και χρησιμοποιείται για  γάμους και πανηγύρια. 
Επιπλέον, το παλιό παλάτι του αυτοκράτορα λειτουργεί ως πανεπιστήμιο. Η περιοχή 
είναι γνωστή ως «Σιντίστ Κίλο», που θα πει «έκτο χιλιόμετρο». Η πανεπιστημιούπολη 
οδηγεί  μέσα από ωραίο κήπο στο Μουσείο και στην πλούσια Βιβλιοθήκη με τα  
παλιά χειρόγραφα και το σημαντικό  αρχείο.  
Κατεβαίνοντας αριστερά  συναντά κανείς τον μικρό ζωολογικό κήπο με τα γερασμένα 
λιοντάρια, που ακούγονταν να βρυχώνται μες στη σιγαλιά της νύχτας μέχρι το σπίτι 
μου, ειδικά  όταν είχε νοτιοδυτικό άνεμο που φυσώντας μετέφερε και  ήχους μαζί του. 
Στα δεξιά βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, και τα  οστά 
της προϊστορικής Λούση (Dinkinesh), του αρχαιότερου ανθρώπινου πλάσματος. 
Παρακάτω βρίσκουμε τον μεγαλύτερο ναό της πόλης, τον  καθεδρικό της Αγίας 
Τριάδος, που έχει μαυσωλείο και  αγάλματα στον περίβολό του φιλοτεχνημένα απ’ 
τον Έλληνα γλύπτη Γεωργακά.  



Ο δρόμος στη συνέχεια φέρνει ένα γύρο το παλιό παλάτι του Μενελίκ και περνώντας 
απ’ το Υπουργείο Εξωτερικών αντικρίζουμε απέναντι  το ξενοδοχείο Χίλτον χτισμένο 
σε παραδοσιακό στυλ. Λίγο πιο κάτω συναντάμε το συγκρότημα  του Αφρικανικού 
Οικονομικού Συμβουλίου (ECA), όπου στο πίσω μέρος, στη στρογγυλή αίθουσα,  
υπάρχουν τρεις μεγάλες υαλογραφίες στο εξωτερικό των τζαμιών  που απεικονίζουν 
τα  οράματα και τους αγώνες του αφρικανικού λαού φιλοτεχνημένα  απ’ τον μεγάλο 
Αιθίοπα ζωγράφο Αφέ Ουόρκ , οι δε τοίχοι είναι διακοσμημένοι με μωσαϊκά. 
Περνώντας την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου φτάνουμε στην πλατεία Μεσκέλ 
(Μεσκέλ Αντέμπαμπαγι), όπου και γίνονται οι εκδηλώσεις της γιορτής του Σταυρού. 
Κοιτάζοντας  απέναντι βλέπουμε το επιβλητικό παλιό κτίριο του Ρας Μπίρου , που 
τώρα έχει γίνει το  Μουσείο της Αντίς Αμπέμπα με το μεγάλο φωτογραφικό αρχείο  
απ’ όπου και πήρα τις περισσότερες φωτογραφίες που χρησιμοποίησα  στο βιβλίο 
μου «Doromanekia».  
     Τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης είναι τρία. Πρώτο στη σειρά είναι εκείνο 
στην  πλατεία του Sidist Kilo (σημαίνει έκτο χιλιόμετρο, στα αιθιοπικά Yekatit 12 ) , το 
οποίο  αναγέρθηκε  εις μνήμην των χιλιάδων αθώων μαρτύρων που σφαγιάστηκαν 
το 1936 απ’ τους Ιταλούς φασίστες . Η σφαγή συντελέστηκε κατόπιν  εντολής του 
αντιβασιλέα στρατάρχη Γκρατσιάνι μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 
εναντίον του από δυο Ερυθραίους πατριώτες. Ο αυτοκράτορας κατέθετε στεφάνι 
κάθε χρόνο για να τιμήσει την επέτειο της σφαγής. Η  κατάθεση στεφάνου 
συνεχίστηκε κι επί χούντας απ’ τον αντισυνταγματάρχη Mengistu Haile Mariam . 
Τώρα την τελετή τιμά με την παρουσία του ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού κράτους 
εκ μέρους της κυβερνήσεως. Το μνημείο είναι κτισμένο σε φόρμα  λευκού οβελίσκου 
με μαύρη βάση στην οποία  απεικονίζονται σκαλισμένες σκηνές απ’ τη σφαγή. 
Επίσης, δείχνει και τον αυτοκράτορα να τιμά τους νεκρούς  μετά την απελευθέρωση. 
Ο «Λέων του Ιούδα»  διακοσμεί , επιπλέον , και  την πρόσοψη του οβελίσκου. Κατά 
τη θητεία της  μαρξιστικής κυβέρνησης , παρ’ όλο που αφαιρέσανε την  εικόνα του 
αυτοκράτορα και του «Λέοντος του Ιούδα» από παντού, παραδόξως δεν πείραξαν 
αυτό το μνημείο. Αντίκρυ υψώνεται το πρώην παλάτι, που έχει μετατραπεί σε 
πανεπιστήμιο καθώς και το πρώην νοσοκομείο Χαϊλέ Σελασσιέ , νυν Yekatit 12 . Πιο 
πάνω ήταν χτισμένο το παλιό και επιβλητικό κτίριο της ελληνικής πρεσβείας.  
    Το δεύτερο μνημείο βρίσκεται στην πλατεία του Αράτ Κιλό (που θα πει  τέταρτο 
χιλιόμετρο) και απεικονίζει τη νίκη των αγωνιστών και την απελευθέρωση απ’ τους  
Ιταλούς κατακτητές την 5η  Μαΐου, μέρα που συμπίπτει με την εισβολή των Ιταλών  
και συνάμα  με την  επιστροφή του αυτοκράτορα ακριβώς μετά από πέντε χρόνια. Το 
πρώτο άγαλμα έδειχνε τον αυτοκράτορα να βαστάει την αιθιοπική σημαία , η 
μετέπειτα μαρξιστική κυβέρνησε έβαλε στην θέση του άλλο, μ’ έναν στρατιώτη να 
κρατάει τη σημαία  και η τωρινή κυβέρνηση επανέφερε στη θέση  του το πρώτο  
άγαλμα με τον  αυτοκράτορα. Στην κεφαλή του οβελίσκου στέκεται  το «Λιοντάρι του 
Ιούδα», σύμβολο της Σολομωνικής Δυναστείας. Το μνημείο του Αράτ Κίλο βρίσκεται 
στην καρδιά του κυβερνητικού συγκροτήματος, απέναντι απ’ το Υπουργείο Παιδείας , 
κοντά στη Βουλή , ενώ πιο πίσω του  είναι ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος. 
Εκεί κοντά βρίσκεται και η έδρα του πρωθυπουργού, όπου οι ξένοι  ηγέτες κρατών 
καταθέτουν στεφάνι κατά την επίσκεψη  τους στη χώρα.  
    Το τρίτο μνημείο του «Λέοντος του Ιούδα» το συναντάμε  απέναντι απ’ τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, στο τέρμα της μεγάλης λεωφόρου Τσόρτσιλ. Το επίχρυσο 
άγαλμα του «Λιονταριού του Ιούδα» στέκεται σε μια γρανιτένια βάση διακοσμημένη 
με σκηνές και ανάγλυφα πορτρέτων των αυτοκρατόρων Μενελίκ , Χαϊλέ Σελασσιέ και 
της αυτοκράτειρας Ζαουντίτου.  
Η ιστορία του αγάλματος του λιονταριού είναι πολύ ενδιαφέρουσα . Είχε κλαπεί απ’ 
τους Ιταλούς το 1935 και μεταφέρθηκε στη Ρώμη, όπου και τοποθετήθηκε  δίπλα στο 
μνημείο του βασιλιά Βιττώριο Εμμανουέλε της Ιταλίας.  Την  4η επέτειο Διακήρυξης 
της Ιταλικής Αυτοκρατορίας, επέλεξε  ο Χίτλερ να επισκεφτεί τη Ρώμη  και στις 
παρελάσεις παρευρισκόταν μαζί με τον Μουσολίνι και τον Βιττώριο Εμμανουέλε . 



Στην παρέλαση συμμετείχαν και Ιταλοί υπήκοοι της αφρικανικής αυτοκρατορίας , 
μεταξύ αυτών και ένας  Ερυθραίος, ο Ζεραί Ντερές.  
Βλέποντας το άγαλμα του «Λέοντα του Ιούδα» πίσω απ’ τις γραμμές των επισήμων, 
δεν άντεξε, τράβηξε το σπαθί του και όρμησε στους Ιταλούς στρατιώτες σκοτώνοντας 
μερικούς, προτού τελικά πέσει νεκρός κι ο ίδιος απ’ τα πυρά  τους.   Ο Ζεραί Ντερές , 
αν και  Ερυθραίος, τιμάται μέχρι σήμερα ως ένας απ’ τους μεγαλύτερους ήρωες της 
αντίστασης. Το άγαλμα με τον «Λέοντα»  παρέμεινε στη Ρώμη μέχρι το 1960, οπότε 
επιστράφηκε ύστερα από πολυετή διαβήματα.     
    Αν και ξεναγηθήκαμε στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας με τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα υπάρχουν κι άλλες περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως 
η περιοχή  του  παλιού αεροδρομίου με τα ωραία σπίτια,  οι παλιές ιταλικές συνοικίες 
, η Casa Inces και η Casa popolare και, προπάντων, το  καινούργιο κέντρο της 
πόλης, το Bole,  με τα μεγάλα μοντέρνα κτίρια, τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ , τα  
μοντέρνα καταστήματα και τα νυκτερινά κέντρα. Σ’ αυτήν την περιοχή βρίσκεται και ο 
ωραίος  ελληνικός  αθλητικός σύλλογος Ολυμπιακός και, λίγο παραπίσω, το μεγάλο  
συγκρότημα με τα  ελληνικά σχολεία, την  καινούργια βιβλιοθήκη και την  αίθουσα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο δρόμος του Bole οδηγεί στον πρόσφατα 
αποπερατωθέντα  διεθνή αερολιμένα, που, ειδικά  η οροφή  του, μοιάζει από 
αρχιτεκτονικής πλευράς , με  το καινούργιο αεροδρόμιο της Αθήνας.   
Η πρωτεύουσα σήμερα αριθμεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους, στην 
πλειοψηφία τους χριστιανοί ορθόδοξοι σε ποσοστό 82%. Η πόλη αντιμετωπίζει όλα 
τα συσσωρευμένα προβλήματα μιας μεγαλούπολης: κυκλοφοριακό, υψηλή εκπομπή   
καυσαερίων λόγω κακής ποιότητας βενζίνης και την απρόσεκτη συμπεριφορά των 
πολιτών που διασχίζουν τους δρόμους βιαστικά. Δε  θυμίζει πια την παλιά ειδυλλιακή 
πόλη που γνωρίζαμε, εκτός απ’ το κομμάτι του  παλιού κέντρου που δεν έχει αλλάξει 
πολύ και κρατάει ακόμα τη γραφικότητά του, ειδικά  όταν μερικά γαϊδουράκια 
διασχίζουν αμέριμνα τα πεζοδρόμια. Μόνο που ο κόσμος έχει λίγο αγριέψει, 
σύμφωνα με τον φίλο μου και  συμμαθητή  Σωκράτη (Σταμάτη) Χριστοδουλάρη, που 
ταξιδεύει συχνά στη χώρα που γεννήθηκε,  αλλά, συμπληρώνει,   ότι ο λαός ακόμη 
παραμένει  το ίδιο καλός , υπέροχος και φιλόξενος.              
    Μιας κι αναφερθήκαμε εκτενέστερα στους Αιθίοπες χριστιανούς, ας ασχοληθούμε 
τώρα λίγο και με τους Αιθιόπες μουσουλμάνους, που σήμερα είναι ο μεγαλύτερος  
θρησκευτικά πληθυσμός της χώρας. Οι  μουσουλμάνοι ξεχώριζαν εύκολα απ’ τις 
άλλες φυλές  στην Αιθιοπία, ειδικά τα παλιά τα χρόνια, αφενός απ’ τον τρόπο που 
ντύνονταν ( με την κελεμπία,  το σκούφο ή το τουρμπάνι  στο κεφάλι και  τα σανδάλια 
) κι αφετέρου απ’ τα επαγγέλματά τους,  διότι τότε  οι περισσότεροι ήταν  αχθοφόροι 
και κάποιοι άλλοι είχαν τα κιόσκια στην πόλη. Τα κιόσκια στα αιθιοπικά τα λένε 
«άραμπ μπετ», το σπίτι του Άραβα. Περνώντας μπρος απ’ αυτά. έβλεπε κανείς τον 
Άραβα (αρέμπ) να κάθεται σταυροπόδι στη λινάτσα του,  με τα εμπορεύματα 
αραδιασμένα πίσω και τριγύρω του και  μια ζυγαριά του χεριού δίπλα του. 
Χαρακτηριστικό ήταν ότι όποιος πλησίαζε το περίπτερο, αισθανόταν την έντονη 
μυρωδιά απ’ τα σανταλόξυλα που καίγανε  καρφωμένα στον τοίχο ή στο ερμάρι. Ένα  
άλλο χαρακτηριστικό του Άραβα ή  του Αιθίοπα μουσουλμάνου ήταν ότι μασουλούσε 
τις περισσότερες φορές το περίφημο διεγερτικό χόρτο τσατ (qat , chat) συνοδεύοντάς 
το με γουλιές καφέ ή τσάι. Αυτό το περίφημο για την περιοχή διεγερτικό  χαμόδενδρο   
προερχόταν απ’ τα ορεινά της Αιθιοπίας.  Αργότερα οι Άραβες έμποροι μεταφέρανε 
τα φύλλα του καλυμμένα  σε φύλλα από αγριομπανανιές, για να διατηρούνται 
φρέσκα, στο λιμάνι  του Djibouti , μετά  στη Σομαλία και τελικά  στην  Υεμένη, όπου 
και γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση. Δέματα απ’ αυτά τα τρυφερά πράσινα 
φυλλαράκια με αποχρώσεις  ανοικτού πράσινου προς καφετί  όταν είναι βλαστάρια, 
φορτώνονται καθημερινά στα διάφορα καμιόνια, βαν, τραίνα ακόμα και σε cargo 
αεροπλάνα με προορισμό την Dire Dawa και το Harar της Αιθιοπίας και κατόπιν 
διοχετεύονται στη Σομαλία και στην Υεμένη, όπου γίνονται αχώριστος σύντροφος 
των Αράβων και των  μουσουλμάνων. 



Θυμάμαι κάποτε, παλιά ταξίδευα για Dire Dawa με ένα C47 cargo αεροπλάνο που 
ήταν γεμάτο με μεγάλα πακεταρισμένα τσατ τα οποία κουβαλούσαν μαζί τους οι 
μουσουλμάνοι επιβάτες. Εκείνο  που μ’ εντυπωσίασε ή, μάλλον, με τρόμαξε ήταν το 
γεγονός ότι μασουλώντας το χόρτο είχαν  κάνα  δυο μπρίκια στα οποία  έβραζαν τσάι 
μέσα στο αεροπλάνο, παραβιάζοντας  κάθε διεθνή κανόνα ασφαλείας και  
αψηφώντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επειδή το αεροπλάνο δεν είχε καθίσματα, αλλά 
πάγκους κατά μήκος του αεροσκάφους,  ο υπόλοιπος χώρος στη μέση ήταν για τα  
εμπορεύματα. Υπήρχε δε, μόνο  μια αεροσυνοδός , η οποία επέβλεπε τους επιβάτες 
κατά την απογείωση και κατά την προσγείωση του σκάφους μόνο και μόνο για να 
ελέγξει  αν οι ζώνες ασφαλείας ήσαν δεμένες και ,όταν έφευγε, άναβαν στη συνέχεια 
το μπρίκι με την ησυχία τους. Ήταν κι αυτό ένα απ’ τα χαρακτηριστικά της ανεμελιάς 
που τους «έδερνε», μαζί  με τα καταπράσινα απ’ το υγρό του φυτού δόντια τους και 
το  απλανές- λόγω  της επίδρασης του τσατ-  βλέμμα τους.   
Παρ’ ό,τι και τα γειτονικά κράτη παράγουν αυτό το φυτό, η Αιθιοπία εξάγει μεγάλες 
ποσότητες προς τις χώρες που προανέφερα, κυρίως λόγω της ανώτερης  ποιότητας 
του προϊόντος. Ειδικά στη γειτονική Υεμένη για την παραγωγή του τσατ 
χρησιμοποιείται  το εν τρίτον της  καλλιεργήσιμης  γης. Είναι ένα προϊόν που ενισχύει 
την οικονομία τους και , ως εκ τούτου , αυτό το «ναρκωτικό» βοηθάει τη χώρα τους 
στην κατασκευή δρόμων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ.  Επειδή δεν ανήκει στα βαριά  
ναρκωτικά , αλλά θεωρείται απλά  διεγερτικό, επιτρέπεται η χρήση του στην Αιθιοπία 
και στα γειτονικά αραβικά κράτη (εκτός της Σαουδικής Αραβίας) και σε πολλά άλλες 
χώρες , όπως για παράδειγμα στην Αγγλία , ενώ απαγορεύεται στην Αμερική. Παρά 
ταύτα, πολλοί απ’ τους Άραβες μετανάστες έχουν μεταφέρει μαζί τους αυτό το μεράκι 
και διακινούν  λαθραία  ποσότητες απ’ το χόρτο. Εξ’ άλλου σε πολλά καφενεία στην 
Αμερική πωλείται αλεσμένο σε πακετάκια και είναι καθ’ όλα νόμιμο.  Όταν βλέπει 
κανείς χρήστη, θυμίζει πολύ  Τεξανό που έχει στο ένα  μάγουλο του  καπνό και τον  
φτύνει πού και πού,  για να φρεσκάρει το στόμα του. Έτσι κι αυτοί, έχουν το ένα 
μέρος του  στόματός τους παραγεμισμένο  με φυλλαράκια τα οποία μασουλάνε 
υπομονετικά  ώρες ολόκληρες.  
Επειδή το τσατ «τρώγεται» με παρέα, μιας και συνιστά κοινωνικό γεγονός, πολλές 
φορές συναντιούνται ομάδες φίλων, άνδρες και γυναίκες , που κάθονται χωριστά και  
το  απολαμβάνουν με συνοδεία ποτών. Ταξιδεύοντας προς το νότο, μετά από μερικά 
χιλιόμετρα, μπορεί να δει  κανείς παρεούλες κάτω απ’ τη σκιά ενός δένδρου, 
συνήθως ακακίες ,  ν’ απολαμβάνουν το τσατ. Πολλοί λένε ότι είναι προτιμότερο να 
μασουλάει κανείς τσατ,  παρά να πάει σε μπαρ και να πιει , διότι το διεγερτικό 
εξασφαλίζει  καλή διάθεση και διαύγεια πνεύματος , ούτως ώστε να  γίνονται 
ενδιαφέρουσες και μακρές σε διάρκεια  συζητήσεις. Μουσουλμάνοι μαθητές το 
παίρνουν κατά την περίοδο των διαγωνισμών, διότι πιστεύουν πως ενισχύει το 
μνημονικό. Τουναντίον, επηρεάζει τη λίμπιντο, μιας και  έχει  χαλαρωτική επίδραση. 
Επίσης, καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών και γι’ αυτό τον λόγο οι χρήστες έχουν 
καφετιά, σάπια και χαλασμένα δόντια.    
Η κατανάλωση του τσατ αυξάνεται κατακόρυφα  την περίοδο της νηστείας, το 
Ραμαντάν (Ραμαζάνι), καθώς  τα συστατικά του μειώνουν την όρεξη, αλλά 
ταυτόχρονα προκαλούν διέγερση που τους κρατά ξύπνιους. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό του χόρτου τσατ  είναι πως σε μεγάλες δόσεις  ερεθίζει τον χρήστη 
και γι’ αυτό πολλές φορές βλέπαμε τους Άραβες   χωρίς λόγο ν’ αρπάζονται με τον 
πελάτη τους , συνήθως αργά το απόγευμα  που η κατανάλωσή του  αυξάνεται.  
Μια περιοχή που ’χε πάρα πολλούς μουσουλμάνους ήταν η αγορά –το μερκάτο- και  
αρκετοί απ’ αυτούς ήταν Υεμενίτες , με  μεγάλες αποθήκες εμπορευμάτων όπου 
διακινούνταν τεράστια ποσά. Ένα απ’ τα εμπορεύματα αυτά ήταν και το τσατ. Κάθε 
συναλλαγή , υπογραφή συμβολαίων και αγοραπωλησία γινόταν απ’ τους παλιούς  
μασουλώντας το τσατ.  Όσο κατευθυνόμαστε προς νότο βρίσκουμε όλο και  
μεγαλύτερους πληθυσμούς μουσουλμάνων, ειδικά μετά την Matahara  και το Awash. 
Σχεδόν όλη η περιοχή ανήκει στην φυλή των Oromo ,που οι μισοί απ’ αυτούς   είναι  
μουσουλμάνοι.  



Κατά την περίοδο της στρατιωτικής χούντας το τσατ έπαιξε μεγάλο ρόλο στη 
διακίνηση εμπορευμάτων. Επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα είχε έλλειψη 
 συναλλάγματος, οι  τράπεζες δε χορηγούσαν άδειες εκτός για τα  πολύ αναγκαία 
προϊόντα  και , ως εκ τούτου, οι έμποροι αδυνατούσαν να  εισάγουν. Γι’ αυτόν τον 
λόγο σοφίστηκαν να κάνουν ανταλλαγή με τους Άραβες γείτονες τους , δίνοντάς τους 
ζώα και εισάγοντας διάφορα είδη απ’ το εξωτερικό. Η κυβέρνηση του Μενγκίστου 
τους «πήρε πρέφα», άρχισε συστηματικό  έλεγχο στα σύνορα κι απαγόρευσε την 
εισαγωγή ζώων, μα οι έμποροι βρήκαν μια πιο έξυπνη λύση,  την ανταλλαγή των 
εισαγόμενων  με τσατ. Η πόλη της Dire Dawa , όπου γίνονταν οι συμφωνίες , είχε 
διαμορφώσει  έναν χώρο στη Μαγκάλα (σομαλική συνοικία), που ονομάστηκε απ’ τον 
κόσμο «Ταϊβάν» (Taiwan), διότι τα περισσότερα εμπορεύματα  προέρχονταν απ’ 
αυτό το ασιατικό κράτος, γνωστό για τα φτηνά του προϊόντα και γινόταν εκεί το 
μεγαλύτερο λαθρεμπόριο, σχεδόν όλων των  ειδών: από είδη ρουχισμού , 
αυτοκίνητα, ανταλλακτικά , αρώματα , κρυστάλλινα είδη , βίντεο, τηλεοράσεις κλπ. Τα 
εμπορεύματα αυτά τ’ αγόραζαν επί τόπου οι  ιδιώτες ή τα διοχέτευαν οι  έμποροι 
στην αγορά, με προορισμό την  πρωτεύουσα.   
 Η Dire Dawa  καθώς και  το  Harar έχουν πολλούς Adere (αιθιοπο-αραβική φυλή) και 
Affar (Σομαλούς ), που είναι όλοι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι ζουν χρόνια τώρα 
αρμονικά  με τις υπόλοιπες  χριστιανικές φυλές και η εντύπωση που υπάρχει, 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι πως πρόκειται για φιλήσυχους και προσηνείς 
πολίτες. Τα παλιά τα χρόνια προτιμούνταν για νυκτοφύλακες, διότι λόγω της 
θρησκείας τους δεν έπιναν και σπάνια έκλεβαν και επιπλέον θεωρούνταν  από τους 
τιμιότερους  ντόπιους. Μ’ αυτούς που δεν είχαν καλές σχέσεις οι Αιθίοπες ήταν οι 
Σομαλοί με τους οποίους, απ’ τα πολύ παλιά χρόνια, είχαν διενέξεις και πολέμους, 
κάτι αντίστοιχο με μας και τους Τούρκους. Οι  Σομαλοί διεκδικούν απ’ τους Αιθίοπες 
την έρημο Οgaden, ως μέρος της μεγάλης Σομαλίας που πιστεύουν πως υπήρξε 
κάποτε. Μιλάνε, όπως και οι Άραβες της περιοχής, μια διάλεκτο αραβική. Εν 
αντιθέσει με τους άλλους Αιθίοπες  μουσουλμάνους , είναι επιθετικοί, κουβαλάνε  ένα 
κοφτερό μαχαίρι κάτω απ’ τη μέση και είναι ακοινώνητοι  ως έθνος. Οι γυναίκες τους 
είναι ψηλές, με λυγερά σώματα  και ωραία χαρακτηριστικά, είναι, όμως,  ψυχρές και 
ανέκφραστες  εν συγκρίσει με τις Αιθιοπίδες.  Τις αναγκάζουν από μικρές  να κάνουν 
περιτομή, αποκόπτοντας ολόκληρη την κλειτορίδα και μετά ράβουν τα χείλη του 
αιδοίου ενώνοντας  τα μεταξύ τους,  μέχρι να παντρευτούν. Είναι ένα βάρβαρο έθιμο 
το οποίο κατακρίνεται διεθνώς , αλλά δυστυχώς , επιβιώνει μέχρι σήμερα.  
Τελευταία ο πληθυσμός των μουσουλμάνων έχει  ξεπεράσει αυτόν των  χριστιανών,  
ενώ πριν πενήντα χρόνια έφτανε μετά βίας το 20%. Οι μουσουλμάνοι έχουν δικά 
τους  δικαστήρια, τα «σαρία» και πάμπολλα τζαμιά σ’ όλη την επικράτεια. Με τα 
μεγάφωνα ανοιχτά κάθε πρωί στις  πέντε καλούν τους πιστούς τους με το «Αλλάχου 
άκμπαρ» (ο Αλλάχ είναι μεγάλος ). Τελικά, την «πληρώνουν» οι κάτοικοι της πόλης 
που ξυπνάνε απ’ τα χαράματα  χωρίς λόγο, διότι  και οι χριστιανικές εκκλησίες από 
αντίδραση ξεκινούν κι εκείνες απ’ τα ξημερώματα το δικό τους κάλεσμα από τα 
μεγάφωνα με δίωρη  δέηση. Έχουν γίνει διαβήματα και διαμαρτυρίες διαφόρων 
οργανισμών και απ’ το Δημαρχείο καθώς κι από το Υπουργείο Τουρισμού, διότι 
ενοχλούνται οι τουρίστες, αλλά δεν άλλαξε τίποτα, μιας κι ο κλήρος έχει αποκτήσει 
ξανά όλα τα προνόμια που του αφαιρέθηκαν απ’ τη μαρξιστική κυβέρνηση. Όπως 
μου είπαν τελευταία, το κακό έχει παραγίνει και πολλοί  χρησιμοποιούν ωτοασπίδες 
για να κοιμηθούν. 
Ένας πάμπλουτος Αιθιοπο/Σαουδάραβας μουσουλμάνος, ο Αλαμούντι, κρατά 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία του τόπου, μιας κι έχει υπό την κατοχή του , 
μεταξύ άλλων, το Ξενοδοχείο «Sheraton», μια τράπεζα, την αντιπροσωπεία της 
Πέπσι Κόλα, καταστήματα, μια ασφαλιστική εταιρεία, πολλά ιδιόκτητα κτίρια  και 
συχνά γίνεται σπόνσορας σε κάθε μεγάλη εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στην 
πρωτεύουσα, από αθλητικούς αγώνες μέχρι μεγάλα μουσικά συγκροτήματα και 
φεστιβάλ. Υποστηρίζει ανοικτά την τωρινή κυβέρνηση, μοιράζοντας στις τελευταίες 
εκλογές χιλιάδες  μπλουζάκια με το έμβλημά της και δεν είναι δημοφιλής στους 



κατοίκους της πρωτεύουσας, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία  ανήκουν στη φυλή 
των Αμάρα και  θέλουν αλλαγή τόσο στον τρόπο διακυβέρνησης όσο και στο 
πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος ανήκει στη φυλή των  Τιγκρέ.  
Οι μουσουλμάνοι ασκούν μεγάλη επιρροή στην πολιτιστική και κοινωνική  ζωή του 
τόπου, όπως στη  μουσική, στη διατροφή και  στα καταναλωτικά είδη κι έχουν 
επηρεάσει τον τρόπο ζωής των κατοίκων, ούτως ώστε η Αιθιοπία να θυμίζει σε 
πολλές περιοχές , αν και αφρικανική χώρα, Ανατολή.  
Το εμπόριο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου συγκεντρωμένο στα χέρια τους και ,εκτός απ’ 
τους Άραβες,  το μεγαλύτερο  μέρος της μουσουλμανικής κοινότητας προέρχεται απ’ 
τη  φυλή των Γκουράγκε .   
  
 

 
 
      Η μονολιθική  εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, χτισμένη στα τέλη του 12ου  αιώνα.   
      
                                          
     Ο θεσμός της δουλείας στην Αιθιοπία χρονολογείται  απ’ τα παμπάλαια χρόνια και 
αρχικά ήταν οικιακής μορφής. Γι’ αυτό το λόγο, οι σκλάβοι υπηρετούσαν τ’ αφεντικά 
τους στα σπίτια τους σε δουλειές που δεν έκαναν εκείνα ή μέλη της οικογένειάς τους. 
Η εργασία που παρείχαν ήταν χωρίς αμοιβή  και δεν ασκούσαν  άλλα αποδοτικότερα 
επαγγέλματα . Θεωρούνταν  μέλη της οικογένειας υποδεέστερα, αλλά κατά τα άλλα  
απολάμβαναν όλα τ’ αγαθά απ’ τ’ αφεντικά τους, που είχαν  την υποχρέωση να τους 
τρέφουν  και να τους ντύνουν και, κυρίως, να μη βιαιοπραγούν εναντίον τους, 
πράγμα το οποίο συνέβαινε στη Δύση και σε άλλα αφρικανικά  κράτη. Η σχέση ήταν 
περισσότερο κυρίου με θεράποντα, παρά αφέντη-σκλάβου, με τη μόνη διαφορά ότι 
ήταν υποτελείς  και δούλευαν αμισθί. Οι γυναίκες  επιλέγονταν ως επί το πλείστον 
απ’ τα νότια της χώρας βάσει των ωραίων και σφριγηλών κορμιών τους και, ως εκ 
τούτου, πολλά αφεντικά συνήπταν κρυφά ερωτικές σχέσεις μαζί τους. Εν συγκρίσει 
με άλλα κράτη και ιδίως την Αμερική, εδώ είχαν ελευθερία μετακινήσεων, μπορούσαν 
να πάνε όπου ήθελαν και διατηρούσαν τα θρησκευτικά τους πιστεύω  καθώς και τις 
ονόματά  τους. Προσπάθειες έγιναν για κατάργηση της εμπορίας  σκλάβων επί 
αυτοκρατορίας του Θεοδώρου, το 1855, αλλά η εμπορία καταργήθηκε  το 1923 μετά 
την προσχώρηση της Αιθιοπίας στη Λίγκα των Εθνών.  
Παρά ταύτα, η δουλεία έπαψε οριστικά να υπάρχει το 1935 με διαταγή των Ιταλών 
κατακτητών, οι οποίοι ελευθέρωσαν τους σκλάβους, στην προσπάθειά τους να 
προσελκύσουν αυτήν την μειονότητα  και να τη στρέψουν εναντίων  των Αμάρα, που 
αντιστέκονταν στην ιταλική κατοχή. 



Μετά  την απελευθέρωση και υπό την  πίεση των δυτικών συμμάχων, η Αιθιοπία 
κατήργησε τη σκλαβιά  επίσημα το 1942. Μέχρι τότε  το «Κίμπρε Νεγκέστ» (Η Δόξα 
των Βασιλέων), που είναι η επίσημη γραφή της ιστορίας, υποστήριζε τη δουλεία   
επικαλούμενο το τρίτο βιβλίο της Εβραϊκής Βίβλου, του Λεβίτικου, που έλεγε 
 « Τους ανθρώπους που παίρνεις  μαζί σου και ζουν τριγύρω σου και του ξένους που 
ζουν μεταξύ σου, άνδρες και γυναίκες,  άσ’ τους να γίνουν σκλάβοι σου».  
Σημειωτέον, το 1930 σε πληθυσμό 16 εκατομμυρίων Αιθιόπων υπήρχαν 2  
εκατομμύρια σκλάβοι. 
Οι σκλάβοι στην Αιθιοπία μπορούσαν ν’ αποκτηθούν  με πολλούς τρόπους. Μερικοί  
από κληρονομιά,  όταν είχαν, δηλαδή, γεννηθεί από σκλάβο που ανήκε στην 
οικογένεια  του αφέντη ή όταν εκείνος  τους κληροδοτούσε στους απογόνους του. Σε 
κάθε περίπτωση, η απόκτηση τους δεν είχε κόστος  και δεν είχε γίνει καμιά 
αγοροπωλησία. Άλλοι σκλάβοι είχαν συλληφθεί σε μάχες ή είχαν πέσει θύματα 
απαγωγής κατά τις επιδρομές που γίνονταν γι’ αυτόν αποκλειστικά τον σκοπό. Άλλοι, 
τέλος, είχαν αγοραστεί. Σ’ αυτήν  την περίπτωση η  αιθιοπική εμπορία σκλάβων 
γινόταν με ανταλλαγή αγαθών, για παράδειγμα τους αντάλλασσαν  με όπλα ή με 
μπάρες από αλάτι ή με στήλες από  σαπούνι. Αργότερα χρησιμοποιούσαν και 
τάλαρα Μαρίας Θηρεσίας.  
Δεν επιτρεπόταν η  πώληση χριστιανών σε αλλόθρησκους, αλλά και  οι χριστιανοί 
δεν είχαν δικαίωμα να πωλήσουν σκλάβους οιασδήποτε θρησκείας, διέθεταν, όμως,  
το δικαίωμα ν’ αγοράσουν. Συνεπώς, οι μουσουλμάνοι ήταν εντελώς ελεύθεροι να 
πωλούν σκλάβους  και είχαν, στην ουσία, το μονοπώλιο. Η επικράτηση των 
μουσουλμάνων στην εμπορία σκλάβων ενισχύθηκε κι απ’ το γεγονός ότι γινόταν 
μεγάλο εμπόριο με τα  άλλα αραβικά κράτη, όπως μ’ εκείνα της αραβική 
χερσονήσου, με το Σουδάν, με την  Αίγυπτο και με κάποια ισλαμικά μέρη της Ινδίας.  
Στις αρχές του εικοστού αιώνα η χρήση σκλάβων ήταν περισσότερο ένδειξη 
κοινωνικής υπεροχής, παρά ανάγκη για εξυπηρέτηση  εργασιακών αναγκών.  
Απλοί  έμποροι είχαν στη διάθεση τους πάνω από δέκα σκλάβους  να τους 
εξυπηρετούν σε κάθε τους έξοδο: ένας για να βαστάει το σπαθί του αφέντη του, ένας 
άλλος το όπλο του, ένας τρίτος  την τσάντα του και ένας τέταρτος… τίποτα, απλά 
ήταν μέρος της συνοδείας. Στο σπίτι ο κάθε σκλάβος είχε την δική του ενασχόληση. 
Ο ένας ήταν υπεύθυνος για τα ποτά, ο άλλος για  τα όπλα ή τα ζώα και σε καμιά 
περίπτωση δε δεχόταν να κάνει άλλη εργασία από εκείνη  που του είχε ανατεθεί. 
Αυτό συνέβαινε κι όταν βρισκόταν εκτός σπιτιού με τ’ αφεντικό του για την αγορά  
διαφόρων  ειδών. Αν τυχόν βαστούσε το όπλο του κυρίου του, καλούσε αμέσως 
κούλη (αχθοφόρο) να κουβαλήσει τα ψώνια, ενώ ήταν υποχρέωση του ίδιου να 
μεταφέρει ό,τι βαρύ φορτίο (από όπλα ή σφαίρες ), που ήταν πιο ασήκωτο απ’ τα 
ψώνια, αλλά αποτελούσε μέρος της δουλειάς του. Μεγαλωμένοι χωρίς απαιτήσεις 
ήταν εξαρτημένοι  απ’ τη φροντίδα και τη μέριμνα που τους παρείχε ο αφέντης τους. 
Γι’  αυτό, με την εφαρμογή του νόμου περί κατάργησης της δουλείας, πολλοί ήταν 
εκείνοι που δεν ήθελαν να φύγουν, διότι δεν ήξεραν πού να πάνε και πώς ν’ 
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους και την καινούργια τους ζωή,  ως ανεξάρτητοι και 
ελεύθεροι πλέον  άνθρωποι.  
Ενώ η εμπορία των σκλάβων καταργήθηκε επίσημα, όπως προαναφέραμε, το 1942, 
σήμερα  υπάρχει μια  άλλου τύπου εμπορία, αυτή των  παιδιών . Η υπεύθυνη στο 
Υπουργείο για γυναικείες υποθέσεις, Mahder Biteou, γράφει σε άρθρο της ότι μερικές 
μεμονωμένες μελέτες που έγιναν στις πόλεις της Dire Dawa, Shashamane και Awasa 
μαζί με άλλες τρεις κωμοπόλεις, κατέδειξαν πως το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών 
είναι πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με την μελέτη, το 2003 περίπου χίλια παιδιά 
διακινήθηκαν μέσω της Dire Dawa προς χώρες της Μέσης Ανατολής. Τα 
περισσότερα απ’ αυτά  ήταν νεαρά κορίτσια  που αναγκάστηκαν, μετά τη φυγή απ’ 
τις πατρίδες  τους, να μπουν  στο χώρο της πορνείας.  
Όπως προανέφερα σε άλλο κεφάλαιο, η κύρια αιτία της πορνείας είναι η φτώχεια. 
Πολλοί γονείς δέχονται να έρθουν σε επαφή με μεσάζοντες, νομίζοντας πως μ’ αυτόν  
τον τρόπο θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους καλύτερη εργασία και 



συνθήκες διαβίωσης, βοηθώντας τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Πολλά 
παιδιά επίσης φαντάζονται ότι θα καλυτερεύσουν τη ζωή τους εργαζόμενα σ’ άλλες 
πόλεις, όμως ανακαλύπτουν ότι στην πραγματικότητα έχουν πουληθεί ως 
εμπορεύματα και συχνά αντιμετωπίζουν ξυλοδαρμούς και βιασμούς.  
Το άρθρο 36 του αιθιοπικού Συντάγματος αναφέρει ότι τα  παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να μην πραγματοποιούν εργασίες που είναι επιβλαβείς  για  την υγεία τους, που 
στέκονται εμπόδιο στην μάθησή τους ή τροχοπέδη στην εξέλιξή τους. Παρά ταύτα, η 
πορνεία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί το κράτος και, κυρίως, τις 
διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με  τα  ανθρώπινα δικαιώματα.       
Επιστρέφοντας  στην περιήγηση μας για τα κάλλη της Αιθιοπίας, μετά την 
πρωτεύουσα ας ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα μέρη που δεν υστερούν σε 
ομορφιά και ενδιαφέρον. 
 
     Ήδη έχω γράψει για την αιθιοπική ιστορία περιληπτικά και για  τον ρόλο που 
διαδραμάτισε η χώρα κατά την  αρχαιότητα. Όλα αυτά μπορεί ο ταξιδιώτης να τα 
θαυμάσει επισκεπτόμενος  τα μνημεία που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της χώρας 
και  ακολουθώντας την ιστορική διαδρομή. Αυτή η διαδρομή καλύπτεται καθημερινά 
με πτήσεις απ’ την πρωτεύουσα .Λόγω του αδιάβατου της περιοχής την εποχή των 
βροχών, το ταξίδι γινόταν  παλαιότερα  μόνο αεροπορικώς. Ας δούμε εν συντομία  
ποια είναι αυτά τα μέρη.  
Το «Historic route», όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει τις ιστορικές πόλεις των 
Bahrdar, Gondar, Lalibela & Axum. Όλες αυτές οι περιοχές κατοικούνται απ’ τη  φυλή 
των Αμάρα , εκτός απ’ το Αξούμ που οι κάτοικοί του είναι Τιγκρέ και, ως προς το 
θρήσκευμα, στην πλειοψηφία τους  χριστιανοί.  
Παρόλο που πουλούσα πολλές απ’ αυτές τις διαδρομές στο ταξιδιωτικό  μου 
γραφείο, δεν τις είχα επισκεφθεί, μέχρι που κάποια στιγμή το αποφασίσαμε με  την 
παρέα μου. Η πτήση έφυγε στις 07:00 το πρωί και μετά από μια ώρα φτάσαμε  στον 
πρώτο σταθμό, την πόλη Bahrdar, μία απ’ τις γραφικότερες πόλεις της Αιθιοπίας. 
Μας παρέλαβε ένας οδηγός με ένα Λαντ Ρόβερ  και μας οδήγησε στο ξενοδοχείο. 
Από εκεί επισκεφτήκαμε τη μικρή, γραφική πόλη  που βρίσκεται  σε υψόμετρο 1.800 
μ. με τα στενά δρομάκια της, τα   δενδρόφυτα και με φόντο τη μεγάλη  λίμνη με το 
βαθύ μπλε χρώμα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νότιο τμήμα της λίμνης Τάνα, την πηγή  
του Μπλε  Νείλου (Αμπάι), όπου ντόπιοι ψαράδες χρησιμοποιούν ακόμα βάρκες από 
πάπυρο.  
30 χλμ. μακριά ξεχύνεται ο περίφημος καταρράκτης Tsisisat, με το νερό  που 
«καπνίζει»  πέφτοντας με ορμή στη χαράδρα παρακάτω. Tsisisat σημαίνει στα 
αιθιοπικά  «καπνός φωτιάς», διότι απ’ την ορμή της πτώσης τα νερά δημιουργούν 
ένα νέφος σαν από καπνό και γι’ αυτό ο καταρράκτης δεν είναι ορατός ακόμη κι από 
κοντινή απόσταση. Η Τάνα είναι η μεγαλύτερη λίμνη  της Αιθιοπίας και είναι γεμάτη 
από νησάκια που χρονολογούνται απ’ τον  14ο αιώνα. Εκεί υπάρχουν πολύτιμα 
συγγράμματα, σταυροί και πίνακες απ’ τον μεσαίωνα. Το μοναστήρι του Ντεκ 
Στέφανος, εκτός απ’ τη συλλογή εικόνων, διαθέτει και το οστεοφυλάκιο αρκετών 
αυτοκρατόρων της μεσαιωνικής περιόδου.  Ένα άλλο μέρος που εντυπωσιαστήκαμε 
ήταν η πολύχρωμη  αγορά της πόλης, όπου βρήκαμε τα περίφημα ξύλινα σκαλιστά 
διακοσμητικά και τα υφαντά. Στην επιστροφή, θαυμάσαμε τη δύση του ηλίου απ’ τους 
λόφους του Bezauit.  
 
     Ο επόμενος σταθμός μας ήταν το Gondar, τόπος καταγωγής της μητέρας μου και 
μια από τις ιστορικότερες πόλεις της Αιθιοπίας. Οι κάτοικοι είναι Αμάρα , που γενικά 
θεωρούνται ως  η  εξέχουσα  φυλή -αν υπάρχει τέτοια- της Αιθιοπίας. Ονομάζονται 
«Γκοντερέ γκιντιρντιρέ», δηλαδή «οι Γκοντερέ , οι υπερήφανοι» . Ο πρώτος 
αυτοκράτορας που ένωσε την Αιθιοπία, όπως προαναφέραμε, ο Θεόδωρος, 
καταγόταν απ’ το Gondar.  
Ιδρυτής της πόλης ήταν ο Φασιλίντες (Βασιλίδης) Αλέμ Σεγκέντ  (1603-1667) , μέλος 
της Σολομωνικής Δυναστείας, που ανέβηκε στο θρόνο το 1636. Ήταν   εκείνος που 



εκδίωξε τους Πορτογάλους μετά από περίπου εκατό χρόνια, οι οποίοι είχαν 
αποκτήσει πολλά προνόμια στον τόπο, μιας και είχαν  βοηθήσει  τους Αμάρα στο 
νικηφόρο πόλεμο εναντίον του Σομαλού Gragn  και είχαν  προσηλυτίσει  το λαό στον 
καθολικισμό. Ο Φασιλίντες κατήργησε τον καθολικισμό και επανέφερε την ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη.   
Το Gondar  φημίζεται για τους μεσαιωνικούς πύργους και τις εκκλησίες του. Ο 
μοναδικός  αυτοκρατορικός περίβολος περιέχει έναν αριθμό από κάστρα τα οποία  
έχτισαν οι διάφοροι αυτοκράτορες που κυβέρνησαν κατά την περίοδο 1632-1855. 
Άλλα έργα τέχνης είναι το παλάτι του Ras Bet, τα λουτρά του Φασιλίντες, τα ερείπια 
του παλατιού του Kouskouam   και η εκκλησία του Debre Berhan Selassie με τις 
περίφημες τοιχογραφίες. Τα κάστρα της πόλης είναι χτισμένα ακολουθώντας  την 
αρχιτεκτονική της Αξώμης και των Πορτογάλων εποίκων.  
Οι κάτοικοι του  Gondar είναι ασπριδεροί λόγω της αιμομιξίας τους με τους αποίκους 
Πορτογάλους και αρκετοί μοιάζουν με τους Γκόα της Ινδίας. ΤοGondar, τέλος, είναι η 
περιοχή όπου ζουν οι Felasha  (αιθιοπικά, Μπέτε Ισραήλ, σπίτι του Ισραήλ), οι 
Αιθίοπες  Εβραίοι.  
     Την επομένη ταξιδέψαμε για την Lalibela, τον τόπο με τους περίφημους 
μονολιθικούς ναούς. Με τζιπ μεταφερθήκαμε στο ξενοδοχείο «Seven olives» ( Επτά 
Ελιές ) του Δημήτρη Κόντου. Την ονομασία του το ξενοδοχείου  την πήρε από τις  
άγριες ελιές που υπάρχουν μπροστά απ’ την είσοδό του. Χτισμένο με γούστο είναι 
μια όαση μέσα  στην  ξεραΐλα της διαδρομής και στον σκονισμένο δρόμο.  
Επισκεφτήκαμε αμέσως τη μονολιθική  εκκλησία του Αγ. Γεωργίου (Μπετέ Γκιοργκίς, 
σπίτι του Γεωργίου) χτισμένη στα τέλη του 12ου  αιώνα,  με την οροφή σε σχήμα  
σταυρού. Όπως προσδιορίζει και η λέξη, ο ναός έχει χτιστεί σκαλισμένος με το  χέρι  
σε μονόλιθο. Ο μύθος θέλει τον βασιλέα Λαλιμπέλα να χτίζει την εκκλησιά την ημέρα 
και το βράδυ να τον βοηθούν  οι άγγελοι. Υπάρχει και η εκδοχή ότι  χτίστηκε από 
Έλληνες κατά την  περίοδο των Πτολεμαίων. Τους ναούς –δεκατρείς  στο σύνολο-  
σχεδόν 800 ετών, λέγεται ότι ο βασιλιάς Λαλιμπέλα τους έχτισε θέλοντας να 
μεταφέρει την  Ιερουσαλήμ στον τόπο αυτό, όταν η ιερά πόλη  κατακτήθηκε απ’ τους 
μουσουλμάνους, ονομάζοντάς τη  «Νέα  Ιερουσαλήμ». Όλες αυτές οι εκκλησίες 
συνδέονται με ένα απίστευτο λαβυρινθώδες σύστημα υπογείων και υπέργειων στοών 
, σηράγγων και τεχνητών σπηλιών. Ακόμα και σήμερα μοιάζει απίστευτη η όλη 
κατασκευή , για την οποία  πολλοί αρχαιολόγοι λένε ότι απαιτήθηκαν 40.000 τεχνίτες 
και  πολύς χρόνος. Οι ναοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως το «8ο θαύμα του κόσμου » και 
είναι τόπος προσέλευσης χιλιάδων προσκυνητών κάθε χρόνο . Ο πρώτος που 
’γραψε γι’ αυτούς τους ναούς  ήταν ο Πορτογάλος ιερέας Φραντσίσκο Αλβάρες το 
1520,  σε γράμμα που ’στειλε  λέγοντας  ότι «ορκίζομαι στο Θεό πως δεν έχω 
ξαναδεί κάτι παρόμοιο και πως  μόνο ως θαύμα μπορώ να το χαρακτηρίσω».  
     Ο τελευταίος μας σταθμός ήταν στην κοιτίδα του αιθιοπικού πολιτισμού, στην 
πόλη του Αξούμ(Αξώμη). Η πόλη  χτίστηκε το 100 π.Χ.  κι ό,τι έχει απομείνει απ’ την 
αρχαιότητα είναι οι οβελίσκοι και οι  μεγάλοι μονολιθικοί στύλοι από γρανίτη , άλλοι  
σπασμένοι και πεσμένοι  στο έδαφος κι άλλοι ακόμη όρθιοι. Ο μεγαλύτερος στύλος 
που υπήρχε έφτανε τα  33 μέτρα ύψος και ήταν ο υψηλότερος  στον κόσμο. Σήμερα   
ο μεγαλύτερος φτάνει τα  24 μέτρα . Όλα τα κομμάτια του 1.700 χρόνων κλεμμένου 
απ’ τους Ιταλούς  οβελίσκου, που κοσμούσε μια περιοχή στη Ρώμη,  επεστράφησαν 
τελικά το 2005, ύστερα από 68 έτη διεργασιών  και διαβημάτων. Άλλο μέρος 
ενδιαφέροντος στην Αξώμη  είναι η εκκλησία  της Παναγίας του Ζιόν , η πρώτη 
ανεγερθείσα εκκλησία στο έδαφος της Αιθιοπίας κατά τον 4ο  αιώνα. Εικάζεται  ότι 
εκεί φυλάσσεται η βιβλική Κιβωτός που έχει μέσα της την  πλάκα με τις Δέκα 
Εντολές. Επισκεφτήκαμε  τον υπόγειο τάφο και το παλάτι του βασιλέως Καλέμπ και 
του υιού του Γκέμπρε Μεσκέλ , το λουτρό του 4ου αιώνα και τα ερείπια του παλατιού 
της βασίλισσας του Σαβά. Κατά την επιστροφή μας περιηγηθήκαμε στο αρχαιολογικό 
μουσείο. Η πόλη του Αξούμ ανήκει στην επαρχία Τιγκρέ και μαζί με την πόλη της 
Λαλιμπέλα  φημίζονται για την ποικιλία των περίφημων σταυρών που φέρουν το 



όνομά τους, φιλοτεχνούνται στην Αιθιοπία και είναι φτιαγμένοι από  ξύλο, μπρούτζο, 
ασήμι ή χρυσό απαράμιλλης τέχνης. 
 
Το ταξίδι μας  ήταν πολύ εντυπωσιακό και δε θύμιζε, με την πλούσια ιστορία των 
πόλεων που επισκεφτήκαμε, αφρικανική χώρα. Με πολιτισμό στην Αφρική  
συγκρινόμενο μόνο μ’ εκείνο της Αιγύπτου, μας έκανε υπερήφανους για την 
καταγωγή μας. 
  
     Ολοκληρώνοντας   το ταξίδι στον βορρά, ας πούμε και λίγα λόγια για τον Μπλε 
Νείλο (Abai). Ο Μπλε  Νείλος πηγάζει απ’ τη λίμνη Τάνα. Οι  Αιθίοπες πιστεύουν ότι 
ο Abai,  τμήμα του Μπλε Νείλου,  είναι ιερός κι ότι είναι ο ποταμός Ghion,  που 
σύμφωνα με την ιερά Βίβλο ( Γέννηση 2),   η πηγή  του προέρχεται απ’ τον κήπο της  
Εδέμ. Ο ποταμός Abai  εισβάλλει  στη λίμνη Τάνα, όπου αυξάνεται ο όγκος του και 
ρέει για περίπου τριάντα χιλιόμετρα  πριν ενωθεί με τους καταρράκτες Τσις Ισάτ στο  
φαράγγι. Ο ποταμός μετά κινείται κυκλικά και βορειοδυτικά  της Αιθιοπίας, περνά  
μέσα από βαθιές κοιλάδες και φαράγγια  και φτάνει στο Σουδάν, όπου και παίρνει το 
όνομα  Μπλε Νείλος. Την  ονομασία αυτή την οφείλει στο μαύρο χρώμα του, διότι την 
περίοδο των βροχών η στάθμη του ποταμού είναι πολύ υψηλή και το χρώμα του 
γίνεται σχεδόν μαύρο (οι Σουδανοί στη γλώσσα τους  χρησιμοποιούν την ίδια λέξη 
για το μπλε και το μαύρο χρώμα ). Παρόλο που υπάρχουν τροφοδότες χείμαρροι 
που χύνονται στη λίμνη Τάνα, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο ποταμός, κυρίως ,  
τροφοδοτείται από μια  πηγή που βρίσκεται στο  Gishe Abai, σε υψόμετρο 1.800μ. 
Αργότερα ο Μπλε Νείλος ενώνεται με  τον Λευκό Νείλο λίγο έξω απ’ το Χαρτούμ, την 
πρωτεύουσα του  Σουδάν και ως Νείλος πλέον ρέει και , μέσω της Αιγύπτου, 
εκβάλλει στη Μεσόγειο. Η απόσταση απ’ την πηγή του μέχρι τη συμβολή του με το 
Λευκό Νείλο είναι περίπου 1.460 με 1.600 χλμ. Ο μη ακριβής προσδιορισμός της 
απόστασης οφείλεται στο γεγονός πως ρέει στα οροπέδια  της Αιθιοπίας μέσω 
αδιαπέραστων φαραγγιών σε βάθος περίπου 1.500μ ,  βάθος που συγκρίνεται μόνο 
με εκείνο του μεγάλου φαραγγιού  Grand Canyon της Αμερικής.  
Η ποσότητα νερού του Μπλε Νείλου φτάνει στο  μέγιστο σημείο της κατά την περίοδο 
των βροχών, από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο, οπότε και τροφοδοτεί  περίπου τα δύο τρίτα 
του Νείλου. Ο Μπλε  Νείλος μαζί με τον Ατμπάρα, ποταμό στον βορρά, ο οποίος έχει 
επίσης  την πηγή του  στα αιθιοπικά οροπέδια , συμβάλλουν από κοινού  στην ετήσια 
υπερχείλιση του Νείλου. Ο Νείλος  επί χιλιετηρίδες έπαιζε καθοριστικό ρόλο για τη  
γονιμότητα των εδαφών της Αιγύπτου  καθώς και   για την εξέλιξη  του αρχαίου 
αιγυπτιακού πολιτισμού και της αιγυπτιακής μυθολογίας. Ο Μπλε Νείλος είναι 
ζωτικής σημασίας  για την ίδια την  ύπαρξη της Αιγύπτου. Το 56% του νερού που 
φτάνει στην Αίγυπτο προέρχεται απ’ αυτόν και, συμπεριλαμβανομένου του νερού του 
ποταμού Ατμπάρα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 90% νερό και 96% μεταφερόμενο 
ίζημα. Ο ποταμός, επίσης, αποτελεί ζωτικό παράγοντα για το Σουδάν, όπου τα 
φράγματα των Roseires /Sennar παράγουν το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας. Αυτά τα φράγματα βοηθούν, επιπλέον,  στην άρδευση της κοιλάδας  της 
Gezira στην οποία παράγεται το φημισμένο βαμβάκι. 
Πολλές αποστολές ερευνητών κατά το παρελθόν προσπάθησαν να εντοπίσουν την 
πηγή του Νείλου. Έχουν γραφτεί βιβλία και άρθρα και το ενδιαφέρον του κόσμου  
είναι εξίσου μεγάλο  μ’ εκείνο  της κατάκτησης της κορυφής του όρους Έβερεστ.  
 



 
 

Η λίμνη του Bishoftu, 45 χλμ. από την  Αντίς Αμπέμπα. 
 
      Ενώ στον βορρά επισκεφθήκαμε πόλεις χτισμένες σε υψόμετρο  2.000 μ. και 
άνω, στα νότια συναντάμε τελείως διαφορετικά τοπία και κλιματολογικές συνθήκες.  
Ενώ στα ορεινά κατοικούν οι Amhara και οι Tigre, το νότιο τμήμα  ανήκει, κυρίως,  
στους Oromo (πρώην Gala). Οι Oromo  είναι  Κουσίτες με μεγάλη ιστορία στην 
περιοχή και στην πλειοψηφία τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Απ’ τον τόπο τους 
προέρχονται οι κορυφαίοι δρομείς μεγάλων αποστάσεων.  
Η πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, πριν μετονομαστεί απ’ τον αυτοκράτορα Μενελίκ σε 
Αντίς Αμπέμπα , ήταν μέρος της Ορομίας (Γκάλα) και η περιοχή όπου κτίστηκε η 
πόλη  λεγόταν Φινφίνε. Τελευταία που χωρίστηκε η χώρα σε ομόσπονδα κράτη, οι 
Oromo  ζήτησαν να αντικαταστήσουν  την πρωτεύουσα  του κράτους τους, την 
Adama, με την Αντίς Αμπέμπα  που είναι  πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, ώστε να γίνει  
ταυτόχρονα και  πρωτεύουσα  της περιοχής τους. Μ’ αυτό τον τρόπο έστελναν σαφές  
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η Αντίς Αμπέμπα  είναι μέρος της Ορομίας. Επίσης, οι 
Oromo είναι οι μόνοι που αντικατέστησαν στη γραφή το αιθιοπικό αλφάβητο με το 
λατινικό.  Το παράδοξο είναι ότι πολλά κυβερνητικά έγγραφα της περιοχής τους 
μεταφράζονται από τα Ορομίνια ( γραμμένα σε λατινικά)  στην επίσημη γλώσσα του 
κράτους, τα Αμαρίνια, για να αποσταλούν στην πρωτεύουσα. Μοιάζει σα να υπάρχει 
κι ένα δεύτερο κράτος μέσα στο επίσημο.  
Μιλάνε, λοιπόν, τη δική τους γλώσσα,  τελείως διαφορετική απ’ την επίσημη, και  
στην περιοχή τους υπάρχουν  πολλές πόλεις όπου ανθεί το εμπόριο και έχουν την 
πρωτιά στην παραγωγή σιτηρών, καφέδων και κτηνοτροφικών προϊόντων όλης της 
χώρας. Πόλεις, όπως  το Bishoftou, το Mojo, η Adama, η Awasa, η Shashamane, το 
Yirgalem και το Yirgacheff είναι τα μεγαλύτερα κέντρα εμπορικής διακίνησης αγαθών 
στην επικράτεια.  
Εκτός απ’ την προσφορά σε  πολιτειακό και οικονομικό τομέα, πολλά απ’ αυτά  τα 
μέρη προσφέρουν έσοδα στη χώρα κι απ’ τον τουρισμό. Για μας που ζούσαμε στο 
άστυ, το κοντινότερο σημείο αναψυχής στο νότο  ήταν  το Bishoftu με τη λίμνη του, 
μόλις  45 χλμ. από την  Αντίς και με ζεστό κλίμα. Τα παλαιότερα χρόνια, όταν οι 
δρόμοι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο κόσμος απέφευγε τα μεγάλα ταξίδια, 
αποτελούσε έναν απ’ τους δημοφιλέστερους προορισμούς, προπαντός τις Κυριακές . 
Ένας Βούλγαρος, ο Παυλόφ,  απ’ το 1940 αγόρασε ένα  μεγάλο κτήμα στη λίμνη, 
όπου καλλιεργούσε φρούτα και λαχανικά και έχτισε εκεί ένα  σπιτάκι. Ήταν πιο 
συνηθισμένο τότε να λέμε «πάμε στου Παυλόφ», παρά πάμε  στη λίμνη. Ο 
Βούλγαρος ζούσε από  πολύ παλιά στην περιοχή, όπου εργαζόταν ως υπεύθυνος 



στο μεγάλο κτήμα που τότε   ανήκε σ’ έναν ευγενή και επί χρόνια υπουργό αργότερα 
του αυτοκράτορα, τον  Mekonen Habtewold . 
Τη  λίμνη, που πολλοί απέφευγαν να κολυμπήσουν διότι είχε ρουφήχτρες, διέπλεαν 
λίγα ιδιόκτητα  μοτορμπότ και μερικοί παραθεριστές  έκαναν σκι. Το μεγάλο 
ξενοδοχείο, το «Grand Hotel» κάθε Κυριακή μεσημέρι είχε μπουφέ και τραβούσε 
πολύ κόσμο, μιας και απείχε  απ’ την πρωτεύουσα το πολύ 45 λεπτά .  
Αργότερα το σπίτι στη λίμνη το νοίκιασε ένας Έλληνας ευπατρίδης, ο κ. Κώστας 
Πρωτογερέλης , πατέρας του συμμαθητή μου Φωκίωνα. Κάθε Κυριακή καλούσε τους 
φίλους του και έβαζε αρνιά στη σούβλα και  κοκορέτσια, κερνούσε  μπόλικο κρασί 
«Σαρρή» και τους έπαιρνε μετά για βόλτα με το μοτορμπότ του στη λίμνη.  
Πολύ αργότερα, όταν είχε φύγει πλέον  ο κ. Κώστας,  επί χούντας, νοίκιασα το σπίτι  
και με τον καλό μου  φίλο Γιώργο Αλεξανδράκη κάναμε κανένα πάρτι, για να 
ξεχάσουμε τις έγνοιες μας.   
Το σπίτι διέθετε όλες τις ανέσεις, σάλα-τραπεζαρία, καθιστικό, τρεις κρεβατοκάμαρες, 
κουζίνα και μπάνιο. Όλα τα τζάμια ήταν καλυμμένα με δίχτυ, γιατί η περιοχή το βράδυ 
γέμιζε από κουνούπια, κυρίως λόγω της λίμνης, και θέριζε η μαλάρια (ελονοσία). Στο 
κάτω μέρος του σπιτιού βρισκόταν το μεγάλο κτήμα με τις πορτοκαλιές, τις παπάγιες, 
τα μάνγκο και  τις λεμονιές  και φεύγοντας φορτώναμε το αμάξι  μ’ αυτά  για το 
γυρισμό.  
Συνεχίζοντας προς τα νότια συναντούσαμε μια άλλη κωμόπολη, το Mojo, μέρος 
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά με ήπιο, τροπικό κλίμα. Ένας Έλληνας είχε 
ανοίξει ένα καφέ- μπαρ-εστιατόριο και αρκετοί γευμάτιζαν εκεί όταν σταματούσαν   
για λίγο την πορεία τους. Η αμέσως επόμενη πόλη ήταν η Nazaret, η τωρινή Adama,  
πρωτεύουσα της επαρχίας των Ορόμο και μεγάλο εμπορικό κέντρο, με αξιόλογη  
διακίνηση αγαθών.  
Ένας άλλος Έλληνας, ο κ.  Λάμπρου, με τη δυναμική του γυναίκα, την κα. Άννα,  
είχαν εστιατόριο και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκεί οι Έλληνες παλιά το ’χαν κάνει στέκι 
τους κατά την  επίσκεψή τους  στην πόλη, έτρωγαν το μεσημέρι και περνούσαν 
ευχάριστα το απόγευμά τους με ουζάκι και  χαρτί. Επίσης υπήρχε κι ένα ακόμη  
εστιατόριο που το ’χε ένας Αρμένιος και φυσικά προσέλκυε τους ομοεθνείς του.  
Αργότερα άνοιξαν οι Αιθίοπες κι άλλα πολλά και μεγαλύτερα ξενοδοχεία με μεγάλες 
αλέες, δενδρόφυτες  και εστιατόρια με παραδοσιακά φαγητά που τραβούσαν πολύ 
κόσμο, διότι η πόλη  ήταν γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή με τα πολλά  μπαρ και 
κάθε σαββατόβραδο γέμιζε από κόσμο που διανυκτέρευε.  
Το επόμενο μεγάλο τουριστικό θέρετρο ήταν το Sodore, με μεγάλο ξενοδοχείο και  
πισίνα με ιαματικά  νερά. Κάποια εποχή ήταν ένα απ’ τα ελκυστικότερα  μέρη , ειδικά 
για οικογένειες  με παιδιά  που διασκέδαζαν κολυμπώντας για ώρες στη μεγάλη 
πισίνα.  Πριν τη στροφή για  το δρόμο προς τα εκεί, συναντούσαμε  ένα κτήμα που το 
’χε ένας Έλληνας, ο κ. Λυκούργος  Κανέλλης (Γκορόγκος, για τους ντόπιους),  σε μια 
τοποθεσία που ονομαζόταν Awash Melkasa. Το κτήμα ήταν γεμάτο  φρούτα και  το 
επισκέπτονταν συχνά πολλοί Έλληνες, μεταξύ αυτών κι ο θείος μου, ο Γιώργης, 
ειδικά την περίοδο των βροχών, διότι είχε ξερό και ζεστό κλίμα  και επιπλέον ο κ. 
Λυκούργος φημιζόταν για τη φιλοξενία του. Επειδή ήταν κυνηγός, όπως άλλωστε οι 
περισσότεροι Έλληνες, σε μια απ’ τις  εξορμήσεις  του ανακάλυψε μια πηγή με 
ιαματικό  νερό κι εκεί  έχτισε μια γούρνα όπου έκανε τα μπάνια του με τους φίλους 
του σαν πηγαίνανε να κυνηγήσουν. Στο ίδιο αυτό μέρος αργότερα χτίστηκε το 
περίφημο Ξενοδοχείο «Sodore», με την  πισίνα με το ζεστό  νερό και  τα ιαματικά 
λουτρά του.  
Απέναντι από το ποτάμι, φάτσα με το  κτήμα του, βρισκόταν το εδωδιμοπωλείο του  
μπάρμπα Νικόλα Καζακάκου, το οποίο σερβίριζε και  μεζεδάκια .Ο κυρ Νικόλας, 
γραφικός τύπος με έμφυτο χιούμορ, από πολύ πρωί άνοιγε ένα  μπουκάλι με ούζο 
και κατέβαζε τα ποτηράκια του. Φορούσε το καπέλο του και πάντα  το σακάκι του, το 
οποίο δεν αποχωριζόταν ακόμη κι όταν καμιά φορά η θερμοκρασία κτυπούσε  τους 
σαράντα βαθμούς! Όλοι οι παλαιοί, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα μου, είτε 
ήταν σε γραφείο είτε στην εκκλησιά είτε στην ύπαιθρο, φορούσαν κουστούμι κι αυτό 



αποτελούσε  τρόπο ζωής. Κατά το βραδάκι ο κυρ Νικόλας συνέχιζε με ουίσκι. Όταν 
τον ρωτούσαν για τις συνήθειές του, με χιούμορ απαντούσε «το πρωί πίνω το γάλα 
μου (ούζο) και το βράδυ το τσάι μου(ουίσκι)».  
Ένα άλλο μέρος στο οποίο  πήγαιναν γνωστοί του ιδιοκτήτη,  ήταν η Metahara  όπου 
ένας Έλληνας γνωστός για τα κρασιά του, ο κ. Σαρρής, είχε μια μεγάλη φυτεία με 
ρύζι. Παρόλο που ήταν μια μεγάλη επιχείρηση, δυστυχώς δε μακροημέρευσε, διότι 
όταν τα πάντα ήταν έτοιμα, μυριάδες μικρά πουλιά, τα κουέλια-κουέλια (γκιρίζα , στα 
αιθιοπικά), έπεσαν στα σπαρτά και τα ρήμαξαν, καταστρέφοντας  όλους τους 
κόκκους ρυζιού. Προσπάθησαν με οποιοδήποτε τρόπο να περιορίσουν το κακό, 
χρησιμοποιώντας σκιάχτρα, βάζοντας τους ντόπιους  σε σειρές να κάνουν θόρυβο 
χτυπώντας σανίδες από ξύλα , να πυροβολούν στον αέρα και ν’ ανάβουν φωτιές 
καίγοντας χόρτα, όλα , όμως, εις μάτην. Σαν ακρίδες δεν άφησαν τίποτα, τα 
κατέστρεψαν όλα.  Πολλές φορές οι τουφεκιές  απλώς άνοιγαν  μια  τρύπα στον αέρα 
τον γεμάτο  απ’ τις μυριάδες  των πουλιών. Στο τέλος η επιχείρηση έγινε « πικρό 
ρύζι» (riso amaro, όπως τιτλοφορείται και το γνωστό ιταλικό φιλμ). 
Η ιστορία με τη φυτεία, όμως, μας οδηγεί μερικά χρόνια πίσω, όταν κάποτε ο 
αυτοκράτορας  επισκέφτηκε  την περιοχή για να προσηλυτίσει τους ντόπιους 
Καραγιού, που ήταν ειδωλολάτρες, στον χριστιανισμό,  και τη βρήκε ανεκμετάλλευτη. 
Τον  πλησίασε τότε ένας ευγενής, ο Dedjazmach (κόμης)  Bezabet Shileshi, και του 
ζήτησε την άδεια  να καλλιεργήσει τη γη. Γενναιόδωρος ο μονάρχης , όπως πάντα,  
του ’δωσε σχεδόν όλη την τεράστια περιοχή μέχρι τους πρόποδες του βουνού  
Metahara. Ο κόμης αυτός, μαζί με τον κ. Σαρρή,  πληρώνοντας από κοινού κάποιους 
φόρους έφτιαξαν την επιχείρηση. Κάλεσαν ειδικούς σε ρυzοφυτείες απ’ την Ελλάδα  
και έβαλαν μπροστά τη μεγάλη επιχείρηση. Αλλά, όπως λέγει και το ρητό, « άλλες οι 
βουλές των ανθρώπων κι άλλα ο Θεός κελεύει». Μετά την άσχημη κατάληξη τους 
πλησίασε το μεγάλο ολλανδικό  κονσόρτιουμ,  η ΗVΑ , η οποία είχε μεγάλες φυτείες 
στην Ινδονησία με ζαχαροκάλαμα  και τους πρότεινε ν’ αγοράσει τη γη τους. Έφεραν 
μάλιστα και ειδικούς απ’ την Ολλανδία οι οποίοι χάραξαν τα σύνορα  και τελικά 
πέρασε η ιδιοκτησία στα χέρια τους. Εκεί ιδρύθηκε το μεγάλο εργοστάσιο ζαχάρεως 
με τις μεγάλες φυτείες από ζαχαροκάλαμα που τροφοδοτούσαν τη  χώρα  κάνοντας 
ταυτόχρονα και εξαγωγές .  
Στην περιοχή αυτή ζουν οι Καράγιου, γηγενείς που μετακινούν τα ζώα τους σε 
χειμαδιά. Τα παλιά τα χρόνια έκοβαν τους  όρχεις ανθρώπων και τους έδιναν ως 
δώρο στις μέλλουσες γυναίκες τους εις  ένδειξη του ανδρισμού  τους. Ακατάδεκτοι και 
επιθετικοί, ψηλοί  με μακριά λαδωμένα  μαλλιά, ντυμένοι με δέρματα και πάντοτε 
οπλισμένοι κοιτούσαν με καχυποψία όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Όταν τους 
αντικρίζαμε, ήταν φυσικό ένα ρίγος  να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά μας. Δεν είναι παίξε 
γέλασε, να πας για εκδρομή/μαλί και να γυρίσεις πίσω....κουρεμένος.   
Κοντά στην Metahara, βρίσκεται  το Awash με το μεγάλο ζωολογικό πάρκο που είναι,  
ίσως, το πιο όμορφο εθνικό πάρκο της Αιθιοπίας, καθώς διασχίζεται απ’ τον Awash 
ποταμό, έναν απ’ τους μεγαλύτερους ποταμούς στο «κέρας της Αφρικής». Το κλίμα 
στην περιοχή είναι  ζεστό και ξηρό, απ’ την άλλη μεριά του πάρκου πηγάζει  
θερμό  νερό και παρά κάτω  βρίσκονται οι καταρράκτες, που ειδικά την περίοδο των 
βροχών, είναι  όντως εντυπωσιακοί και προσφέρουν μοναδικό θέαμα. Το πάρκο που 
περικλείει το κοιμισμένο ηφαίστειο Fantale, είναι μια περιοχή με ποικίλη βλάστηση, 
από ξηρές και σχεδόν άγονες περιοχές μέχρι σαβάνες και τροπικά δάση κατά μήκος 
του ποταμού. Επίσης, υπάρχουν οι θερμές πηγές Filwoha οι οποίες σχηματίζουν 
μικρές πεντακάθαρες λιμνούλες. Το εθνικό πάρκο του Awash συμπεριλαμβάνεται  
στα προγράμματα των αξιοθέατων όλων των τουριστικών φυλλαδίων.  
Γυρνώντας πίσω, πριν τη στροφή για τη Metahara και συνεχίζοντας απ’ την Adama, 
αντικρίζουμε καθ’ όλη τη διαδρομή στα ανατολικά μας το βουνό  Zkouala. Πρόκειται 
για έναν απομονωμένο ηφαιστειώδη  κώνο  2.000 μ. που στέκεται στο δυτικό χείλος 
της  μεγάλης κοιλάδας Great Rift Valley (μεγάλο ρήγμα)  και αποτελεί   τον 
παράδεισο των πουλιών. Ένα μοναστήρι είναι χτισμένο στην μια πλευρά του 
κρατήρα του  και στη βάση του υπάρχει  λίμνη και λιβαδότοπος. 



Συνεχίζοντας το ταξίδι μας  κατά μήκος του δρόμου συχνά συναντάμε  μικροπωλητές 
να πουλάνε εξωτικά φρούτα και χειροποίητες κατασκευές. Η περιοχή είναι γεμάτη 
από διάσπαρτες ακακίες  όπου κάτω απ’ τη σκιά τους  κάθονται παρέες, 
μουσουλμάνων συνήθως, απολαμβάνουν το τσατ (διεγερτικό χόρτο)  και πίνουν τον 
καφέ τους.  Πού και πού κοπάδια ζώων, συνήθως αγελάδες  και φορτωμένοι  
γάιδαροι, διασχίζουν ράθυμα τους δρόμους θυμίζοντάς μας πως είναι στιγμή  να 
κόψουμε ταχύτητα.  
Ο επόμενος  σταθμός μας είναι το Ponte Maki. Εκεί  ένας Ιταλός , ο Σαβέριο, είχε το 
καφέ-μπαρ του και το  βουλκανιζατέρ του επίσης, όπου οι περισσότεροι περαστικοί  
ήλεγχαν τα λάστιχα των αυτοκινήτων τους. Όσο πιο  νότια και όσο πιο χαμηλό το 
υψόμετρο τόσο περισσότερη η ζέστη και μεγαλύτερη η επιθυμία για αναψυκτικό ή 
μπύρα.  
Συνεχίζοντας την πορεία μας μπαίνουμε στις περιοχές με τις μεγάλες  φημισμένες 
λίμνες. Η  πρώτη λίμνη που συναντάμε είναι η Zuai. Περνώντας απ’ την ομώνυμη  
κωμόπολη και φτάνοντας στη γέφυρα του Horecalo, στρίβοντας αριστερά  υπάρχει  
χωματόδρομος που οδηγεί στην περίφημη λίμνη Langano και στο ξενοδοχείο με τα 
μπανγκαλόου του Μπεκέλε Μόλλα.  
Η λίμνη Langano  έρχεται πρώτη στη σειρά   προτίμησης των περισσότερων για 
διακοπές. Πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο βλέπουμε δεξιά και αριστερά  εξωτικά 
δένδρα με μεγάλα  κόκκινα φύλλα και μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και  μαϊμούδων 
να κρέμονται στα κλαδιά. Οι βεράντες στα μπανγκαλόου είναι σχεδόν  καλυμμένες 
από μπουκαμβίλιες. Η καφετί σε χρώμα λίμνη της Lagano  με την ηρεμία της και με 
φόντο την οροσειρά Arsi, ύψους 4.000 μ., αποτελεί το ιδανικό μέρος για διακοπές και 
στην επικλινή   μεγάλη αμμουδιά  της έστηναν τριγύρω οι εκδρομείς τις τέντες τους 
και περνούσαν τη νύχτα παρέα με τους ήχους  των γρύλων. Παρακάτω κυλούσε το 
ποτάμι Horecalo γεμάτο από ψάρια( τελάπιες). Πολλοί έρχονταν για να ψαρέψουν  
νωρίς το πρωί και κατασκήνωναν το βράδυ ανάβοντας φωτιές.  
Η παρέα μας συνήθως διέμενε στο ιδιόκτητο σπίτι του φίλου μας, του  Παύλου 
Μισαϊλίδη, διότι στα τριήμερα ή στις διακοπές έπρεπε κανείς να κλείσει δωμάτιο από 
καιρό πριν. Η περιοχή κατά  την περίοδο εκείνη ήταν γεμάτη ξένους ως επί το 
πλείστον,  οπότε προέκυπταν ευκαιρίες για ψηστήρι. Παρέες χωρισμένες σε γκρουπ  
τραγουδούσαν  και  το γλεντάγανε. Άκουγες τα βράδια απ’ τις  παρέες που 
κατασκήνωναν τριγύρω από ιταλικές καντσονέτες και ελληνικά τραγούδια  μέχρι 
αμερικάνικη  country μουσική.   
Το μεσημέρι  οι ψαράδες εκδρομείς έψηναν τις τελάπιες  και οι κοπέλες ετοίμαζαν  τις 
σαλάτες, τα τυριά και τα φρούτα. Περιττό ν’ αναφέρω ότι οι τέντες διέθεταν όλη την 
απαραίτητη οικοσυσκευή, από μαχαιροπήρουνα, τραπεζάκια και ξαπλώστρες μέχρι 
φανάρια νυκτός. Οι ντόπιοι έφερναν κορμούς δένδρων και χαμόξυλα  και μ’ αυτά 
άναβαν παντού  μεγάλες φωτιές. Πολύ πρόσφατα στη Λαγκάνο έχτισε ο Ferrari , 
σύζυγος της Ελιζάμπεθ του γνωστού γένους  Σαρρή με το οινοποιείο, ένα 
πανέμορφο συγκρότημα  μπανγκαλόου με εστιατόριο, μπαρ ,αίθουσα συνεδριάσεων 
και ιδιωτική αμμουδιά στη λίμνη.  
Προτού φτάσουμε στη στροφή για τη λίμνη Langano, ο δρόμος περνάει απ’ τον  
Haracalo ποταμό και οδηγεί στη λίμνη Abiata. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη συνάθροιση 
πουλιών (λευκοί πελεκάνοι, Flamingos, Μaribu ,Ibis κλπ). Διασχίζοντας τον Negele 
Arusi  φτάνουμε στη μεγάλη κωμόπολη Shashamane που είναι εμπορικό κέντρο της 
περιοχής και σημερινός τόπος διαμονής των Ras Teferians  (φυλή απ’ τη Τζαμάικα, 
που θεωρεί τον Χαϊλέ Σελασσιέ ως Μεσσία ), όπου τους έχει παραχωρηθεί γη για να 
την  καλλιεργούν, αλλά εκείνοι την  έχουν μετατρέψει σε  χασισοφυτεία.  
Περνώντας τη Shashamane, στο 275ο  περίπου χιλιόμετρο βρίσκεται το δεύτερο σε 
προτίμηση θέρετρο, η λίμνη της Awasa. Με  ωραιότατο ξενοδοχείο, περίφημη 
κουζίνα και οργανωμένες εκδηλώσεις στις γιορτές  ήταν ο προορισμός των  
απαιτητικών και συγχρόνως εκείνων που απέφευγαν τις ταλαιπωρίες, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν έρχονταν και νέοι. Τουναντίον, πολλοί την προτιμούσαν, διότι η 
λίμνη είχε πολλές ομορφιές. Λίγο πιο μακριά,  στο νότο, στο  Rift Valley, συναντάμε 



τις δυο μεγαλύτερες λίμνες Chamo και  Abaya  (πρώην Margerita)  που θεωρούνται 
οι ωραιότερες λόγω των θέλγητρων και της τοποθεσίας τους.  
Απ’ την πόλη Arba Minch  ( σημαίνει «σαράντα πηγές» ) και τη λωρίδα γης που 
χωρίζει τις δυο λίμνες μπορεί κανείς να θαυμάσει μια πανοραμική θέα, μεταξύ άλλων 
και το άσπρο λιβάδι (νετς σαρ) με τις γαζέλες, τις ζέβρες και τα χαρτμπίστ της  
απέραντης σαβάνας. Η Chamo αποτελεί το καταφύγιο των μεγάλων Nile  
κροκοδείλων (οι κροκόδειλοι του Νείλου). Οι κάτοικοι των λιμνών Chamo  και Abaya 
παραδοσιακά  κυνηγούν  ιπποπόταμους.  
Σ’ ένα  άλλο μέρος, γνωστό για το εμπόριο καφέδων, στην πόλη  Yirgalem  όπου 
παλαιότερα ο κ. Δημήτρης Μισαϊλίδης είχε το μεγάλο κτήμα του, τα παιδιά του 
έκτισαν μεγάλα τουκούλια (μπανγκαλόου) ωραιότατα και πρωτότυπα σε εμφάνιση , 
με τέλεια διακόσμηση και την προσωπική σφραγίδα  της γυναίκας του Γρηγόρη 
Μισαϊλίδη, Μαρίκας. Ο τόπος είναι καταπράσινος, γεμάτος δένδρα και μπορεί κανείς 
το πρωί να δει τις gureza στα δένδρα (ασπρόμαυρες μαϊμούδες, σπάνιο είδος  
columbus monkeys). Κατά το σούρουπο εμφανίζονται οι ύαινες, οι οποίες συνηθίζουν  
να  κατεβαίνουν για να φάνε τα κομμάτια κρέατος που είναι κρεμασμένα στα δένδρα 
και αποτελούν μέρος της τουριστικής ατραξιόν. Γενικά πρόκειται για περιοχή που 
προσφέρεται ιδιαίτερα για ξεκούραση, ειδικά από τότε που ο Γρηγόρης κατήργησε 
την τηλεόραση και τη μουσική στη μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου.  
Συνεχίζοντας το ταξίδι μας προς νότο μέσω του Omo National Park προς την όχθη 
του Omo ποταμού βρίσκεται η κατασκήνωση στο Lumele, ένα απ’ τα μεγαλύτερα 
χωριά των Karo , το οποίο έχει  άλλα δύο χωριά-δορυφόρους, το Korcho και το  
Laluk. To Karo αριθμεί 3.000 κατοίκους  που ασχολούνται , κυρίως , καλλιεργώντας 
στις όχθες του ποταμού Όμο. Οι γυναίκες τους φτιάχνουν πήλινα δοχεία τα οποία 
πωλούν σε άλλες φυλές της περιοχής. Οι Karo  είναι γνωστοί γιατί  ζωγραφίζουν τα 
πρόσωπα και τα  σώματά τους με μπογιές πριν απ’ τον χορό  και τις τελετές . 
Κονιορτοποιούν άσπρη κιμωλία , κίτρινη ορυκτή πέτρα,  κόκκινο ορυκτό σίδηρο  και 
μαύρο κάρβουνο για να στολίσουν τα σώματά τους. Οι ζωγραφιές τους  συχνά  
μιμούνται τις όρνιθες. Η τέχνη με την οποία ζωγραφίζουν τα πρόσωπά τους είναι 
θαυμαστή. Λίγο πιο κάτω, ζει η φυλή των Muguji, που συμβιώνει αρμονικά με τους 
Κάρο. Είναι φυλή ψαράδων  και κυνηγοί ιπποπόταμων.  
Φεύγοντας με τη βάρκα στον ποταμό  Όμο  συναντάμε τη φημισμένη , για τα πήλινα 
ταψιά που φορούν στα χείλη τους κόβοντας τα πλαϊνά του στόματός τους, φυλή των 
Mursi. Είναι μέρος της εμφάνισης τους και θεωρούν ότι γίνονται έτσι ωραιότεροι. 
Πρόκειται για  φυλή πολεμιστών που ελέγχει την περιοχή. Όταν γίνονται ιεροτελεστίες 
διακοσμούν σχεδόν όλο το σώμα τους με κιμωλίες. Οι νεαρότεροι  κάνουν  αγώνες 
κτυπώντας ο ένας τον άλλο με ξύλινα κοντάρια  κι ο νικητής μεταφέρεται στον ώμο 
των υπολοίπων  προς τις κοπέλες που περιμένουν  τριγύρω, οι οποίες και 
αποφασίζουν ποια θα είναι εκείνη που θα  του προτείνει  γάμο. Οι Mursi είναι 
περίπου 3.000. Άλλη φυλή είναι των Nyagatom στη δυτική όχθη του ποταμού, 
μεγαλύτερη σε πληθυσμό, περίπου 7.000, της οποίας τα μέλη είναι ειδικοί στο κυνήγι 
των κροκοδείλων.  
Ξεκινώντας απ’ αυτό το σημείο και μετά από 4 ώρες διαδρομή  συναντάμε τα βουνά  
Hamar  και την περίφημη φυλή των Hamar, γνωστή για το τελετουργικό της , όπου 
νεαρά μέλη εκτελούν « το πήδημα πάνω από βόδια»  στο τέλος της εφηβείας τους, 
που αποτελεί την τελευταία δοκιμασία πριν την ενηλικίωση. Η φυλή τους  πιστεύει ,  
όμως , παράλληλα  ότι η ωριμότητα έρχεται μόνον όταν η καρδιά φτάνει στα μάτια ,  
που σημαίνει, όταν ο άνδρας μπορέσει να δει με την καρδιά του.     
Στον τομέα του σαφάρι η Αιθιοπία υστερούσε έναντι της Κένυας , λόγω ελλείψεως 
καλού οδικού δικτύου και κρατικής οργάνωσης. Ένας Ελληνοκύπριος,  ο Νάσος  
Ρούσσος, ήταν μεταξύ των πρώτων που ασχολήθηκαν με το οργανωμένο κυνήγι. 
Γνώστης των δύσβατων περιοχών, ασχολήθηκε με τη λειτουργία κάμπινγκ και τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων  στην πεδιάδα του Όμο όπου ζουν οι φυλές που 
αναφέραμε παρά πάνω.   



Ίδρυσε μια εταιρεία  μαζί με τον γιο του  Ιάσονα, την Ethiopian Rift Valley Safaris και 
οργανώνουν  αποστολές για κυνήγι. Εξαιρετικός κυνηγός ο ίδιος μαζί με τον κολλητό 
του φίλο Νίκο Ιωάννου, έχουν εκλεκτούς πελάτες, συνήθως απ’ την Αμερική, που 
θέλουν να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με καινούργια θηράματα.  
Ο Νάσος , εκτός από καλός κυνηγός, είναι και ο τωρινός πετυχημένος πρόεδρος του 
Ολυμπιακού Συλλόγου της Αντίς Αμπέμπα και σημαντική προσωπικότητα της 
περιοχής, καθώς μιλάει  τη διάλεκτο των περισσότερων φυλών.   Ένας άλλος 
κυνηγός  είναι ο πολύ συμπαθής Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο οποίος μαζί με τη 
μάνα του, την πασίγνωστη στη περιοχή κα Κική, δουλεύει το καφέ-εστιατόριο στο 
σταθμό του Awash. 
Οι Έλληνες απ’ τα πολύ παλιά χρόνια ασχολούνται με το κυνήγι, περισσότερο απ’ 
τους άλλους ξένους. Μικρός θυμάμαι τον πατέρα μου να φεύγει απ’ τα ξημερώματα  
με τον φίλο του Κολλάρο κι έναν Εβραίο ονόματι Μάριο, για να κυνηγήσουν. Γνωστά 
ονόματα ερασιτεχνών κυνηγών εκτός των προαναφερθέντων  που τα έχω ακουστά  
από  παλιά, ήταν ο Γιώργος Μυριαλλής, πατέρας του συμμαθητή μου Γιώτη, ο 
Κύργιας  και, απ’ τους νεώτερους οι Μιχάλης  Φόβος, Μιχάλης Λεντάκης , ο 
Λουκάκης, οι συμμαθητές μου  Γιώτης Μυριαλλής και Σπύρος Φίλης, ο Δημήτρης 
Κολλάρος , ο φίλος μου Έντυς Κονίνης ( που με ξενάγησε σε πολλές μου εξορμήσεις 
στο εσωτερικό) και άλλοι πολλοί. Υπάρχουν σίγουρα αρκετοί ακόμη που δε θυμάμαι, 
μιας και το κυνήγι είναι μοναχικό χόμπι για τον καθένα.  Mi dispiaci.   
Η Αιθιοπία  με τις πολλές ομορφιές και χάρες της, γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο 
γνωστή ανά τον κόσμο. Πρόσφατα διάβασα ότι το αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα 
εξυπηρέτησε  πάνω από 1.5 εκατομμύριο επιβάτες κατά την περσινή χρονιά. 
Ένα απο τα καλύτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία  στην πρωτεύουσα είναι του καλού μου 
φίλου Παύλου Ντονικιάν  που εξυπηρετεί τους περισσότερους Έλληνες και ξένους . 
Πολύγλωσσος και φιλόξενος, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που τον 
συναντώ.   
 Εκτός απ’ τις ομορφιές και τις πολλές της χάρες, ως χώρα η Αιθιοπία, παρά τα 
οικονομικά της προβλήματα, πρωτοστατεί σε μερικούς τομείς. Είναι η χώρα  
προέλευσης του καφέ, μιας και η  περιοχή Keffa  έδωσε το όνομα στο ρόφημα που 
απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα στον κόσμο. Επιπλέον είναι η 
χώρα όπου βρέθηκε ο αρχαιότερος ανθρώπινος  σκελετός, η Λούση, και γι’ αυτό 
θεωρείται  ως η κοιτίδα  του ανθρώπινου γένους. Η Αιθιοπία έχει στο έδαφος της τη 
μεγαλύτερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία (69 βαθμούς Κελσίου) στην έρημο της  
Denakil. Επίσης, εδώ βρίσκεται  ένα  απ’ τα χαμηλότερα σημεία της γης , το Denakil 
depression στα 125 μέτρα κάτω απ’ την επιφάνεια της θάλασσας. Ακόμη η  Αντίς 
Αμπέμπα είναι η τρίτη υψηλότερη πρωτεύουσα στον κόσμο χτισμένη σε υψόμετρο 
2.400 μ.  Η Αιθιοπία θεωρείται ως μία απ’ τις χώρες που έχει σε ορισμένες της 
περιοχές  τις ομορφότερες γυναίκες στον κόσμο , σύμφωνα με  αποτίμηση του 
περιοδικού «National Geographic». Αν  δεν παινεύουμε το σπίτι μας... 
Η πρωτεύουσα , Αντίς  Αμπέμπα, συγκαταλέγεται ανάμεσα  στις  τρεις πόλεις  με τις 
περισσότερες ξένες διπλωματικές αποστολές στον κόσμο, μαζί με τη Νέα Υόρκη και 
την  Ουάσινγκτον, ως «πρωτεύουσα της Αφρικής». Έχει συνολικά πάνω από 120. 
Για να μπορεί , όμως, σήμερα η χώρα να είναι ελεύθερη και να προσφέρει τις 
ομορφιές και  τη φιλοξενία της στον έξω κόσμο,  πολλοί έχυσαν το αίμα τους 
υπερασπιζόμενοι τα εδάφη της.  
 



 
 

Έλληνες στο «κέρας της Αφρικής» 
 
      Ας ρίξουμε μια ματιά στη μοναδική μικρή περίοδο που η Αιθιοπία βρέθηκε υπό 
κατοχή και τους αγώνες του λαού της γι’ ανεξαρτησία.   
Τον Οκτώβριο του 1935 εκατό χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες και ένας μεγάλος αριθμός 
από μισθοφόρους, επιτέθηκε στην Αιθιοπία μέσω της Ερυθραίας και της Ιταλικής 
Σομαλίας. 
Η Ιταλία του δικτάτορα Μουσολίνι προέβη στην πράξη της χωρίς προηγουμένως να 
κηρύξει πόλεμο ενάντια στη χώρα. Με επικεφαλή τον στρατηγό Πιέτρο Μπαντόλιο 
πορεύτηκε ο ιταλικός στρατός κατακτώντας, μετά από αιματηρές μάχες, μεγάλο 
μέρος του αιθιοπικού εδάφους. Κατά την εκστρατεία τους οι εισβολείς 
χρησιμοποίησαν «αέρια μουστάρδας»  από εδάφους και εξ αέρος  κατά τους 
βομβαρδισμούς ενάντια στον άμαχο πληθυσμό, με σκοπό να κάμψουν την αντίσταση 
του λαού, παρόλο που η ρίψη τέτοιων αερίων απαγορευόταν απ’ το πρωτόκολλο της 
Γενεύης του 1925. Τον Μάιο του  1936 η Ιταλία προσάρτησε την Αιθιοπία στα εδάφη 
της και ο βασιλιάς Βιττώριο Εμμανουέλε  αυτοανακηρύχτηκε  αυτοκράτορας  της 
χώρας.  
Η πρόθεση του Μουσολίνι ήταν να μετατρέψει την Αντίς Αμπέμπα σε αποικιακή  
πρωτεύουσα  της Ανατολικής Αφρικής, απορροφώντας  το πλεόνασμα του   
πληθυσμού της χώρας  του. Κατά την περίοδο της κατοχής πάνω από 130.000 
Ιταλοί, οι περισσότεροι  προσωρινοί εργάτες, έζησαν κι εργάστηκαν στην Αιθιοπία.  
Αυτοί οι εργάτες, μαζί με  άλλους Αιθίοπες, έχτισαν  ευρωπαϊκού στυλ γραφεία , 
σπίτια, καταστήματα  καθώς και δρόμους στην  πρωτεύουσα αλλά και σ’ όλη την 
επικράτεια.  
Ο κυριότερος σκοπός τους ήταν να εκβιομηχανίσουν τη χώρα  και να εισάγουν φτηνά 
εμπορεύματα  στην Ιταλία. Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε αργότερα όταν συντάχθηκε 
μια μελέτη του φασιστικού καθεστώτος που υπογράμμιζε ότι η είσοδος στη χώρα 
τους φτηνών  αγαθών  θα  υποβάθμιζε την εγχώρια παραγωγή και οικονομία.  
Τα μεγαλύτερα έργα πραγματοποιήθηκαν σε μερικά σημεία  της Αντίς Αμπέμπα με 
σκοπό το «απαρτχάιντ», τον διαχωρισμό, δηλαδή,  λευκών και  μαύρων. Συνεπώς, 
βάσει  αυτού του σχεδίου, δημιούργησαν μια περιοχή μόνο για Ιταλούς, όπου 
διέμεναν οι Ιταλοί αξιωματούχοι και το κυβερνητικό προσωπικό (το casa inces) , αλλά 
και οι εργάτες (το casa popolare). Ο  διαχωρισμός των φυλών δεν επέτρεπε μικτούς 
γάμους  ούτε επαφές με ντόπιους. Ακόμα και οι δημόσιες συγκοινωνίες,  όπως τα 
λεωφορεία και τα φορτηγά, ήταν διαχωρισμένες.  
Ο φίλος μου και διεθνής μιγάς ποδοσφαιριστής Luciano Vassalo στο βιβλίο του 
«Mamma , ecco i soldi» περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την επικρατούσα 
κατάσταση κατά την περίοδο της ιταλικής  κατοχής της Ερυθραίας. Τη δεκαετία του 



50 υπήρχαν πάνω από δέκα χιλιάδες παιδιά από Ιταλούς πατέρες και  Ερυθραίες 
μητέρες  εγκαταλελειμμένα  και κακοποιημένα. Αυτοί οι παρατημένοι μιγάδες  
μεγάλωσαν στους  δρόμους της Ασμάρα (πρωτεύουσα της Ερυθραίας), κάνοντας 
οτιδήποτε για να ζήσουν  και πολλοί απ’ αυτούς βγήκαν στην παρανομία.   
Στο βιβλίο του ο Vassalo αναφέρεται  στο νόμο 822 του 1940  που ορίζει τις σχέσεις 
μεταξύ του Ιταλού υπηκόου και του  μιγά απόγονού  του. Το διάγγελμα  ξεκινάει ως 
εξής: «Βιττώριο Εμμανουέλε,  Βασιλιάς της Ιταλίας και της Λιβύης, αυτοκράτορας της 
Αιθιοπίας, με τη χάρη του Θεού και τη βούληση του λαού του». 
Ακολουθούν  τα άρθρα που προσδιορίζουν την σχέση   του Ιταλού γονέα  με τον μιγά 
απόγονό του. Περιληπτικά αναφέρουν  ότι ο  μιγάς (meticcio) φέρει όλα τα 
χαρακτηριστικά του ιθαγενή. Την ευθύνη για την ανατροφή του έχει μόνο  η μητέρα 
του. Απαγορεύει ο νόμος στον Ιταλό πατέρα ν’ αναγνωρίσει  το τέκνο του και δεν 
επιτρέπει στο παιδί του να φέρει το επώνυμό του ούτε να φοιτήσει σε ιδρύματα και  
σχολεία. Εδώ κάνει,  όμως, ο νόμος  μια διάκριση  για τους υπηκόους που ζούσαν 
στα υπό ιταλική κατοχή νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, και συνήπταν γάμους με 
Ιταλούς. Ο Ιταλός  που είχε  παιδί μιγά  αναγνωρισμένο  ή   υιοθετημένο , 
απελαυνόταν απ’ τη χώρα.   
Αυτή η απεχθής συμπεριφορά των κατακτητών έληξε με την ήττα τους  και την 
επιστροφή του αυτοκράτορα  Χαϊλέ Σελασσιέ στην πρωτεύουσα το 1941.  
Κατά την περίοδο της κατοχής πολλοί Αιθίοπες πατριώτες αντιστάθηκαν στον 
κατακτητή  χύνοντας ποτάμια αίματος  σ’ έναν άνισο αγώνα . Εις μνήμη των 
πεσόντων, αργότερα, το αιθιοπικό κράτος ανήγειρε  στην πλατεία του Αράτ Κίλο το 
«Άγαλμα των Ηρώων» και στο Σιντίστ Κίλο το «Άγαλμα των  Πεσόντων».  
Ο αυτοκράτορας στη διάρκεια  της κατοχής  όντας αυτοεξόριστος έδινε τη δική του 
μάχη  στη Λίγκα των Εθνών (τα μετέπειτα Ηνωμένα  Έθνη ), όπου στον περίφημο 
λόγο του  που έμεινε ιστορικός στα χρονικά του θεσμού, απευθυνόμενος στα μέλη 
της Λίγκας και  ζητώντας την καταδίκη της Ιταλίας, πρόφερε τα προφητικά λόγια του : 
«Σήμερα είναι η σειρά μας. Αύριο  θα είναι η δική σας, αν επιτρέψετε σε μια πιο 
δυνατή χώρα να επιτεθεί σε μια αδύναμη  χωρίς λόγο, παραβιάζοντας όλους τους 
διεθνείς κανόνες. Η ιστορία θα σας κρίνει για την απόφαση που θα πάρετε  σήμερα». 
 
Ας ρίξουμε μια ματιά  τώρα στην επίδραση που άσκησαν οι ξένοι  της Αιθιοπίας στην 
ιστορία του τόπου, ξεκινώντας απ’ τους Έλληνες κι ας δούμε πώς αποφάσισαν οι 
πρώτοι Έλληνες να έρθουν στο «κέρας της Αφρικής» και ποια σχέση είχαν οι 
κάτοικοι της Αιθιοπίας  με την αρχαία Ελλάδα. Ας ξαναθυμηθούμε μερικά απ’ εκείνα  
τα στοιχεία που προανέφερα σε άλλο σημείο του βιβλίου, όπως για παράδειγμα ότι 
από αρχαία συγγράμματα μαθαίνουμε πως οι διανοούμενοι  της Αξώμης στην 
επαρχία Τιγκρέ αλληλογραφούσαν στα ελληνικά με  τους Έλληνες του Βυζαντίου. 
Επιπλέον ότι πολλά τοπωνύμια  φέρουν ελληνικές ονομασίες και ότι αρχαία 
αιθιοπικά νομίσματα που βρέθηκαν είχαν χαραγμένα πάνω τους ελληνικά  γράμματα. 
Επίσης, το εμπόριο με το Βυζάντιο  γινόταν μέσω του λιμανιού Adulis (που σημαίνει 
άδουλος, ελληνιστί) και την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία  έφερε στην 
αυτοκρατορία  ένας Σύριος ελληνιστής, ο Φρουμέντιος. 
Ενώ αυτά συνέβαιναν πολύ παλιά, απ’ τις αρχές του 1730  Έλληνες τεχνουργοί μετά 
την επανάσταση στη Σμύρνη κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Με κίνδυνο να συλληφθούν 
από τους Τούρκους, που είχαν υπό την κατοχή τους την Αίγυπτο,  ξεκίνησαν το 
ταξίδι τους  απ’ το Κάιρο με προορισμό  τις Ινδίες. Φτάνοντας στην Ερυθρά θάλασσα  
φαίνεται ότι έχασαν τους μουσώνες ανέμους για τον απόπλου τους και μη έχοντας 
άλλη λύση, προχώρησαν μέσω των οροπεδίων προς την πρωτεύουσα της τότε 
αυτοκρατορίας, το Gondar. Εκεί τελικά παρέμειναν και  κατάφεραν μερικοί απ’ 
αυτούς να γίνουν σύμβουλοι στην Αυλή του αυτοκράτορα, ενώ  άλλοι  έγιναν  
τεχνουργοί αποκομίζοντας  διάφορα οφέλη. Ορισμένοι  απ’ αυτούς, συν τω χρόνω, 
απέκτησαν δύναμη και  επιρροή στο παλάτι. Οι Σμυρνιοί αυτοί ήταν μορφωμένοι και 
επιδέξιοι , εν συγκρίσει με εκείνους που κατέφθασαν μετέπειτα και  ήταν, μάλλον ,   
«ακατέργαστη παρτίδα», μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία που ν’ αποδεικνύουν ότι 



ενδιαφέρονταν για τις τέχνες και τα γράμματα. Ανάμεσα σ’ εκείνους που κατέλαβαν 
μεγάλες θέσεις , δύο στέκονταν ψηλότερα απ’ τους υπόλοιπους : ο Γεώργιος 
Μπράκος απ’ τη Χίο που ήταν στη  δούλεψη του βασιλιά Υιάσου του Τιγκράι, ως 
οικονομικός του  σύμβουλος καθώς και κάποιος ονομαζόμενος  Γιάννης  απ’ τη 
Ρόδο. Αυτοί οι δύο Έλληνες μαζί με άλλους συμπατριώτες τους έγιναν  ο συνδετικός 
κρίκος του αυτοκράτορα Υιάσου με τον έξω κόσμο, υπηρετώντας την Αυλή ως 
σύμβουλοι. Λέγεται ότι ο ίδιος ο άρχοντας και  η γυναίκα του έμαθαν την ελληνική 
γλώσσα . (Πηγή: The Hellenic presence in Ethiopia, by Theodore Natsoulas ). 
 
Παρακάτω θα αναφερθώ σε αποσπάσματα του περιηγητή και δημοσιογράφου 
Σωκράτη Προκοπίου, ο οποίος μέσω της ταξιδιωτική του περιγραφής  που 
δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες του  Καΐρου και της Σμύρνης το 1905  εξιστορεί με το 
δικό του τρόπο γεγονότα που έζησε από κοντά. Μεταξύ των άλλων που γράφει ,  
μαθαίνουμε  ότι ο πρώτος αξιόλογος Έλλην  που ταξίδεψε στην Αβησσυνία  ήταν ο 
πρόξενος του Σουέζ, Α. Μητσάκης,  που το 1879 και αργότερα το 1884 επισκέφθηκε 
επίσημα το φιλέλληνα αυτοκράτορα  Γιοχάνες (Ιωάννη)  εκ μέρους της Βρετανίας. Ο 
αυτοκράτωρ τον δέχθηκε με πολλές τιμές και έτσι εκείνος έφερε εις πέρας με επιτυχία  
την αποστολή του.  
Ο γιατρός Παρίσης , ο οποίος επισκέφθηκε την Αβησσυνία ως ιδιαίτερος γιατρός του 
αυτοκράτορα το 1885 και παρέμεινε εκεί για δυο χρόνια, γράφει ότι ο Μητσάκης 
συνετέλεσε στο ν’ αυξηθεί  το ενδιαφέρον και η αγάπη του Γιοχάνες για τα γράμματα,  
τις τέχνες και τον ελληνικό πολιτισμό.  
Ο Παρίσης, ως απεσταλμένος του Έλληνα βασιλιά Γεωργίου, κατά παράκληση του 
αυτοκράτορα Γιοχάνες που ζητούσε   γιατρό  για την Αυλή του, τον  υπηρέτησε ως 
προσωπικός του γιατρός  φέρων  τον τίτλο του αρχίατρου ( Hakim Pasha).  
Όταν για προσωπικούς λόγους επέστρεψε στην Ελλάδα, για να τον τιμήσει ο 
αυτοκράτορας, τον έντυσε με την παραδοσιακή στολή του Ρας ( που σημαίνει κεφαλή 
, κυβερνήτης), τον γέμισε δώρα και του ’δωσε επιστολή να την παραδώσει 
προσωπικά  στο βασιλιά  Γεώργιο, η οποία  έγραφε τα ακόλουθα:  
«Οι Έλληνες είναι αδέλφια μας. Μόνον ο αδελφός μο , ο  ανίκητος(Ατσέ)  βασιλεύς 
Γεώργιος της Ελλάδος έχει το δικαίωμα να πατήσει το έδαφος της Αιθιοπίας. Ο  
στρατός μου και ο λαός μου θα τον υποδεχτούν μ’ ανοιχτές αγκάλες κι εγώ θα του 
δώσω το σπαθί μου.  Πες του πόσο τον αγαπώ και δώσε του αυτό το γράμμα».  
Δυστυχώς , οι σχέσεις των δύο χωρών δεν προχώρησαν περισσότερο,  αλλά έμειναν 
στα πλαίσια των φιλοφρονήσεων, παρόλο που υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για 
κάτι περαιτέρω. Η Ελλάδα με τα πολιτικά  προβλήματα που αντιμετώπιζε την εποχή 
εκείνη δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία  να  εδραιώσει την επιρροή της σ’ αυτή την  
περιοχή  της Αφρικής, όπως έκαναν αργότερα οι άλλες ξένες δυνάμεις. Το μόνο που 
κατάφερε ήταν να τιμήσει την Αιθιοπία δίνοντας το όνομά της  σε μια αλάνα , 
μετονομάζοντάς τη σε «πλατεία Αβησσυνίας», που υπάρχει μέχρι σήμερα στο  
Μοναστηράκι και είναι απ’ τα  πιο ενδιαφέροντα μέρη, με καταστήματα που πωλούν 
αντίκες.   
Συνεχίζοντας την περιγραφή του ο Προκοπίου αναφέρεται στο ταξίδι του απ’ το 
Djibouti προς την αιθιοπική πόλη της Dire Dawa , και  σημειώνει τ’ ακόλουθα: 
 
« Μεταβαίνετε εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, ίνα ζητήσητε εισιτήριον δια την Ντίρε 
Ντάουα και σας υποδέχονται Έλληνες υπάλληλοι της γαλλικής εταιρείας των 
αιθιοπικών σιδηροδρόμων. Διασχίζετε σιδηροδρομικώς τας απεράντου , άδενδρους 
και πυριφλεγείς εκτάσεις της Σομαλίας και ανακαλύπτετε καθ’ οδόν ότι ο μηχανικό , ο 
οδηγός της ατμαμάξης είναι ...Έλληνες , ότι οι διορθώνοντες την γραμμήν εις διάφορα 
σημεία εργάται ή εργοδηγοί καθώς και οι στήσαντες καντίνας προ εξυπηρέτησιν των 
επιβατών εις διάφορα ερημικά μέρη κατά μήκος της γραμμή , είναι Έλληνες και ακόμη 
οι νεκρικοί σταυροί εις πτωχούς και λησμονημένους εδώ κι εκεί τάφους- ανήκοντας εις 
εργάτας φονευθέντες υπό Σομάληδων- φέρουν όλοι ονόματα ελληνικά! 



Εισέρχεσθε πλέον εις το αβησσυνιακόν έδαφο , εις την πόλιν Ντίρε Ντάουα , 310 
χιλιόμετρα μακράν του Ντζιμπουτί. Και ευρίσκεστε ξανά εντός ελληνικού 
περιβάλλοντος , με καφενεία, ξενοδοχεία, κουρεία, ραφεία, παντοπωλεία, γραφεία 
ελληνικά και μόνον ελληνικά. Πάτε να επιθεωρήσητε το διαβατήριόν σας εις το εδώ 
αγγλικό  Προξενεί , του οποίου ο πρόξενος ...είναι Έλλην. Από τους πρώτους 
σοβαρούς Έλληνας εμπόρους της Ντίρε Ντάουα  είναι οι κ.κ Βοζίκης , 
Παπακωσταντίνου , Μιχαηλίδης, Καρέλλας  και οι αδελφοί Κερμελή». 
 
Συνεχίζοντας την περιγραφή του τονίζει ότι και στο κοντινό Harar, τόπο γνωστό απ’  
την εξαγωγή του αρωματικού και καλύτερου σε ποιότητα καφέ της Αιθιοπίας,  το 
εμπόριο ήταν καθ’ ολοκληρίαν στα χέρια Ελλήνων εμπόρων. Εκείνοι ήταν  
πρωτοπόροι στην εξαγωγή του προϊόντος απ’ το λιμάνι του Aden  και από εκεί προς 
Ευρώπη και Αμερική, με την ονομασία «Καφέ Μόκας». Επίσης, ασχολούνταν  και με 
εξαγωγές ακατέργαστων  δερμάτων . 
Το  ταξίδι του Προκοπίου στο εσωτερικό της Αβησσυνίας έγινε με μουλάρια, μιας και 
η σιδηροδρομική γραμμή δεν υπήρχε τότε,  με προορισμό την πρωτεύουσα  Αντίς 
Αμπέμπα. Οι επιβάτες  του καραβανιού ήσαν προμηθευμένοι με τις απαραίτητες 
τροφές, σκηνές, με υπηρέτες και στρατιώτες ένοπλους και ανεβαίνοντας συνέχεια το 
υψίπεδο με τα ονειρώδη δάση και τις γραφικές κοιλάδες, οδοιπορούν μέχρι να 
φτάσουν στην πρωτεύουσα που απέχει 500 περίπου χιλιόμετρα.. 
Η έλλειψη  ελληνικού  προξενείου ή, τουλάχιστον, ελληνικής κοινότητας  κατά τα 
πρώτα χρόνια  ήταν αισθητή. Ως εκ τούτου, οι μετανάστες αντιμετώπιζαν 
προβλήματα και είχαν ανάγκη από σωστό προσανατολισμό και καθοδήγηση. Θα 
ήταν πολύ χρήσιμο  να υπήρχαν υπηρεσίες  που θα μπορούσαν να εξετάζουν και να  
λύνουν τις  πολλές διαφορές που προέκυπταν μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών  και 
ν’ ασκούν, επίσης, έλεγχο  λαμβάνοντας τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα. Το 
πρόβλημα ήταν έντονο στην αρχή του αιώνα. Οι μετανάστες που ήσαν  άνθρωποι   
χωρίς κοινωνικότητα,  απότομοι στους τρόπους τους, χωρίς αίσθημα αλληλεγγύης, 
έρχονταν συχνά  σε ρήξη με τους συμπατριώτες τους καθώς και με το ντόπιο 
πληθυσμό. Οι περισσότερες  αντιδικίες αφορούσαν ανταγωνισμούς, καταχρήσεις, 
αλληλοκατηγορίες, απάτες, εμπρησμούς και κλοπές. Παραδόξως, όταν οι αιθιοπικές 
αρχές καταδίκαζαν κάποιον, εκείνος έβρισκε αυτόματα τη συμπαράσταση των 
συμπατριωτών  του.  
Απ’ το 1900 ως το 1911 το βρετανικό Προξενείο ανέλαβε την ευθύνη να λύνει τις 
διαφορές των μεταναστών. Τον Ιούλιο του 1900 μετά από αίτηση του ελληνικού 
κράτους δέχθηκε μετά χαράς  το αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών ν’ αναλάβει την 
προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην Αιθιοπία. Παρά ταύτα, αυτή η ευφορία 
των βρετανών βάστηξε πολύ λίγο, διότι  το Προξενείο πολύ σύντομα άρχισε να 
διαμαρτύρεται ότι οι υποθέσεις των Ελλήνων απασχολούσαν το προσωπικό του, το 
οποίο δε προλάβαινε να διεκπεραιώσει τις συνηθισμένες του εργασίες. Καθημερινά 
είχαν ν’ αντιμετωπίσουν τρεις με τέσσερις υποθέσεις, από αθέτηση συμβολαίων 
μέχρι  αλληλοκατηγορίες, απάτες κλπ.  Πολλές ήταν χρονοβόρες, όπως οι διαφορές 
με τη σιδηροδρομική εταιρεία  και  την αιθιοπική κυβέρνηση και, επιπλέον, 
προέκυπταν  νομικές επιπλοκές.  
Ο John Harrington, αρμοστής της Βρετανίας , στην έκθεσή του  παρουσίασε ακόμη 
πιο τραγικά τα πράγματα αναφέροντας τρεις αιτίες που καθιστούσαν επιτακτική  την  
άρση της εκπροσώπησης των Ελλήνων απ’ το Προξενείο του. Η πρώτη ήταν ο 
πολύτιμος χρόνος που χανόταν  εκπροσωπώντας τις ελληνικές  υποθέσεις ενώπιον 
του Μενελίκ και άλλων αιθιοπικών  αρχών  και υποβαθμίζοντας τις  βρετανικές. Η 
δεύτερη  ήταν ότι υπήρχε φόβος πως σε περιπτώσεις ταραχών και οχλαγωγιών που 
προκαλούσαν οι ίδιοι οι Έλληνες, πολλοί θα κατέφευγαν στο Προξενείο για 
προστασία. Και τρίτον, οι Βρετανοί αντιπρόσωποι γίνονταν  περίγελος   των 
Αιθιόπων, διότι ήταν υποχρεωμένοι να μεσολαβούν σε διαμάχες και διενέξεις  μεταξύ 
των Ελλήνων και Αιθιόπων, που, όμως, δεν τέλειωναν ποτέ. Ένας άλλος σοβαρός 
λόγος που επικαλούνταν οι Βρετανοί ήταν  πως οι σχέσεις των Ελλήνων με τους 



Αιθίοπες βρίσκονταν σε τόσο κακό σημείο που υπήρχε περίπτωση, μετά  το θάνατο 
του Μενελίκ, να ζητήσουν άσυλο και προστασία  στο Προξενείο τους, σε περίπτωση 
διωγμού απ’ τους ντόπιους.   
Επίσης, ένα απ’ τα προβλήματα που επικαλούνταν οι Βρετανοί ήταν οι επιπλοκές 
που προέκυπταν  σε υποθέσεις που αποφάσιζαν, όταν ορισμένοι αντίδικοι 
αρνούνταν  την ετυμηγορία τους  επικαλούμενοι, δήθεν, την αναρμοδιότητά τους.  
Ακόμη, πρόβλημα αποτελούσαν οι  Έλληνες  με οθωμανική  υπηκοότητα, διότι δεν 
μπορούσαν οι Βρετανοί   να τους  διαχωρίσουν  απ’ τους υπόλοιπους  Έλληνες  και 
τους παρείχαν  προστασία, την οποία αργότερα αναγκάστηκαν  να  άρουν.   
Τελικά, οι Βρετανοί πρότειναν τρεις λύσεις για να πάψει η συνεργασία του 
Προξενείου  τους με το ελληνικό στοιχείο και η πιο επιθυμητή ήταν η ίδρυση 
ελληνικού Προξενείου . Το 1907 οι Βρετανοί υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση στην 
Αθήνα ζητώντας να σταλεί αντιπρόσωπος του ελληνικού κράτους  στην Αντίς 
Αμπέμπα. Ο Harrington πήρε την έγκριση του Μενελίκ για το αίτημα αυτό, μα για   
ανεξήγητους  λόγους η ελληνική κυβέρνηση ήταν απρόθυμη να το κάνει, παρόλο που 
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το θέμα. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια η Αθήνα 
επαμφοτέριζε με υποσχέσεις και δικαιολογίες. Το 1911 η Βρετανία έστειλε  
τελεσίγραφο  στην Ελλάδα ότι δεν θα υποστηρίζει πλέον τα συμφέροντα των 
Ελλήνων. Το Μάιο του ιδίου έτους, εις απάντηση της παράλειψης της Ελλάδος να 
συμμορφωθεί , η Βρετανία διέκοψε τις σχέσεις της με την ελληνική παροικία  και το 
ρωσικό προξενείο ανέλαβε την προστασία των  ελληνικών συμφερόντων.  
Η δεύτερη λύση που είχαν  προτείνει οι Βρετανοί ήταν  οι Έλληνες, μιμούμενοι  το 
παράδειγμα των συμπατριωτών τους του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, να ιδρύσουν 
κοινότητα η οποία θα αναλάμβανε να παράσχει προστασία στους πάροικους σε 
περίπτωση  κακομεταχείρισης  τους  απ’ το αιθιοπικό κράτος. Επίσης,  θ’ 
αναλάμβανε και την εκδίκαση των υποθέσεων ενώπιον των αιθιοπικών αρχών, με τη 
συμπαράσταση του βρετανικού Προξενείου. Παρότι έγιναν προσπάθειες προς αυτήν 
την κατεύθυνση,  δε στέφθηκε  με  επιτυχία. Η ελληνική κοινότητα δεν ιδρύθηκε  
παρά  το 1918.  
Η τρίτη λύση που προτάθηκε κι εφαρμόστηκε στην πράξη το 1907, εντασσόταν στο  
πλαίσιο αναχαίτισης του κύματος ανειδίκευτων και άπορων μεταναστών. Το 
βρετανικό Υποπροξενείο στη Dire Dawa (απ’ όπου εισέρχονταν στη χώρα οι  
μετανάστες ) υποστηρίζοντας πως  ενήργησε κατόπιν εισήγησης  των Ελλήνων 
διαπρεπών εμπόρων, επέβαλε δυο όρους στους μελλοντικούς μετανάστες : μόνον  
όσοι ειδικεύονταν σε κάποιο επάγγελμα και διέθεταν τουλάχιστον 100 τάλαρα Μαρίας 
Θηρεσίας καθώς και το εισιτήριο για την Αντίς Αμπέμπα, αποκτούσαν  δικαίωμα 
παραμονής στην Αιθιοπία. Όταν αυτοί οι όροι δεν τηρούνταν, οι μετανάστες ήταν 
υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο Djibouti, από όπου είχαν έρθει.  Παρότι αυτά τα 
κριτήρια τέθηκαν σε εφαρμογή και ελάττωσαν τη ροή των ανεπιθύμητων 
μεταναστών, οι όροι αργότερα καταστρατηγήθηκαν. Η εικόνα των Ελλήνων 
αμαυρώθηκε κι απ’ την περιγραφή ενός Βρετανού ταξιδιώτη ότι ανήκουν κι εκείνοι ( 
οι Έλληνες )  στην ομάδα των  Λεβαντίνων  (ανατολίτες), « των πιο αποτυχημένων 
εκπροσώπων  της λευκής ράτσας».    
Παρά τα προβλήματα  που αντιμετώπιζαν οι  Βρετανοί, η όποια αντίδρασή τους 
γινόταν εν βρασμώ ψυχής και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Επιπλέον, 
οι βρετανικές κατηγορίες έρχονταν  συχνά σε αντίθεση  με άλλες πηγές τους, που 
ανέφεραν τα τελείως αντίθετα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Hohler, επιτετραμμένος 
του Προξενείου τους,  ανέφερε ότι οι περισσότεροι Έλληνες ήταν αξιοσέβαστοι και 
τίμιοι και πολλές αντιδικίες τους με τους Αιθίοπες είχαν βάση. Επίσης, αρκετές φορές 
τους εγκωμίασε   λέγοντας  ότι οι περισσότεροι ήταν  επίπονοι εργάτες. Οι Βρετανοί 
θεωρούσαν  εξάλλου τους Έλληνες κατάλληλους να εκπροσωπήσουν  τα βρετανικά 
συμφέροντα στην ανατολική και νότια Αιθιοπία.  
Το ίδιο  ευνοϊκή υπήρξε και η γνώμη των Αιθιόπων. Το 1907 ο επικεφαλής της 
αιθιοπικής αντιπροσωπίας, πληροφόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι οι Έλληνες 
ήταν πολύ επιθυμητός λαός. Ο δε Ρας Τεφέρι κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 



1924 ανέφερε ότι οι Έλληνες κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια   απ’ τους 
υπόλοιπους ξένους. Ο μετέπειτα αυτοκράτωρ δήλωσε : «Ζουν σε απόλυτη αρμονία 
και αγάπη με το λαό μου και θα τους παράσχω την πιο δυνατή υποστήριξη».  
Παράλληλα, οι  Βρετανοί γνώριζαν πολύ καλά πως  οι Έλληνες είχαν πιο στενές 
σχέσεις με τους Αιθίοπες  απ’ ό,τι οι  υπόλοιποι  ξένοι. Οι Έλληνες με τον απλό 
τρόπο ζωής τους έρχονταν καθημερινά σε οικονομική και κοινωνική  επαφή με τους 
Αιθίοπες. Η γενική αίσθηση ήταν ότι  οι δυο λαοί, με το κοινό  θρήσκευμα και τις 
κοινές  συνήθειες, μπορούσαν να συναναστρέφονται  ευκολότερα  μεταξύ  τους. 
Έμαθαν τη γλώσσα του τόπου κι αυτό τους διευκόλυνε στην  επαφή  με τους 
ντόπιους  και στην καθημερινότητά τους.  Μπόρεσαν  κι ενσωματώθηκαν  στον 
αιθιοπική κοινωνία υιοθετώντας την  κουλτούρα  και  τα έθιμα του τόπου. 
Επιπρόσθετα κι εν αντιθέσει μ’ άλλους λαούς - ειδικά τους Ασιάτες - συζούσαν με 
Αιθιοπίδες και αρκετοί απέκτησαν μαζί τους παιδιά και οικογένειες. Αυτήν την 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων οι Βρετανοί δεν την εννοούσαν  ή δεν ήθελαν να την  
αποδεχτούν και , λόγω της  δικής τους αδυναμίας ν’  αποκτήσουν και οι ίδιοι επαφή  
με τους Αιθίοπες , όντας υπερόπτες, πολλά δικά τους λάθη τα ’ριχναν  στους  
άλλους. (Πηγή: The Hellenic presence in Ethiopia , by Dr. Theodore Natsoulas ).  
 
Εμείς , οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ,  από την άλλη μεριά, χωρίς να 
παραγνωρίζουμε, βέβαια, τα όποια προβλήματα δημιουργούσαν οι  μετανάστες μας  
που δε ήταν όλοι αγγελούδια (στο κάτω- κάτω  της γραφής, δε μεγάλωσαν με 
Γαλλίδες κουβερνάντες ούτε μαθαίνοντας πιάνο, αλλά προέρχονταν από φτωχές , 
αγροτικές οικογένειες), γνωρίζαμε, παράλληλα, πολύ καλά ότι  οι Βρετανοί 
επικαλούνταν  πάντοτε φόρτο εργασίας  και είχαν την έμφυτη τάση  να μεγαλοποιούν 
τα πράγματα! Στην πραγματικότητα, εκείνοι έκαναν την ιππασία τους στις  αχανείς 
εκτάσεις του ιπποδρομίου  ή της  Πρεσβείας τους (360 στρεμμάτων), έπιναν τα 
τσάγια τους που ’χαν φέρει απ’ την Κεϋλάνη και τ’ απολάμβαναν σε πορσελάνες  
Ινδίας, τα συνόδευαν με  βούτυρο  Κένυας και  μαρμελάδες  Τζαμάικας κι όλα αυτά  
φερμένα απ’ τις απέραντες  αποικίες τους  στις βεράντες του Προξενείου, εν ώρα 
εργασίας, ενώ έξω απ’ τα γραφεία τους ξεροστάλιαζε περιμένοντας ο κοσμάκης.  
Αρέσκονταν  στον τίτλο «αφέντης των λαών» -ως αποικιοκράτες- στην πράξη,  όμως 
, τις παραλήψεις τους  τις φόρτωναν στους άλλους.   
 



 
 
   Ο Δημήτρης Μισαϊλίδης ‘’προεστός του Yirgalem’’ με τούς  σωματοφύλακές του. 
 
 
     Απ’ τους  Έλληνες  που άφησαν τα ίχνη τους στη ζωή του τόπου την εποχή  
εκείνη  αναφέρω  συνοπτικά εκείνους που , κατά τη γνώμη μου , ξεχώρισαν  χάρις 
στο  χαρακτήρα , στην έκφραση ζωής , στο ταλέντο και , προπαντός , χάρις στον 
πλούτο γνώσεων και προσφοράς προς τον τόπο και την ελληνική παροικία .Σίγουρα 
υπάρχουν πολλοί ακόμη εκτός εκείνων που αναφέρω, που άθελά  μου δεν τους 
μνημονεύω.  
 
Γεώργιος Φώτης  εξ  Ηπείρου. Ήρθε το 1850 σε ηλικία 41 χρόνων και θεωρείται  ο 
μακροβιότερος  ξένος στην Αιθιοπία , καθώς φήμες αναφέρουν  ότι έζησε μέχρι τα 
106 του χρόνια. Χωρίς ιδιαίτερη  μόρφωση και με μοναδικό του όπλο την ανδρεία  και 
το θάρρος του υπηρέτησε κατά περιόδους 4 μονάρχες. Έγινε οπλαρχηγός του 
βασιλιά του Gotzam  και πήρε τον ευγενή τίτλο του «μπαλαμπαράς». Ο γνωστός 
πλέον με το καινούργιο του τίτλο  μπαλαμπαράς  Γκιοργκίς , πολέμησε τον Maghdi 
του Σουδάν κι έλαβε μέρος σε μάχες εναντίον των Αιγυπτίων. Ο Γκιοργκίς δεν ήταν 



μόνο γνωστός για την ανδρεία του, αλλά και για τις σχέσεις του  με το άλλο φύλο. 
Παντρεύτηκε πολλές γυναίκες, μιας και τότε επιτρεπόταν η πολυγαμία, κι απέκτησε 
μία ντουζίνα παιδιά,  μερικά απ’ αυτά  νόθα. Παρόλο που οι γνώσεις του ήταν 
περιορισμένες, κατάφερε κι έμαθε να γράφει στα αιθιοπικά και επιδόθηκε με ζήλο στη 
συγγραφή κειμένων για την ελληνική ιστορία και τις μυστικιστικές θρησκείες  της Άπω 
Ανατολής, που διαβαζόταν ως επί το πλείστον απ’ τους μορφωμένους Αιθίοπες κι  
απ’ τον κλήρο. Το πάθος του, όμως, ήταν να  μεταφράζει συγγράμματα απ’ την 
αρχαία αιθιοπική γλώσσα, το Γκιίζ , με τη φιλοδοξία να είναι ο πρώτος που θα  
έφερνε στο φως γεγονότα του  τόπου, πριν προλάβει να το κάνει κανένας άλλος 
ξένος.  
Στο μακρύ του  βίο  ο Φώτης ασχολήθηκε με πολλά επαγγέλματα, όπως με εξαγωγές 
προϊόντων και  τροφοδοσίες  εμπόρων. Πάντοτε   ντυμένος με την παραδοσιακή 
στολή του Αιθίοπα, έτρεφε μεγάλη γενειάδα και είχε όλα τα χαρακτηριστικά του 
ιθαγενή. Ήταν έμπιστος του αυτοκράτορα Μενελίκ και γευμάτιζε μια φορά την 
εβδομάδα στο παλάτι. Όντας αγαπητός στους ντόπιους, τον θεωρούσαν όλοι δικό 
τους άνθρωπο. Υπήρξε  Έλληνας με βαθιά αιθιοπικά αισθήματα.  
  
Ένας άλλος σημαντικός Έλληνας ,  περισσότερο γνωστός για την πολύτιμη 
προσφορά του στον τόπο, ήταν ο Ανδρέας Καββαδίας εκ Κεφαλληνίας. Ήταν 
εκείνος που  πρώτος τύπωσε  εφημερίδα στον τόπο, την οποία ονόμασε «Αιμιρό» 
(γνώση). Τα πρώτα 10-15 φύλλα  ήταν χειρόγραφα τα οποία μοίραζε προσωπικά  
στους συνδρομητές του. Ένας απ’ αυτούς και ο σημαντικότερος  αναγνώστης του,  
ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μενελίκ με τη σύζυγό του, που διάβαζαν με ενδιαφέρον 
τη  φυλλάδα και διαπίστωναν  την πρόοδο της χρόνο με το χρόνο. Το περιεχόμενο 
της εφημερίδας ήταν σχετικό με ό,τι συνέβαινε στην πόλη καθώς και με τα νέα  του  
παλατιού. Σύντομα ο Καββαδίας έφερε πολύγραφο και αύξησε την εκτύπωση σε 50 
αντίτυπα,  αργότερα σε 100 και εν συνεχεία σε 150. Ήταν προφανές ότι η Αυλή του 
αυτοκράτορα, μιμούμενη το παράδειγμα του ηγέτη της, αγόραζε κι εκείνη την 
εφημερίδα.  
Ο Μενελίκ εκτιμώντας την προσφορά του Καββαδία στον τόπο,  τον 
παρασημοφόρησε και του χάρισε οικόπεδο όπου έχτισε το σπίτι του. Με προτροπή 
εκείνου του Έλληνα ο μονάρχης παρήγγειλε τυπογραφικό πιεστήριο στα Αμαρίνια ( 
την επίσημη αιθιοπική γλώσσα) και η πρωτοπόρος εφημερίδα μπήκε για τα καλά στη 
ζωή του τόπου, όπου, εκτός άλλων, τύπωνε και δημοσίευε  νομοθετήματα και 
διαγγέλματα .  
Η έκδοση της εφημερίδας διεκόπη για αρκετό καιρό μετά το θάνατο του Μενελίκ το 
1913 και λόγω της πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε με την εκθρόνιση του 
Λίτζ Υγιάσου , εγγονού του αυτοκράτορα, και την ενθρόνιση της Ζαουντίτου ως 
αυτοκράτειρας  και του Ρας Τεφέρι ως αντιβασιλέα. 
Η επανακυκλοφορία της εφημερίδας έγινε το 1925 με την ενθάρρυνση του Ρας 
Τεφέρι που εισήγαγε τυπογραφική μηχανή στην αιθιοπική γλώσσα με 8 πεντάλια,  
αποφασισμένος να προωθήσει τον Τύπο, που λόγω της απουσίας του, τόσο καιρό ο 
αιθιοπικός λαός καταδικάστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας. Τον Ιανουάριο του 1925 
γιορτάστηκε   ενώπιον της αυτοκράτειρας Ζαουντίτου η επανακυκλοφορία  της 
εφημερίδας «Αιμιρό»  και  Καββαδίας τέθηκε υπεύθυνος για τη λειτουργία της.  
Ο Ανδρέας Καββαδίας, ως γνήσιος πατριώτης, συνέβαλε μέσω της εφημερίδας του 
στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και  Αιθιοπίας.  
Ένθερμος υποστηρικτής της ορθόδοξης ελληνικής θρησκείας, πολέμησε με τα 
πύρινα άρθρα του την κοπτική  θρησκεία την οποία, τελικά, έμελλε η Αιθιοπία να 
υιοθετήσει, υπαγόμενη, πλέον, η  εκκλησία της στην κοπτική  της Αιγύπτου. Σ’ ένα 
άρθρο του έγραφε : « Τι είναι καλύτερο για τον Αιθίοπα, να έχει γηγενή κληρικό και 
κεφαλή της εκκλησίας που να  μιλάει τη γλώσσα του ή να έχει ξένο που να μιλάει την 
αραβική;». 
Ο Καββαδίας χρημάτισε και πρόεδρος της  ελληνικής κοινότητας και, μάλιστα, ήταν 
απ’ τους πρώτους που συνέβαλαν στο χτίσιμο του ορθόδοξου ναού το Αγίου 



Φρουμέντιου το 1928. Πρώτος μητροπολίτης χρίστηκε ο Χριστόφορος Δανιηλίδης,  
που χειροτονήθηκε απ’ τον πατριάρχη Αλεξανδρείας και υπηρέτησε με πάθος την 
εκκλησία. Εκείνος, όμως, που έμελλε να υπηρετήσει επί πολλά χρόνια, σχεδόν μια 
τριακονταετία, ήταν ο μητροπολίτης Νικόλαος που εστάλη απ’ τον πατριάρχη Μελέτιο 
τον Οκτώβριο του 1928, έγινε  δεκτός απ’ τους μονάρχες και εγκαινίασε το ναό 
παρουσία της αυτοκράτειρας Ζαουντίτου, του αντιβασιλιά Ρας Τεφέρι και πολλών 
αξιωματούχων. Ο Καββαδίας συνέχισε να προσθέτει αίγλη με την παρουσία του στην 
ελληνική παροικία  μέχρι το θάνατό του.  
 
Μια γυναίκα η οποία σφράγισε την εποχή της με την παρουσία της, ήταν η κα 
Ελευθερία  Κοσμά  το γένος  Δασκαλάκη,  απ’ το Ρέθυμνο της Κρήτης, κόρη  του 
οπλαρχηγού Μάξιμου Δασκαλάκη, η οποία βρέθηκε στην Αιθιοπία  αρχές του 1900  
με το γιατρό σύζυγό της. Μετά το θάνατο του άνδρα της, αποφάσισε ν’ ανοίξει ένα 
ελληνικό ιδιωτικό σχολείο στην Αντίς Αμπέμπα, συμπληρώνοντας το  μορφωτικό  
έργο του Καββαδία. Κάλεσε  τους ομογενείς  να  στείλουν τα παιδιά τους,  όχι μόνο 
από μάνες Ελληνίδες, αλλά κι εκείνα  που γεννήθηκαν από συμβίωση  με  
Αιθιοπίδες. Επιπλέον, μάζεψε τα ορφανά καθώς και τα νόθα παιδιά που είχαν 
εγκαταλείψει οι γονείς τους . Με την πάροδο του χρόνου γράφτηκαν στο σχολείο και 
παιδιά ιθαγενών με σκοπό να μάθουν την ελληνική γλώσσα.  Απ’ τις πιο γνωστές 
φυσιογνωμίες  της ελληνικής παροικίας συνέβαλε με το έργο της  και τη στοργή της, 
ώστε αυτό το πρώτο  πνευματικό φυτώριο να αποτελέσει τον κρίκο που συνέδεσε   
πνευματικά τις δυο φυλές. Η ίδια υπήρξε  θετή μητέρα του ορφανού από πατέρα 
αριστοκράτη γιου επιφανούς Αιθίοπα και εγγονού της αυτοκράτειρας Ζαουντίτου , του 
Τάσο, αναλαμβάνοντας την ελληνική διαπαιδαγώγησή του.  Η Ελευθερία Κοσμά 
στάθηκε ευεργέτισσα  της κοινότητας αφήνοντας ως κληρονομιά ένα οικόπεδο, στο 
οποίο  χτίστηκε ένα μέρος του κτιρίου  Mosvold με τα  πολυκαταστήματα. 
   
Μια ακόμη γυναίκα, γνωστή  για την προσφορά της, όχι τόσο υλική όσο κοινωνική,  
ήταν η μαμή Τζένη η οποία τη δεκαετία του ’30 και του ’40 ξεγέννησε σχεδόν όλα τα 
παιδιά των ομογενών. Τότε, που δεν υπήρχαν μαιευτήρια και επαρκή μέσα, η Τζένη 
με ζήλο επισκεπτόταν κάθε σπίτι για να προσφέρει το κοινωφελές της έργο. Είχε 
πάντοτε έναν καλό και ενθαρρυντικό λόγο να πει  στις μητέρες. Δραστήρια και 
αεικίνητη, υπήρξε απ’ τις  εντονότερες παρουσίες στη ζωή του τόπου.   
Θα αναφέρω παρακάτω, εν συντομία, μερικούς εμπόρους της εποχής, με το μάτι του 
ντόπιου, εκείνους, δηλαδή,  που ήταν οι πιο γνωστοί στους  Αιθίοπες.  
Ξεκινώντας απ’ την ενδοχώρα, στην Dire Dawa,  θ’ αναφέρω τον κ. Μπολολάκο,  
ιδιοκτήτη  επί χρόνια του μεγαλύτερου ομώνυμου ξενοδοχείου της πόλεως ,  
προέδρου της κοινότητας και μεγάλου ευεργέτη της ελληνικής  παροικίας, με έντονη 
παρουσία και στην Αντίς Αμπέμπα. Στο Gore ζούσε η κα. Βαλλιανάτου που 
ασχολήθηκε με το  εμπόριο.  Έζησε σχεδόν μισό αιώνα εκεί, αγαπητή απ’ τους 
κατοίκους. Μια δραστήρια γυναίκα κι απ’ τις πιο  προσφιλείς εν ζωή προσωπικότητες 
στο εσωτερικό. Στο Yirgalem  δραστηριοποιήθηκε ο κ. Δ.  Μισαϊλίδης ,  έμπορος, ο 
οποίος ήταν γνωστός στην περιοχή και υπάρχει ακόμη  και σήμερα μέρος στην 
κωμόπολη όπου βρίσκεται το κτήμα του,  που συνεχίζουν  οι κάτοικοι να το λένε 
«Δημήτρη» , απ’ το μικρό του όνομα. Επίσης, εκεί ζούσε κι ο κ. Καπογιαννόπουλος, 
έμπορος καφέδων ,  με τη μεγάλη οικογένειά του. Στο Dembidolo  και στη Gambela 
συναντούσαμε τους  κυρίους   Παγουλάτο , Χαρμάνη και Βλαχόπουλο και στην Dila  
τον κ. Οικονόμου. Στο Awash διατηρούσε η κα  Κική Ασημακοπούλου, εν ζωή,  
αρχικά με τον άνδρα της,  έναν εξαιρετικό τύπο κι αργότερα μόνη της, μετά το θάνατό 
του, το εστιατόριο στο σιδηροδρομικό σταθμό για  περισσότερο από πενήντα χρόνια. 
Πολλές αιθιοπικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να της το πάρουν, ειδικά επί χούντας, 
για  να το εθνικοποιήσουν, αλλά επειδή είναι αγαπητή  στους κατοίκους της περιοχής 
Affar ,  απολαμβάνει την υποστήριξη της τοπικής αρχής, που δήλωσε ότι όσο ζει 
κανείς δε θα τολμήσει να αγγίξει την περιουσία της. Η μαντάμ  Κική (γνωστή μ’ αυτό 
το όνομα  στους ντόπιους ) έχει ακόμη το καφέ - εστιατόριο στο σταθμό του Awash. 



Ο γιος της,  Δημήτρης, είναι ο πιο γνωστός επαγγελματίας  κυνηγός της περιοχής. 
Πρόκειται για μια υπέροχη οικογένεια την οποία γνωρίζω από παλιά, ταυτόσημη με 
την περιοχή. 
Απ’ την πόλη της Αντίς Αμπέμπα άξιος αναφοράς είναι ο κ. Δημήτρης Μαυρίκος, ο 
οποίος πρωτοπόρησε  σε αρκετά πράγματα. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε 
κινηματογράφο στην πρωτεύουσα, την αυγή του χίλια εννιακόσια. Ήταν, επίσης,  
εκείνος που λάνσαρε τα πρώτα παγωτά στο ζαχαροπλαστείο του στο κέντρο της 
πόλης, όπου τα έφτιαχναν σε ξύλινα δοχεία ανακατεύοντας τα υλικά γύρω από έναν 
περιστρεφόμενο μύλο. Εκτός απ’ τα παραπάνω υπήρξε πρωτοπόρος και…στον 
τζόγο. Έφερε  για πρώτη φορά απ’ το εξωτερικό μια ρουλέτα , την οποία μετέφεραν 
κατά γραφικό τρόπο ένοπλοι στρατιωτικοί για να την τοποθετήσουν στην αίθουσα  
του τζόγου κάθε φορά που γινόταν παιχνίδι. 
Ο πρώτος γνωστός δικηγορικός οίκος  ήταν του κ. Περδίκη που, μαζί με τον κ. 
Νικόλαο Βοζίκη και αργότερα και με τον ανηψιό του δευτέρου, Νικολή Βοζίκη, ήταν 
επί χρόνια απ’ τα πιο έγκριτα νομικά γραφεία της  πόλης. Εξίσου γνωστό δικηγορικό 
γραφείο ήταν και εκείνο του κ. Νικόλαου  Χαμάουι. Επίσης άξιος αναφοράς υπήρξε 
και ο κ. Αντώνης Ζεζεφίλης, επί χρόνια δικηγόρος της Αιθιοπικής Τράπεζας. Τέλος   
ο πρώτος  δικηγόρος της εποχής, ίσως, ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Σφακιανός, γνωστός 
εισαγωγέας ποτών.  
Το μεγαλύτερο επί χρόνια βιβλιοπωλείο της  Αντίς Αμπέμπα ήταν του κ. 
Γιαννόπουλου. Εκείνος  και τα παιδιά του αργότερα, εκτός  του ότι ήταν 
αντιπρόσωποι πολλών εκδοτικών οίκων, εισάγοντας βιβλία σε όλες τις γνωστές 
γλώσσες, έφερναν και  ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά και με αυτόν τον τρόπο 
μαθαίναμε τα νέα της πατρίδας.  
  
     Μιας κι έχουμε σταθεί στην πρωτεύουσα  θα αναφερθώ στο υπέροχο βιβλίο του κ. 
Αδριανού Ζερβού  γραμμένο στα γαλλικά με τον τίτλο «L’ empire d’Ethiopie» ( Η 
αιθιοπική αυτοκρατορία ) , όπου  σ’ ένα σημείο έχει κατατάξει αλφαβητικά σχεδόν  
όλους τους  Έλληνες εμπόρους ή επαγγελματίες  που ζούσαν στην Αντίς απ’ το 1900 
μέχρι  το 1935. Το  βιβλίο παρουσιάζει  μεγάλο ενδιαφέρον , ειδικά για τους 
παλαιότερους , αλλά και για τους λίγο μεταγενέστερους , καθώς βοηθάει να 
θυμηθούν  τα ονόματα εκείνων που ταυτίστηκαν με τη ζωή της παροικίας μας. Εγώ 
προσωπικά αισθάνθηκα ιδιαίτερη συγκίνηση διαβάζοντας τ’ ονόματα αυτών των 
ανθρώπων, διότι μεγάλωσα ακούγοντας γι’ αυτούς, αν και τους περισσότερους δεν 
τους είδα ή   δεν τους γνώρισα , καθόσον  ήταν συνομήλικοι του πατέρα μου ή λίγο 
μεγαλύτεροι. Παρά ταύτα, τα περισσότερα απ’ τα καταστήματα αυτά λειτουργούσαν 
για πολλά χρόνια, όπως  και  μερικά απ’ τα εργοστάσια.  Η λίστα των ονομάτων δε 
χρειάζεται επεξήγηση, διότι το επάγγελμά τους τα λέει όλα. Πολλοί απόγονοι αυτών, 
τωρινά εγγόνια και δισέγγονα  που μου κάνουν την τιμή να διαβάσουν το βιβλίο μου,  
βλέποντας  τη λίστα θα βρουν ονόματα των  προγόνων τους.  
 
Αλεξάκης Γεώργιος- Κατασκευαστής κάσκων και καπέλων, έτος ιδρύσεως  1921 
Αλεξάκης Νικόλαος-  Εισαγωγέας καλλυντικών , έτος ιδρύσεως 1916 
Αναστασιάδης Α.- Εργοστάσιο υποδημάτων , έτος ιδρύσεως 1919 
Αναστασιάδης Γ-  Εργοστάσιο υποδημάτων ,  έτος ιδρύσεως 1926 
Αγγελόπουλος Ν.- Δικηγόρος , από το 1934  
Αντωνόπουλος Χρ.- Επιχειρηματίας 
Αποστολάτος Γ.- Αποστακτήριο κρασιών  
Αράπογλου Δ.- Έμπορος 
Αρμαζάς Τιμ.- Ιδιοκτήτης ακινήτων , από το έτος  1902 
Ασλανίδης Αντ.- Ελαιουργείο , έτος ιδρύσεως 1934 
Ασλανίδης Β.- Βιομήχανος  
Ασλανίδης Ν.- Εργοστάσιο ξυλείας 
Αθανασσιάδης Γ.- Ιδιοκτήτης φαρμακείου «Γκρέκο/Αιθιοπιέν» , έτος ιδρύσεως 1927 
Αυγουστίδης Π.- Εργοστάσιο μάλλινων ειδών , έτος ιδρύσεως 1926  



Αντύπας Μ.- Ιδιοκτήτης  ζαχαροπλαστείου «Ντορέ» , έτος ιδρύσεως1929 
Βαλασκατζής Β.- Ιδιοκτήτης εδωδιμοπωλείου  
Βαλασκατζής Εμμανουήλ - Κατάστημα ποικίλων εισαγομένων ειδών , οίκος ιδρυθείς 
το 1922. 
Βλέσσας Κανάρης –Εισαγωγέας ,από το έτος 1926 
Βαφέας Γ.- Δερμάτινα είδη , έτος ιδρύσεως 1921 
Βασιλείου Θεμ.- Έμπορος 
Βαιραμής Π. -Αποθήκη ποτών ,  έτος ιδρύσεως 1922 
Βελισαρίου Β.- Υλικά οικοδομών , έτος ιδρύσεως 1925 
Βλαχόπουλος Δ.- Ράπτης , έτος ιδρύσεως 1923 
Βλαχόπουλος - Έμπορος 
Βοζίκης Ν.- Υπάλληλος της Τράπεζας της Αιθιοπίας.  
Βοζίκης Πετρ.- Εκτελωνιστής 
Γαλάτης Η. -Υπάλληλος «Μεζόν Ντέβις» 
Γαροφάλλου Π.- Ιδιοκτήτης φάρμας στο Ακάκι  
Γεωργίου Μ.- Προμηθευτής , έτος ιδρύσεως 1930  
Γεωργίτσης Μάριος - Ιδιοκτήτης του «Παρί Μοντ» , ιδρυθέν το 1930, του «Μον 
Σινέ»(σινεμά) και του μπαρ «Σελέκτ» ,  έτος ιδρύσεως 1935 
Γερολυμάτος Ν.- Προμηθευτής , φάμπρικα καπέλων , έτος ιδρύσεως 1925 
Γανωτάκης Ε.-  Μεγάλο παζάρι παπουτσιών , αρωμάτων και  τροφίμων , έτος 
ιδρύσεως 1923  
Γιαννόπουλος Γ. - Βιβλιοπωλείο , έτος ιδρύσεως 1928 
Γιαννούκος Α.- Κουρείο-αρωματοπωλείο , έτος ιδρύσεως 1930 
Γκλύκος Κ.- Προμηθευτής , έτος  ιδρύσεως 1929 
Γεωργόπουλος Β. - Έμπορος 
Δαλέντζας Διογένης - Προμηθευτής , έτος ιδρύσεως 1935 
Δαλέντζας Μ.- Καφενείο , έτος ιδρύσεως 1935 
Δαλέντζας Θ. - Έμπορος δερμάτων  
Διακοσάβας Β. - Οίκος Ε. Γανωτάκη 
Δούκας Ν.-  Εισαγωγές /εξαγωγές , έτος ιδρύσεως 1911 
Δριτσώνας Π.- Σιδηρουργός , έτος ιδρύσεως 1914 
Δηβανάκης Χ.-  Εμπόριο αλκοόλ  
Δούκας Ι.- Έμπορος τούβλων , από το 1915. 
Ευθυμιάδης Κ.- Υπάλληλος της Τραπέζης της Αιθιοπίας 
Ευθιμιάδης Α.- Προμηθευτής , από το 1926 
Ζαγορίδης Δ.- Ιδιοκτήτης φαρμακείου «Αιθιοπιέν» , έτος ιδρύσεως 1928 
Ζακέτας Κ. - Έμπορος 
Ζέκου Πολύδωρος- Ελαιουργείο 
Ζερβός Ι.- Προσωπικός ιατρός του αυτοκράτορα 
Ζερβός και Σία -Εμπορικός οίκος , έτος ιδρύσεως 1918 
Ζερβός Αδριανός - Διευθυντής της «Agence Philatelique Ethiopienne» 
Ζερβός Χ.-  Ιδιοκτήτης της  «Σοσιετέ Νατιονάλ»  
Ζωγράφου Β.- Έμπορος  
Ζορμπάς Μ. - Μηχανές ραψίματος και  ανταλλακτικά , έτος ιδρύσεως 1931 
Ζούβελος Αθ. - Αποθήκη ποτών, εισαγωγέας κρασιών , έτος ιδρύσεως 1928 
Θεοδοσιάδης Φ. – Εισαγωγές /εξαγωγές , έτος ιδρύσεως 1913 
Θεοδωρακάκος Ν.- Καφενείο  
Θωμάς Δ. -Οικοδομικά υλικά , έτος ιδρύσεως 1926 
Ιωάννου Β.-  Τσαγκάρης 
Καλλίνικος Θ. - Κατάστημα ποτών , έτος ιδρύσεως 1909 
Καλογερόπουλος Ιωάννης και Γεώργιος-  Εισαγωγές /εξαγωγές , από το 1908 
Καλογερόπουλος Λ. - Προμηθευτής , από το 1928 
Καραγεωργίου Σ.-  Έμπορος , από το 1908 
Κασσάπις Ιερόθεος- Αρχιμανδρίτης , επικεφαλής της  ελληνικής εκκλησίας. 



Καββαδίας Α.- Δημοσιογράφος , ιδιοκτήτης του θεάτρου «Ολύμπια» , έτος ιδρύσεως 
1900 
Καζάζης Σ.- Τσαγκάρης , από το 1928 
Κιούση Μ. (κυρία) - Μοδίστρα , από το 1928 
Κιούσης Γ.- Ιατρός , διευθυντής της πολυκλινικής του Δημαρχείου. 
Κιούσης Κ. -Υπάλληλος του οίκου «Τόμας»  
Κιούσης Ι.- Ιδιοκτήτης του γκαράζ «Μόντερν» 
Κιούσης Ν. - Είδη τροφίμων , από το 1910 
Κιούσης Σ.- Καφέ /εστιατόριο , έτος ιδρύσεως 1933 
Κομινάτος Β - Είδη μόδας  
Κοντόπουλος Εμ.- Ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Ομόνοια» , έτος ιδρύσεως 1919 
Κορδάς Παύλος - Ιδιοκτήτης του «Γκραντ Μπαζάρ Αβησσυνίας» , έτος ιδρύσεως 
1907 
Κωσταντάτος Γ.- Σαπωνοποιείο- δέρματα 
Κοτσίφης Κ.- Μύλοι , έτος ιδρύσεως 1905 
Κουφάλης Ι.-  Συνεργείο αυτοκινήτων , έτος ιδρύσεως 1935 
Κουμαριανός Αρ.- Έμπορος 
Κουτσούμπεσης Α. -Μαραγκός  
Κυριακούλης Ν. - Εκδότης της εφημερίδας «Ethiopian herald» 
Κυριαζής Ευ.- Ζαχαροπλαστείο «Ρουαγιάλ» , έτος ιδρύσεως 1925 
Κανελλόπουλος Σταμ.- Έμπορος 
Καραντίδης Α.- Έμπορος 
Κουρουκλής Σπ.- Εισαγωγέας ψαριών απ’ το Τζιμπουτί.  
Λεντάκης Β. – Έμπορος  
Λεοντής Τ.- Υπάλληλος  της Τραπέζης της Αιθιοπίας 
Λιναρδάτος Δ. – Εισαγωγέας , από το 1914 
Λιριντζάκη Αφοι - Υποδηματοποιείο , από το 1932 
Λιβιεράτος Χρ. - Έμπορος , από το 1905 
Λιβιεράτος  Φ. - Οίκος εισαγωγών /εξαγωγών (διάδοχος των Αφών Λιβιεράτου) , έτος 
ιδρύσεως 1912 
Λορέντζος Δ. - Υποδηματοποιός , από το 1927 
Λουκάκης Β. - Ράπτης γυναικείων και ανδρικών ρούχων , από το 1932 
Λύτης , Λουκάς & Κίσκας  - Ζαχαροπλαστείο /φούρνος  το «Πανελλήνιον» , έτος 
ιδρύσεως 1930 
Λυτσάκης Δ. - Φούρναρης , έτος ιδρύσεως 1929 
Λιβαδίης Ν. – Έμπορος 
Λιβιεράτος Αυγ.- Έμπορος 
Μαγδαληνοί Αφοι - Προμηθευτές γενικών προϊόντων (οίκος) , από το 1927 
Μαγδαληνός Ευγ. -Της εταιρείας Αφοί Μαγδαληνοί 
Μαγσαλινός Σ. - Διευθυντής του Οίκου Φ. Λιβιεράτου 
Μαμαλίγκας Φ. - Εργαστήρι κατόπτρων , έτος ιδρύσεως 1932 
Μαμαλίγκας Ευ.- Εισαγωγές /εξαγωγές  ποτών , έτος ιδρύσεως 1920 
Μαμαλίγκας Σ. - Καφενείο  
Μανώλης Γ. - Φούρνος 
Μάρρης Ιακ. - Εστιατόριο , έτος ιδρύσεως 1934 
Μαρόκος Β. - Μεσίτης 
Μαρουσσάκης Ε.-  Κομμωτής , από το 1918 
Μαστρογιάννης  Χρ.- Αντιπροσωπεία , έτος ιδρύσεως 1919 
Ματζούκας Γ. - Ράπτης , από το 1934 
Μεϊμαράκης  - Υπάλληλος του δημαρχείου 
Μελένος Κ.- Προμηθευτής  στο εσωτερικό , από το 1929 
Μενδράκος Γ. - Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Ιμπεριάλ» 
Μυτζήθρας Σ.- Οδηγός 
Μισαϊλίδης Δ. - Έμπορος 
Μιστάκας Φ. - Ποτά  



Μωραΐτης Χρ. - Έμπορος 
Μωραΐτης Ι. - Υπάλληλος της Τράπεζας της Αιθιοπίας 
Μουστής Ν. - Σαπωνοποιείο , έτος ιδρύσεως 1935 
Μυραλλής Σ.- Οίκος  Εξαγωγών , έτος ιδρύσεως 1932  
Μαστροσαβάκης Ε. - Έμπορος 
Μποβέρος  Απόστ. - Ιδιοκτήτης  του καφέ «Κομερσιάλ»- μπιλιάρδα 
Μπρόφας– Τάπητες , παλτά , γούνες , δερμάτινα είδη , έτος ιδρύσεως 1926 
Νάκας Μ. - Έμπορος 
Νάκας Θ. - Υποδηματοποιός 
Νικολαίδης Ν- Οδοντίατρος  
Νικολαίδης Δ-Εργοστάσιο πλεξούδων , έτος ιδρύσεως 1935 
Νικολαίδης Ι- Καφέ «Ακροπόλ» , έτος ιδρύσεως 1930 
Νικήτας  Ο.- Παντοπωλείο /χασάπικο , έτος ιδρύσεως 1931 
Ορτεντζάτος Ε. - Οίκος  εισαγωγών  κυνηγετικών ειδών , έτος ιδρύσεως1924 
Παλαιολόγος Κ & Γ.-  Συνεργείο αυτοκινήτων , έτος ιδρύσεως 1933 
Παναγαγής Ν. - Υπάλληλος τραπέζης 
Παναγιωτάτος Σ. - Εισαγωγέας , έτος ιδρύσεως 1912 
Παπαχριστοδούλου Ε.- Υποδηματοποιός , από το 1928 
Παπακωνσταντίνου Τ. - Προμηθευτής εσωτερικού , από το 1930 
Παπαδόπουλος Γ. - Γραμματέας του ελληνικού Προξενείου 
Παπαεμμανουήλ Δ. - Υπάλληλος του ελληνικού Προξενείου 
Παπαγεωργίου Γ. - Της εταιρείας  «Chemin de fer»  των σιδηροδρόμων  
Παπαγεωργίου Δ. - Έμπορος 
Παπασίνος Ν. - Έμπορος καφέδων  
Παπατάκης Σ. - Ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Ματζέστικ» , έτος ιδρύσεως 1930 
Παπατζίμας Ν. - Έμπορος , έτος ιδρύσεως 1903 
Παπαβασιλειάδης Κ. - Παντοπωλείο , έτος ιδρύσεως 1930  
Παπαδόπουλος -Υπάλληλος 
Παρασκευάς Ν. - Υπάλληλος της Τράπεζας της Αιθιοπίας 
Περδίκης Στ. - Δικηγόρος  
Πετράτος Α. - Υπάλληλος τραπέζης 
Πετράτου Αφοι - Οίκος ιδρυθείς το 1930- σαπωνοποιία /ελαιουργία 
Πετρουλάκης Β.- Αρτοπωλείο , έτος ιδρύσεως 1935 
Πολεμικός - Πλυντήριο ρούχων , έτος ιδρύσεως 1931 
Πρωτογερέλλης Φ. - Αρτοπωλείο  
Παπαδόπουλος Κ. - Εργαστήριο βιβλιοδεσίας  
Παπαδόπουλος Χρ. - Έμπορος 
Παπαδόπουλος Ν. - Έμπορος 
Παπαϊωάννου Κ.- Έμπορος 
Παπαβασιλειάδης Ε. - Έμπορος 
Παπάζογλου Αλ. - Έμπορος  
Πιπλούκας Θ. - Ζαχαροπλαστείο -καφενείο , έτος ιδρύσεως 1927 
Ραΐσης Γ. - Καφενείο , έτος ιδρύσεως 1932 
Ραΐσης Σ. - Έμπορος 
Ράπτης Ν. - Αρτοπωλείο  
Ρούσογλου Κ. - Τυροκόμος 
Ρομνάκης Γ. - Έμπορος 
Σακελλαρίδης Χρ.-  Ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Ερμής»  
Σαραγάς Στ. - Προμηθευτής εσωτερικού , από το 1916 
Σαρρής Ν. - Καθηγητής στο ελληνικό σχολείο 
Σαρρής Π. – Ιδιοκτήτης αλευρόμυλου  
Σκούρτης Α. - Ράπτης , από το 1924 
Σφακιανός Κ. - Δικηγόρος , από το 1935 
Σολωμονίδης Χρ. - Γενικές εισαγωγές , από το 1916 
Σουρής Σεβ. - Έμπορος 



Σούνιος -Έμπορος 
Στάντζος Εμ. - Κατάστημα ποτών  
Στεφανίδης Γ. - Έμπορος καφέδων  
Σάλτης Γ. - Έμπορος  
Σιδερίδης - Αρτοπωλείο 
Σταυρόπουλος Α. - Έμπορος 
Στεφάνου Ι. - Έμπορος  
Τροχάλης Παλαιολ. - Παντοπωλείο  
Τσακίρης Ι. – Εργαστήριο  ζαχάρεως , έτος ιδρύσεως 1935 
Τσοπάνος Ξ.- Διευθυντής του οίκου Π. Κορδά 
Τσουκλάς Αλ. - Φωτογραφείο και ατελιέ ζωγραφικής , έτος ιδρύσεως 1927 
Τσαλίκης Αντ. - Έμπορος 
Φωκάς Αρ. - Υπάλληλος  
Φωτάς Ι. -  Καφέ /μπιλιάρδα 
Φίλλης Α. - Ιδιοκτήτης κινηματογράφου «Απόλλων»   
 
Απ’ ό,τι βλέπουμε στον παραπάνω  κατάλογο, τουλάχιστον  μέχρι το 1935 , οι 
έλληνες μετανάστες που είχαν μεγάλη μόρφωση μπορούσαν να μετρηθούν στα 
δάχτυλα του ενός χεριού. Σχεδόν στην πλειοψηφία τους επρόκειτο για ανθρώπους  
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και χωρίς αξιόλογη εξειδίκευση. Κατάφεραν, όμως,  
με τη σκληρή δουλειά  και το ταλέντο τους  αρκετοί απ’ αυτούς να δημιουργήσουν 
περιουσίες και να συμβάλλουν στην οικονομία  του τόπου. Βεβαίως , δεν πρέπει να 
λησμονηθεί το γεγονός ότι η Αιθιοπία τους αγκάλιασε σαν δεύτερη πατρίδα και τους 
δόθηκε η δυνατότητα  να ευημερήσουν και να προοδεύσουν  σε εποχές  σκληρές. 
Νομίζω ότι η συμβολή  και των δύο πλευρών υπήρξε σημαντικότατη.  
Ένα πράγμα που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι παρά την έλλειψη 
γνώσεων, για την οποία βέβαια δεν έφταιγαν εκείνοι, αλλά οι συνθήκες που 
μεγάλωσαν, όλοι τους προσπάθησαν με κάθε μέσο να μορφώσουν  τα παιδιά τους 
και να τους δώσουν αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι : τον πνευματικό πλούτο. Ως 
αποτέλεσμα   ξεπήδησε  αργότερα, μέσα απ’ την καινούργια γενιά, μια φουρνιά  
νέων, αξιόλογων  επιστημόνων  που έδωσαν καινούργια ώθηση στην ποιότητα της  
ζωής της  παροικίας μας. Πρόσφατα διάβασα στην εφημεριδούλα «Κοντά σας»  που 
εκδίδει ο σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας, ότι κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησε  η 
Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη συνέταξε μια λίστα  επιστημόνων προερχόμενων απ’ το 
Μίχειο λύκειο της Αντίς Αμπέμπα με 62 ονόματα αυτών  που ασχολούνται με την 
ιατρική ή άλλα επαγγέλματα, συναφή με την υγεία. Είναι όντως εντυπωσιακός ο 
αριθμός σ’ έναν  τόσο σπουδαίο κλάδο. 
Οι Έλληνες με τη δημιουργία εργοστασίων και βιομηχανιών στη χώρα, έκτος απ’ την 
προσφορά στην οικονομία και στο εμπόριο, απασχολούσαν παράλληλα και πολλούς 
Αιθίοπες εργάτες, πράγμα πολύ σημαντικό. Παρά ταύτα, οι Αιθίοπες έμποροι 
κατηγορούσαν τους Ρωμιούς και τους Αρμένιους ότι στέκονταν εμπόδιο στην εξέλιξη 
τους, διότι ανέπτυσσαν στενές εμπορικές σχέσεις με τους ευγενείς Αιθίοπες, που 
τους παρείχαν ευκολίες, κάτι  που δε συνέβαινε για τους ντόπιους. Οι Αιθίοπες 
ευγενείς προτιμούσαν να κάνουν τις δουλειές τους  με τους ξένους, κρατώντας 
μυστική αυτή τους τη συνεργασία, διότι τον  ξένο δεν τον συνέφερε να αποκαλύψει 
πως συνεργάζεται με υψηλά ιστάμενο , για ευνόητους λόγους. Τουναντίον, ο ντόπιος 
κάποτε  θα αποκάλυπτε  αυτήν τη σχέση,  για να αποδείξει στην κοινωνία που ζει ότι 
διαθέτει μέσα και πυγμή.   
Πολλοί απ’ τους μετανάστες πραγματοποίησαν δωρεές στην ελληνική κοινότητα και 
ίδρυσαν σχολεία  που έφεραν το όνομά τους.  Πολλοί, όμως,  Αιθίοπες αναρωτιόνταν 
γιατί δεν έγινε  κάτι ανάλογο, έστω και σε μικρότερο βαθμό,   από άλλους  πάροικούς 
μας και  για τον τόπο που τους φιλοξένησε  κι ευημέρησαν  σ’ αυτόν. Όταν  κάποιος 
έφτιαχνε μια  μικρή γέφυρα (όπως ο Μίχος) ή έχτιζε ένα σχολείο για τα μικρά παιδιά 
των Αιθιόπων( όπως ο Ασημακόπουλος) αυτό γινόταν δεκτό με ενθουσιασμό, επειδή  
στην ουσία  τέτοιου είδους δωρεές, που εξυπηρετούν ανθρώπους χωρίς  οικονομική 



επιφάνεια, βοηθούν  πραγματικά τον  τόπο . Πάντως,  ποτέ δεν είναι αργά. Εξάλλου 
έγκειται  στην κρίση του δωρητή πού θα διαθέσει τα λεφτά του. Εξάλλου, μπορεί να 
υπάρχουν κι’άλλοι που προσέφεραν και δεν γνωρίζω.  Παρά ταύτα, τέτοιου είδους  
προσφορές  αγγίζουν  τα αισθήματα του λαού, όσο για τις ανάγκες, υπάρχουν τόσες !  
Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα  επίσημο ελληνικό κράτος, που αν και είχε  
σχέσεις από παλιά με τη χώρα, εν τούτοις δεν προσέφερε κάτι  σημαντικό, τη στιγμή 
μάλιστα  που υπάρχει η Σουηδική Παιδιατρική Κλινική, το Νορβηγικό Νοσοκομείο στο 
Yrgalem , το Building College , ο μεγάλος αγροτικός συνεταιρισμός  Chilalo  στο 
Αρούσι  και πολλές ακόμη σημαντικές δωρεές  άλλων χωρών. Τελευταία, πάντως,   
μαθαίνω ότι το ελληνικό κράτος συμβάλλει οικονομικά ποικιλοτρόπως κι αυτό 
συνιστά ένα  θετικό βήμα που ήδη  γίνεται  αισθητό στην αιθιοπική κοινωνία.  
 Όλα  αυτά τ’ αναφέρω, διότι απ’ την εποχή που φύγαμε, πολλές φορές υπήρξε θέμα 
στις συζητήσεις μας  το αν έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι  περισσότερο  για τους 
ντόπιους, όπως για παράδειγμα  κάποιο έργο για τη  γειτονιά που ζήσαμε  ή   δυο  
θρανία  για  ένα μικρό σχολείο.   
      Ο  πατέρας μου ήταν κι εκείνος ένας μετανάστης  που ήρθε στην Αντίς Αμπέμπα  
κατόπιν  προτροπής  των ξαδέλφων του Γιώργη και Γιάννη Καλογερόπουλου.  Είχε  
ελάχιστες γνώσεις ,  μιας και είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό. Απ’ ό,τι θυμάμαι  και 
άκουγα, ο μόνος που κατάφερε να  τελειώσει τότε το σχολαρχείο (το οκτατάξιο 
σχολείο) απ’ το σόι μας ,  ήταν ο αδελφός του, Γιώργος, ο οποίος  «χάθηκε» στη 
μάχη του Αφιόν Καρασιχάρ. Αρχικά, ο πατέρας  μου ασχολήθηκε με το εμπόριο και 
ειδικά με τον καφέ . Απ’ τον τρόπο που ζούσαμε τότε μικροί  συμπεραίνω πως 
πρέπει να τα κατάφερνε μια χαρά με τη δουλειά του.  
Σ’ ένα του ταξίδι στο εσωτερικό και συγκεκριμένα στο δρόμο προς την Jimma 
(περιοχή καφέδων) οδηγώντας το φορτηγό του φορτωμένο  με αρκετές  σακούλες 
γεμάτες  σελίνια  απ’ το εμπόρευμα που πούλησε, γυρνώντας στο κτήμα του με τις 
καφέες , σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και το καμιόνι αναποδογύρισε σκορπώντας 
τα σακιά με τα κέρματα. Το αιθιοπικό  νικελένιο σελίνι  αντιστοιχούσε με  το 0.25 του 
αμερικανικού δολαρίου, ήταν μισό μπιρ. Αυτές οι σακούλες περιείχαν  σχεδόν μια 
μικρή περιουσία. Οι συναλλαγές τότε γίνονταν μ’ αυτό το νόμισμα, διότι οι χωρικοί  
έθαβαν τα κέρματα, μιας και δεν υπήρχαν τράπεζες για να τα καταθέσουν  και το 
νίκελ δεν αλλοιωνόταν  απ’ το χώμα.  Αυτό συνέβη το σούρουπο. Την άλλη μέρα που 
τον βρήκαν, δυο απ’ τους εργάτες  που ταξίδευαν μαζί του και που προφανώς δεν 
έπαθαν τίποτε, είχαν εξαφανιστεί μαζί με τις σακούλες με τα σελίνια . Σίγουρα τη 
δουλειά την αποτελείωσαν οι χωριάτες της περιοχής τη νύχτα, διότι ήταν αδύνατον 
εκείνοι οι δύο να τα κουβάλησαν όλα  μόνοι τους. Ο πατέρας μου μεταφέρθηκε βαριά 
τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου έμεινε κοντά στους  έξι μήνες. Το ευτύχημα 
ήταν ότι επέζησε, αλλά αυτή η περιπέτεια υπήρξε καθοριστική για  τη ζωή του. 
Έρευνες  διενεργήθηκαν απ’ τις  τοπικές αρχές για τον εντοπισμό  των δραστών, 
αλλά εις μάτην. Ήταν σα να ’ψαχναν ψύλλους στ’ άχυρα. Σίγουρα θα  βρήκαν τους 
δράστες, διότι σε κάτι τέτοια οι Αιθίοπες ήταν  μανούλες, αλλά  ακόμη πιο  σίγουρο 
ήταν ότι τα τσέπωσαν  και οι ίδιοι που ’καναν τις έρευνες, μιας και συμφώνα με  την 
αγγλική ρήση  « opportunity makes the thief» ( η ευκαιρία κάνει  τον κλέφτη ). Με λίγα 
λόγια, βρήκαν το φαΐ ν’ αχνίζει στο πιάτο. Μετά απ’ αυτό το επεισόδιο και με την 
κακοδιαχείριση των χρημάτων του απ’ το  προσωπικό του κατά το διάστημα που 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, ο πατέρας μας έχασε σχεδόν όλη  του την περιουσία 
του κι αναγκάστηκε ν’ ασχοληθεί με άλλα επαγγέλματα, ανοίγοντας για ένα διάστημα 
καφενείο στο κέντρο της πόλης με μπιλιάρδα και, τελικά, καταλήγοντας  υπάλληλος. 
Κάποτε στο σινεμά  είδα ένα ασπρόμαυρο φιλμ  «The treasure of the  Siera Madre» ( 
Ο θησαυρός της Σιέρα Μάντρε ) με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ στο ρόλο του 
χρυσοθήρα, όπου σε μια σκηνή, αφού πρώτα «καθάρισε» το φίλο του κι έκλεψε το 
μερίδιό του, φόρτωσε  σακιά με σβόλους  χρυσού σε γαϊδούρια  για να τα μεταφέρει 
μακριά.  Στο δρόμο τον εντόπισαν  μεθυσμένοι  Μεξικάνοι ληστές κι αφού τον 
ξεπάστρεψαν  με τις ματσέτες  τους, εν συνεχεία χτύπησαν  τα σακιά νομίζοντας ότι 
κουβαλούσε αλεύρι και οι σβόλοι χρυσού σκόρπισαν στον αέρα. Αμέσως ο νους μου 



πήγε στο περιστατικό που συνέβη πριν από  χρόνια στον πατέρα μου. Μόνο που η 
Σιέρα Μάντρε στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Jimma και οι σβόλοι χρυσού,  τα 
σελήνια. Έτσι σκόρπισαν  και τα όνειρα του πατέρα μου για  μια καλύτερη ζωή. Θεός 
σχωρέστον.  
 
 

 
 
                       Αρμένιοι μετανάστες στον αθλητικό σύλλογο «Αραράτ». 
 
 
I n t e r m e z z o  
 
 Πριν ο αθλητικός σύλλογος Ολυμπιακός μεταφερθεί στις  καινούργιες του ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στην Αντίς Αμπέμπα το 1960, η αίθουσα του συλλόγου βρισκόταν  
στην οδό Μουνίγιε. Δεν υπήρχε περίπτωση Έλληνας  να ξεχάσει   την....ονομασία 
του δρόμου.  
Ο Χρήστος Μάλλιαρης έχτισε το σπίτι του στην Αντίς Αμπέμπα μεταξύ του 1910-
1913  σε  έκταση που του παραχωρήθηκε απ’ τη βασιλική οικογένεια  ως  
αντάλλαγμα για  ένα  βελούδινο επιτραπέζιο ρολόι.  
Ο πρώτος τόπος προσευχής για τους Έλληνες της  Αντίς Αμπέμπα  ήταν στις αρχές 
του αιώνα πίσω από ένα κατάστημα, με μια πρόχειρα φτιαγμένη Αγία Τράπεζα, όπου 
χοροστατούσε ένας  κοσμικός.  
Το 1908  χειροτονήθηκε ο Χριστόφορος ως ο πρώτος Μητροπολίτης Αιθιοπίας απ’ 
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας.  
Έχοντας ασπασθεί το Χριστιανισμό κατά τον τέταρτο αιώνα, η Αιθιοπία  είναι η 
δεύτερη αρχαιότερη χώρα, μετά την Αρμενία, που υιοθέτησε  επίσημα  αυτή τη 
θρησκεία.  
Τρεις απ’ τους αρχιμανδρίτες που ιεράτευσαν στην Αντίς Αμπέμπα  έγιναν οι δύο  
μητροπολίτες κι ο ένας πατριάρχης. Ο αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Γιανναρόπουλος       
( μετέπειτα μητροπολίτης Καστοριάς και Αττικής ) , ο αρχιμανδρίτης  Μεθόδιος 
Φούγιας ( μετέπειτα μητροπολίτης Αξώμης και Βρετανίας ) και ο αρχιμανδρίτης  
Νικόλαος Βαρελόπουλος ( μετέπειτα μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας ).  
Η πρώτη ελληνική κοινότητα «στο κέρας της Αφρικής»   ιδρύθηκε  στην Ερυθραία , 
στην πόλη της Ασμάρα που βρισκόταν  υπό Ιταλική κατοχή το 1903  και, εν συνεχεία 
, το  πρώτο σχολείο το 1907  και η πρώτη εκκλησιά  το 1909.  
Η πρώτη ελληνική κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα  ιδρύθηκε το 1918. 



Οι πρώτοι μετανάστες που έφτασαν στην Αιθιοπία  απ’ το βορρά και εξ ανατολής  
προέρχονταν, κυρίως, απ’ τα νησιά, ενώ εκείνοι που έφτασαν μέσω Σουδάν ήταν 
Άγγλοι υπήκοοι απ’ την Κύπρο.  
Το 1910 η μεγαλύτερη παροικία   στην Αντίς Αμπέμπα  ήταν η ελληνική, με 334 
άτομα, ακολουθούμενη απ’ την αραβική (227) και την αρμένικη  και την ινδική (149 ). 
Το 1935 πρώτοι σε πληθυσμό ήσαν οι Άραβες με 4.000 άτομα , ακολουθούσαν οι 
Έλληνες με 3.140 και κατόπιν οι Αρμένιοι με 2.800.   
Ο πρώτος  ξένος που κατάφερε να  μπει στην πόλη του Χάραρ που βρισκόταν  υπό  
αιγυπτιακή κατοχή και γι’ αυτό δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε χριστιανούς, ήταν ο 
Μανώλης Χλαμπουλάκης,  κρητικός ναύτης σε τουρκικό πλοίο που ήξερε άπταιστα 
τούρκικα κι έπεισε τον εμίρη ότι ήταν μουσουλμάνος.  
Η πόλη του Χάραρ θεωρείται από πολλούς μουσουλμάνους ως η τέταρτη ιερή πόλη 
μετά απ’ τη   Μέκκα, τη Μεδίνα και την  Ιερουσαλήμ. 
 
Τα παλιά τα χρόνια  στη φυλή των Gurage τ’ αγόρια πριν απ’ την εφηβεία τους 
άφηναν ένα τσουλούφι, «το κούντσο», πάνω απ’ το κούτελο, ξυρίζοντας το υπόλοιπο 
της  κεφαλής τους. Τα δε κορίτσια τους, πριν παντρευτούν  ξύριζαν το μεσαίο τμήμα 
της κεφαλής αφήνοντας μια λουρίδα τριγύρω με μαλλιά, όπως οι καπουτσίνοι 
καλόγεροι.  
Οι Ερυθραίοι καθώς και οι Τιγκρέ  τραβούσαν στο κάθε τους βλέφαρο  δυο χαρακιές 
κάθετα  (ΙΙ ) τη μια δίπλα στην άλλη, ως διακριτικό για να ξεχωρίζουν απ’ τις άλλες 
φυλές. Ειρωνικά τους είχαν δώσει οι Ιταλοί  το παρατσούκλι «numero undici» 
(αριθμός ένδεκα), επειδή το σημάδι θύμιζε δύο άσσους.  
 
Η Αιθιοπία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο  πληθυσμό  γαϊδουριών μετά την 
Κίνα . Τα  τετράποδα ανέρχονται σε 5,2 εκατομμύρια κεφαλές.  
Στις τριάντα  κάθε μήνα γιορτάζεται απ’ τους Αιθίοπες ο Άη  Γιώργης. Για τους 
ντόπιους η ημέρα αυτή παλιότερα είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι έπαιρναν το μισθό 
τους όσοι δούλευαν σε ξένους. Όταν καμιά φορά το ξεχνούσε ο εργοδότης, του 
’λεγαν με σημασία  « κύριε, σήμερα είναι του Άη  Γιώργη». 
Ο μήνας Μάιος  (Γκινμπότ)  στην Αντίς είναι μουντός και βαρύς  πριν από την εποχή 
των βροχών, που ξεκινάει τον Ιούνιο. Ως αποτέλεσμα  γινόταν περίοδος  επιδημιών 
και δυσφορίας για τους κατοίκους. Για να διώξουν τις μιζέριες και τα κακά  την ημέρα 
της Παναγίας (Γκινμπότ Μαριάμ) τηγάνιζαν  πίτα, καβούρδιζαν  σιτάρι και ρεβίθια  και 
σκορπούσαν μια φούχτα απ’ αυτά  πίσω απ’ τον ώμο τους στην αυλή του σπιτιού 
τους , χωρίς να γυρίσουν και να κοιτάξουν καθώς έμπαιναν στην κατοικία τους. 
 
Πολλά απ’ τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων και των Αιθιόπων έμοιαζαν, όπως,   
το φυλαχτό για το κακό μάτι, ο τρόπος  που κανόνιζαν τους γάμους με συμμετοχή 
των γερόντων, οι προίκες, ο αγιασμός  των καινούργιων κτισμάτων και μαγαζιών απ’ 
τους ιερείς κατά την εγκαινίασή τους κλπ. 
Ο πρώτος αδελφικός οργανισμός στην Αντίς Αμπέμπα  ιδρύθηκε από Καρπάθιους κι 
έφερε το όνομα «Λάτρεις της μάθησης». 
Η Αιθιοπία έγινε μέλος της Λίγκας των Εθνών το 1923 και  των Ηνωμένων Εθνών το 
1942 . Στην Αντίς  Αμπέμπα βρίσκεται  η έδρα του Αφρικανικής Ένωσης.  
Στην Αντίς Αμπέμπα εδράζουν οι περισσότερες ξένες αποστολές στον κόσμο, μετά 
τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο.  
 
Τρεις  φημισμένοι άνδρες της ιστορίας είχαν αιθιοπικό αίμα. Ο προπάππους του  
μεγαλύτερου ποιητή της Ρωσίας  Alexander Pushkin, ήταν Αιθίοπας. Προς τιμή του 
ποιητή υπάρχει άγαλμα στην Αντίς Αμπέμπα.  
Η μητέρα του Abraham Lincoln, 16ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν 
Αιθιοπίδα, γεγονός που το  απέκρυβαν οι γονείς του. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον 
αποκαλούσαν ειρωνικά  «Africanus, the 1st». 



 Η προγιαγιά του ηθοποιού  Peter Ustinov, ( κατόχου δύο βραβείων  Όσκαρ) ήταν 
Αιθιοπίδα απ’ την πόλη της Magdala  κι  απ’ το γένος του αυτοκράτορα Theodoros.  
Τέλος , ο αυτοκράτορας Χαϊλέ Σελασσιέ είναι γνωστός στους παλαιότερους Έλληνες  
ως Ρας Τεφέρι, διότι είχε στείλει στην Ελλάδα  ως βοήθεια την εποχή του λοιμού, 
φέροντας ως βασιλιάς τότε το προαναφερθέν όνομα, 300 βόδια και διάφορες  ακόμη 
προμήθειες , τις οποίες θυμούνται, όσοι ζουν ακόμη απ’ τους παλιούς, με αγάπη.  
 
 Μιας κι αναφερθήκαμε στους Έλληνες, ας ρίξουμε μια ματιά  στις ξένες παροικίες 
και, κυρίως, στους οικονομικούς μετανάστες  χωρών που συνέβαλαν  στη 
διαφοροποίηση του τρόπου ζωής και έκφρασης  των Αιθιόπων.  
Μια απ’ τις παλαιότερες παροικίες ήταν η αρμενική. Το πρώτο κύμα των μεταναστών 
κατέφτασε μετά τη σφαγή των Αρμενίων στο Αραπκίρ το 1895, απ’ τους  Οθωμανούς 
Τούρκους. Από τις πρώτες οικογένειες ήταν εκείνη των Τερζιάν και των Εμπεγιάν .Ο 
Αβεντίς Τερζιάν, ένας απ’ τους πρώτους  και πιο  αξιόλογους πάροικους  γεννήθηκε 
στο Χάραρ της Αιθιοπίας το 1904. Το 1923 ο αυτοκράτορας,  κατά την επίσκεψη του 
στο αρμενικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, εντυπωσιάστηκε από τη μουσική 
εκτέλεση μιας μπάντας πνευστών. Όταν πληροφορήθηκε ότι  όλα της τα μέλη ήταν 
ορφανά της μεγάλης  σφαγής του 1915 απ’ τους Τούρκους,   προσφέρθηκε να τα 
υιοθετήσει και να τα φέρει στην Αντίς Αμπέμπα. Τα αρμενόπουλα εκείνα  έγιναν 
γνωστά πλέον με το όνομα «τα σαράντα παιδιά». Τους δόθηκε κατοικία απέναντι απ’  
την περιοχή όπου τώρα είναι  το νοσοκομείο Γκάντι. Ο μαέστρος της ορχήστρας , 
Νουμπάρ Ναλμπαντιάν, μελοποίησε αργότερα τον αιθιοπικό εθνικό ύμνο.  
Οι Αρμένιοι, όπως εξάλλου και οι Έλληνες, κατά  την άφιξή τους είχαν ως  πρώτο 
τους μέλημα  να κτίσουν δικιά τους εκκλησία και σχολείο, ούτως ώστε να 
διατηρήσουν τη γλώσσα  και την πίστη τους. Ως χριστιανοί ορθόδοξοι  μονοφυσίτες, 
έχουν την ίδια θρησκεία με τους Αιθίοπες. Το 1934 ίδρυσαν την Αποστολική 
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, (St. Kevork) και την επόμενη χρονιά το αρμένικο 
Κεβορκόφφ, κοινοτικό σχολείο. Από αυτήν την περίοδο και μετά  η παροικία τους 
ασχολήθηκε με το εμπόριο και τα μαστορέματα  και με το ζήλο τους κατάφερε κι έγινε 
μια απ’ τις πιο δραστήριες κοινότητες της πόλης.  
Στην πλειοψηφία τους τα χρυσοχοεία της  πρωτεύουσας καθώς και οι 
αντιπροσωπείες ελβετικών ρολογιών ανήκαν σ’ εκείνους. Ένας άλλος κλάδος που 
ήλεγχαν ήταν τα τυπογραφεία. Επιπλέον αρκετοί έμποροί τους είχαν εργοστάσια  και 
καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Ήταν, επίσης, απ’ τους πρώτους που έχτισαν  
κτίρια και δρόμους καθώς και εκκλησίες στην πρωτεύουσα. Ο αθλητικός σύλλογος 
«Αραράτ» συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο παλιούς της πόλης. Προσωπικά 
βρίσκω πολλές ομοιότητες με το δικό μας  τρόπο ζωής και έκφρασης . Οι Αρμένιοι 
ήταν άνθρωποι με ντόμπρο χαρακτήρα, πιστοί  φίλοι και με  έντονη παρουσία στην 
πρωτεύουσα.  
Μόλις πρόσφατα έμαθα, ότι Αρμένιοι στο Λος Άντζελες οργάνωσαν ένα ξανασμίξιμο 
των  παλιών μελών της  παροικίας τους  της Αιθιοπίας που βρίσκονται 
διασκορπισμένοι   ανά τον κόσμο για να ξανασυναντηθούν και να γιορτάσουν μαζι 
αναπολώντας  τα παλιά. Η συνάντηση έγινε σε μια αίθουσα διακοσμημένη με 
Αιθιοπικά  είδη όπου στον τοίχο ήταν  κρεμασμένη μια μεγάλη φωτογραφία του 
αυτοκράτορος. Είχαν έρθει, όσοι μπορούσαν, από τα πέρατα του κόσμου (Καναδά, 
Αυστραλία,Ευρώπη,  Βυρητό κ.λ.π)  Σύσσωμοι τραγούδησαν  τον παλιό  Αιθιοπικό 
ύμνο (Teferri march) σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα.  
 
 Μια άλλη παλιά παροικία, γνωστή στους Αιθίοπες απ’ τα βάθη των αιώνων, ήταν η 
Ινδική. Οι σχέσεις των Ινδών με τους Αιθίοπες  χρονολογούνται απ’ την εποχή της 
αξωμικής αυτοκρατορίας, με την οποία είχαν  συνάψει εμπορικές σχέσεις  και 
διακινούσαν εμπορεύματα, όπως  μετάξια, βαμβάκι, καρυκεύματα και κοσμήματα και 
ως  αντάλλαγμα έπαιρναν χρυσό, ελεφαντοστά και σκλάβους. Οι σκλάβοι από τα 
νότια ( γνωστοί ως Habsi,  απ’ την αραβική λέξη habesh  που σημαίνει ανάμικτοι, 
μιγάδες - εξ ου και η προέλευση της λέξης Αβησσυνία ), υπηρέτησαν πρώτα ως 



σωματοφύλακες σε παλάτια και αργότερα ίδρυσαν στις Ινδίες δική τους δυναστεία,   
στο Γκουτζαράτ και στη Βεγγάλη.  
Οι Ινδοί ήταν απ’ τους πρώτους μάστορες  πολλών κτιρίων και εκκλησιών που 
διασώζονται μέχρι σήμερα. Όλα τα κτίσματα  που υπάρχουν ακόμη και  τώρα και 
ξεκινούν απ’ το ύψος του δρόμου κατηφορίζοντας απ’ την εκκλησιά του Αγίου  
Γεωργίου με κατεύθυνση την πιάτσα, έχουν κτιστεί από Ινδούς κι εκεί έμεναν σχεδόν 
όλοι οι Έλληνες ή διατηρούσαν τα καταστήματά τους. Δυστυχώς, όπως έμαθα, αυτά 
τα κτίρια με την  ιδιάζουσα αρχιτεκτονική απειλούνται με κατεδάφιση για να γίνουν 
μοντέρνα καταστήματα. Με ανοιχτές βεράντες, στηριγμένες σε μεγάλα ξύλινα  
υπόστεγα και με κεντρική είσοδο με διπλές πόρτες, έχουν ομοιότητες με τα κτίρια του  
Γκουτζαράτ των  Ινδιών. Παρόμοια κτίρια  υπάρχουν κι  άλλα  στην πόλη, όπως το 
παλιό ταχυδρομείο και η εκκλησία του Χαϊλέ Σελασσιέ  καθώς και τα παλιά   
αρχοντικά. Ο πρώτος πύργος στην πόλη του Γκόνταρ  χτίστηκε  από  Ινδούς.   
Σημαντικότερη, όμως, στάθηκε  η  συμβολή των Ινδών στην παιδεία. Οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί παλαιότερα ήταν στην πλειοψηφία τους Ινδοί, οι οποίοι δίδασκαν 
αγγλικά στα σχολεία και λίγοι απ’ αυτούς  στο πανεπιστήμιο, κατόπιν  συμβάσεων  
μεταξύ  Ινδίας και Αιθιοπίας. Ειδικά στην επαρχία υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός 
Ινδών δασκάλων  που συνέβαλε  στην μόρφωση χιλιάδων παιδιών.  
Πολλοί Ινδοί  ασχολούνταν  και με το εμπόριο στην περιοχή του μερκάτο(αγορά),  
όπου διατηρούσαν μικρομάγαζα  και πουλούσαν μυρωδικά, κοσμήματα, μπιχλιμπίδια 
, σκαλιστά μικροαντικείμενα και μετάξια. Ένας απ’ τους παλιούς γνωστούς 
μεγαλέμπορους ήταν ο Μωχάμεντ Άλη  με σημαντική εμπορική  δραστηριότητα.  
 
 Η μεγαλύτερη παροικία  στην Αντίς Αμπέμπα μετά απ’ τις αρχές του ’60, ήταν η 
ιταλική, ειδικά όταν η Ερυθραία προσαρτήθηκε στην Αιθιοπία. Χιλιάδες Ιταλοί 
έφτασαν  στην πρωτεύουσα , καθώς  τους δινόταν έτσι η δυνατότητα  μιας καλύτερης 
διαβίωσης, φέρνοντας μαζί τους τη δική τους, καινούργια κουλτούρα και  έναν νέο 
τρόπο ζωής και διασκέδασης με  πιτσαρίες, εστιατόρια, καφετερίες, καταστήματα, 
νάιτ κλαμπ. Εν συγκρίσει με τους Έλληνες και τους Αρμένιους που ήταν έμποροι, οι 
Ιταλοί υπήρξαν  τεχνοκράτες. Άνοιξαν συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργεία,  
κατασκευαστικές εταιρείες, καταστήματα ανταλλακτικών κλπ .  
Γνωστοί για τη μόδα ενδυμάτων παγκοσμίως, εισήγαγαν είδη ρουχισμού και 
υποδημάτων, ανοίγοντας τα πιο γνωστά καταστήματα  στην πόλη.  
Πολλά εστιατόρια απ’ τα καλύτερα , όπως το «Castelli»,  το «Villa Verde», η 
«Lombardia», το «Campo nuovo» κλπ. ήταν ιταλικά. Ιταλός άνοιξε, επίσης, το πρώτο 
καμπαρέ σε ευρωπαϊκό στυλ, το  «Da Mateoni». Το πιο γνωστό  ζαχαροπλαστείο με  
γλυκίσματα ευρωπαϊκά ήταν του Enrico, όπου έφτιαχνε τα περίφημα μιλφέιγ του . Η 
φήμη των μιλφέιγ  είχε ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας  και πολλοί Ιταλοί έλεγαν, 
χωρίς σωβινισμό, ότι τέτοια λιχουδιά δεν έβρισκε κανείς ούτε στην Ιταλία.  
Οι Ιταλοί πάροικοι έχτισαν το μεγάλο σύλλογο της Γιουβέντους που, όμως , αν και 
μεγαλύτερος σε όγκο,  υστερούσε σε αρχιτεκτονική και κομψότητα του δικού μας,  
Ολυμπιακού. Αργότερα άνοιξαν ένα μεγάλο εργοστάσιο εισαγωγής αμαξιών και 
σύντομα τ’ αυτοκίνητα Φίατ κατέκτησαν την αγορά .  
Παρόλο που οι Ιταλοί ήρθαν ως κατακτητές, το αίσθημα των Αιθιόπων προς αυτούς 
ήταν ιδιαίτερα φιλικό. Επειδή ο τρόπος επικοινωνίας με τους ντόπιους ήταν  απλός,  
μιας και τους βοηθούσε κι η γλώσσα τους  (η ιταλική ήταν η πιο διαδεδομένη ξένη 
γλώσσα εκτός απο τ’αγγλικα που αυτά  όμως διδασκόταν στα σχολεία ,)  τους 
θεωρούσαν  οικείους. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το  γεγονός ότι, λόγω της φύσης της  
εργασίας των Ιταλών, οι ντόπιοι έμαθαν πολλά επαγγέλματα και τέχνες που τους 
χρησίμευσαν στην μετέπειτα ζωή τους, όπως επισκευαστές σε συνεργεία 
αυτοκινήτων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χτίστες κλπ.  Όπως  λέγει και το γιαπωνέζικο 
ρητό «Δώσε ψάρι σε κάποιον  και θα τον ταΐσεις  για μια μέρα. Μάθε  κάποιον να 
ψαρεύει και  θα τον ταΐζεις για όλη του τη ζωή». Μαθαίνοντας  τέχνες απ’ τους 
Ιταλούς οι ντόπιοι μπόρεσαν αργότερα ν’ ανοίξουν τα δικά τους συνεργεία, 
καταστήματα ανταλλακτικών, γραφεία εργολαβιών  κλπ. 



Μαζί μ’ όλα τ’ άλλα, ο καφές εσπρέσσο, καπουτσίνο, καφέ λάτε και  μακιάτο μέχρι 
σήμερα είναι το καθημερινό ρόφημα των ντόπιων. Με λίγα λόγια, στην 
καθημερινότητα αισθάνεται κανείς παντού την επιρροή των Ιταλών στη ζωή του 
τόπου. Φέρανε, όμως, και κακές συνήθειες, διότι ήταν οι πρώτοι που άνοιξαν 
οργανωμένους οίκους ανοχής . 
 
 

 
 

Ο Χαϊλέ Σελασσιέ μετά την καθαίρεση του, αποχωρεί από το παλάτι. 
 
                                                                   
Μέρος τρίτο 
 
«Περίμενε να νυχτώσει, πριν πεις ότι υπήρξε ωραία η μέρα» (γαλλική παροιμία)  
 
     Μετά το τέλος της δεκαετίας του ’60   ατενίζαμε  όλοι μας με προσδοκίες και 
όνειρα  το μέλλον, που διαγραφόταν ελπιδοφόρο.  Η ζωή στην πρωτεύουσα 
συνεχιζόταν με τον ίδιο ρυθμό και οι δουλειές  πήγαιναν περίφημα, ακόμη και για μας 
τους νέους επαγγελματίες που πρωταρχίζαμε να πατάμε σε γερές βάσεις,  μιας και 
βλέπαμε ν’ ανοίγονται  νέοι ορίζοντες  και ευκαιρίες για μια πετυχημένη πορεία ή 
καριέρα. Δεν υπήρχε καμιά υποψία ότι η κατάσταση θα άλλαζε γοργά και θα 
αναστάτωνε το βίο  μας. Μικρά σύννεφα διαφάνηκαν στον ορίζοντα, όταν 
ξημερώνοντας η δεκαετία του ’70 άρχισε το κόστος της ζωής ν’ αυξάνεται και τα 
προϊόντα της αγοράς ν’ ακριβαίνουν δυσανάλογα.  
Η μετέπειτα ενεργειακή κρίση επηρέασε την οικονομία της χώρας. Οι τιμές  έφτασαν 
στα ύψη και τα  είδη πρώτης ανάγκης δεν ήταν  προσιτά στο λαό, με  αποτέλεσμα   
να θίγεται  περισσότερο η τσέπη των ασθενέστερων τάξεων. Η τιμή του τσουβαλιού  
τεφ( αλεύρι), βασική τροφή  για μια αιθιοπική οικογένεια, είχε  διπλασιαστεί και 
τριπλασιαστεί . Πολλές οικογένειες περιορίσαν στο μισό την αγορά αυτού του αγαθού   
κι ως εκ τούτου  την ποσότητα του φαγητού που έτρωγαν. Παράλληλα,  πολλοί νέοι 
που περάτωναν τις σπουδές τους, έμεναν χωρίς δουλειά. Οι στρατιώτες  
μεμψιμοιρούσαν  για το χαμηλό μισθό που έπαιρναν. Το πρώτο επεισόδιο με 
στρατιωτικούς  συνέβη στην επαρχία, όταν ένας στρατηγός πήγε να επισκεφτεί  με τη 
συνοδεία του έναν στρατώνα  και  συνελήφθη απ’ τους στρατιώτες που  τον 
ανάγκασαν να φάει απ’ το ίδιο λιτό φαγητό που έτρωγαν οι ίδιοι και να μείνει στις 
ίδιες φτωχικές  εγκαταστάσεις.  Για πρώτη φορά στη  μακρά περίοδο διακυβέρνησης 
του αυτοκράτορα, σχεδόν  45 χρόνια, οι στρατιωτικοί  πρόβαλαν  διεκδικήσεις  για 
καλυτέρευση του τρόπου  διαβιώσεως στο στρατό, αρνούμενοι να αφήσουν 
ελεύθερους τους κρατούμενους.  Χρειάστηκε να στείλει επειγόντως ο αυτοκράτορας 



τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας να διαπραγματευτεί, για να ελευθερώσουν το  
στρατηγό και τη συνοδεία του. Σε ένα άλλο μέτωπο, η  ανεργία «χτυπούσε» τους  
αποφοίτους  πανεπιστημίου και η μηδαμινές προοπτικές για τη νεολαία  ανάγκασαν  
τους  μαθητές να απέχουν απ’ τα μαθήματά τους και  να βγουν στους δρόμους 
διαδηλώνοντας με συνθήματα του τύπου  « Ελευθερία έκφρασης- Δουλειά στους 
ανέργους- Καλύτερη διαβίωση στις ασθενέστερες τάξεις- Αλλαγή  τρόπου 
διακυβέρνησης- Γη στον καλλιεργητή - Δικαιοσύνη». Οι διαδηλώσεις αυτές με  την 
πάροδο του χρόνου όλο και δυνάμωναν σε πάθος και όγκο και αρχικά η αστυνομία 
και αργότερα ο στρατός , χρησιμοποίησαν  βίαια μέσα για την καταστολή τους , με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν  τα πρώτα θύματα. Ο κόσμος συνηθισμένος σε ένα μόνο 
τρόπο διακυβέρνησης δεκαετιών θεωρούσε την ενέργεια των μαθητών ως πράξη 
αγνωμοσύνης προς τον Πατέρα του Έθνους, που, ενώ  τους μεγάλωσε  με στοργή, 
τους έβγαλε απ’ την πενία και την αμάθεια και  τους μόρφωσε, εκείνοι  σε 
αντάλλαγμα  τον ξεπλήρωναν   μ’ αυτόν τον τρόπο. Πίστευαν  ότι υπήρχε πίσω απ’ 
όλα αυτά  δάκτυλος μουσοφόρων αριστερών υποκινητών που γύρευαν   να 
διαταράξουν την ηρεμία του τόπου και να φέρουν αναστάτωση στη ζωή της χώρας. Η 
λέξη «σοσιαλισμός» ακουγόταν ως  μια αφηρημένη έννοια, χωρίς  περιεχόμενο και 
αντίκρισμα  για την  οικονομία.  
Ο στρατός βλέποντας ότι υπήρχε  πρόσφορο  έδαφος για να κοινοποιήσει  τα  
αιτήματά  του στον άρχοντα, αποφάσισε  ν’ αναθέσει  σε μια επιτροπή  την επίσκεψη  
στον αυτοκράτορα και την παράθεση  των αιτημάτων  τους. Η συνάντηση έγινε στην  
4η μεραρχία στρατού με πρωτοστάτες  λοχαγούς και ταγματάρχες και η επιτροπή 
πήρε την ονομασία DERG (που σημαίνει «συμβούλιο») , απ’ την αρχαία αιθιοπική  
γλώσσα , το Γκιίζ .   
Εν τω μεταξύ, η διανόηση  προετοίμαζε υπόγεια τη δική της  αλλαγή και υποκινούσε 
τους μαθητές σε απεργίες και κινητοποιήσεις.  Ο αυτοκράτορας βλέποντας την 
αναταραχή ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού Aklilu Habte Wold  και διόρισε 
τον νεαρότερο σε ηλικία και μετριοπαθή Mekonen Endalkatchew, ο οποίος σε μια 
απόπειρα   ομαλοποίησης της τεταμένης κατάστασης, αύξησε  το μισθό των 
στρατιωτικών. Το  ποτάμι, όμως, δε γύριζε  πίσω και ούτε οι  αλλαγές στις συνθήκες 
διαβίωσης των φοιτητών έφεραν θετικά αποτελέσματα. Οι κινητοποιήσεις 
συνεχίζονταν  μ’ εντονότερους  ρυθμούς κι ο κόσμος βλέποντας τη βιαιότητα των 
οργάνων της τάξης ενάντια στη νεολαία άρχιζε και να προβληματίζεται  αν όντως  οι 
διαμαρτυρίες είχαν κάποια βάση. Ως αποτέλεσμα, το κίνημα της νεολαίας  αποκτούσε 
όλο και περισσότερους υποστηρικτές.  
Η  επιτροπή του στρατού που αποτελείτο από ταγματάρχες και αντισυνταγματάρχες,  
συναντήθηκε με τον Καίσαρα και αντί να του εκθέσει το λόγο της επίσκεψης, που 
ήταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο στρατό, προτίμησε  κατά τον 
αιθιοπικό τρόπο ελιγμού και αποπλάνησης, να επαναλάβει  την πίστη στους θεσμούς 
και στο θρόνο και να  ζητήσει απ’ τον αυτοκράτορα  να εκκαθαρίσει, ως πατέρας του 
έθνους, τον τόπο από φθοροποιά στοιχεία  που έθεταν σε κίνδυνο την  ίδια του την 
εξουσία . Επαναβεβαίωσαν, τέλος, τη λατρεία που έτρεφε ο λαός και η νεολαία στο 
πρόσωπό  του, αναφέροντας ότι οι κινητοποιήσεις της νεολαίας δε στρέφονταν 
εναντίον του, αλλά εναντίον των διεφθαρμένων στελεχών της κυβερνήσεως του και 
του ζήτησαν την άδεια να συλλαμβάνουν  άτομα επιβλαβή για το  καθεστώς  και  την 
προσωπική του ασφάλεια . Ο αυτοκράτορας, ως έμπειρος ηγεμόνας, βλέποντας τον 
κλοιό να στενεύει τριγύρω του και διαισθανόμενος ότι έχανε το παιχνίδι,  
αναγκάστηκε να τους παραχωρήσει  περισσότερες εξουσίες, πιστεύοντας πως  
τελικά δεν απέβλεπαν στην ανατροπή του, διότι ο λαός τον υπεραγαπούσε. 
Χαρακτηριστικό του αυτοκράτορα ήταν ότι πάντοτε πίστευε βαθιά μέσα του  πως  
ήταν ο ηγέτης του λαού, ο εκλεκτός του Θεού  και ότι η επιβίωση του  έθνους 
βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με τη δική του επιβίωση. Παρά ταύτα, πρωτίστως 
ενδιαφερόταν για την προσωπική του ασφάλεια και  διαβίωση.    
Ύστερα απ’ όλα αυτά, οι αξιωματικοί αποκτούσαν περισσότερη δύναμη  και ήλεγχαν 
την κατάσταση αποδυναμώνοντας την κυβέρνηση, συλλαμβάνοντας στελέχη της 



καθώς και  στρατηγούς και τοπικούς  κυβερνήτες και απομονώνοντας τον 
αυτοκράτορα διαρκώς περισσότερο. Τελικά, κατάφεραν ν’ αποκτήσουν  πρόσβαση 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να ελέγχουν το  ραδιόφωνο και την τηλεόραση και 
σύντομα να πάρουν  τον πλήρη έλεγχο της  πληροφόρησης του κοινού. Η 
αντίστροφη μέτρηση άρχιζε.  Ένα βράδυ, μετά το  κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 
τηλεόρασης, είδαμε ένα ντοκιμαντέρ που μας εξιστορούσε την πορεία και τη 
δημιουργία του ιδρύματος Χαϊλέ Σελασσιέ  καθώς και τη μεγάλη περιουσία  που 
κρυβόταν πίσω απ’ αυτό. Ανατρέχοντας στα πολύ παλιά χρόνια, αναφερόταν   στην 
υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ της μοναδικής  εταιρείας ζυθοποιίας «St.George» 
της  Αντίς Αμπέμπα  και  του εκπροσώπου του ιδρύματος  και την, εν συνεχεία, 
υπαγωγή της στο ίδρυμα Χαϊλέ Σελασσιέ. Την επομένη μέρα, το επόμενο επεισόδιο 
αναφερόταν στην κρατική εταιρεία μεταφορών, κάτι αντίστοιχο με τα ΚΤΕΛ της 
Ελλάδος, που  ανήκε και αυτή στο  ίδρυμα. Χωρίς να γίνεται αναφορά στ’ όνομα του 
αυτοκράτορα,  κατηγορούσαν τους υπουργούς ή τους αξιωματούχους που 
υπέγραφαν τα συμβόλαια,  αλλά στην ουσία  εννοούσαν τον μονάρχη, διότι το 
ίδρυμα ανήκε σ’ εκείνον. Κατάφεραν να περάσουν στον κόσμο την εικόνα  πως  
οτιδήποτε ήταν κερδοφόρο και μεγάλο ανήκε στην αμύθητη περιουσία του. Γεγονός 
ήταν ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις ανήκαν στο ίδρυμα Χαϊλέ Σελασσιέ , μα 
περισσότερο  ως τίτλοι, παρά ως  μέρος της περιουσίας του.  Ως  επακόλουθο, 
κυκλοφόρησαν φήμες  ότι τα χρυσοχοεία στην Ασέλα ήταν δικά του καθώς και η 
πολυδιαφημισμένη από ραδιοφώνου ελβετική εταιρεία  ρολογιών  «Όρις». Όπως λέει 
ένα  αγγλικό ρητό « Οι απόντες είναι πάντοτε κατακριτέοι» και καθώς  ο 
αυτοκράτορας  ήταν απών, δεν   μπορούσε ν’ αντικρούσει τις κατηγορίες.  
Κι ενώ αυτά συνέβαιναν τριγύρω μας,  εμείς κοιμόμασταν  τον ύπνο του δικαίου. Δεν 
είχαμε αντιληφθεί ή δε θέλαμε να αντικρίσουμε  την ωμή πραγματικότητα. Οι δουλειές 
, παρά την ενεργειακή κρίση, πήγαιναν περίφημα και οι ξένες παροικίες και η εύπορη 
ντόπια  τάξη ευημερούσαν. Γίνονταν  επεκτάσεις σ’ εργοστάσια, αγορές εξοχικών 
κατοικιών,  επενδύσεις σ’ εταιρείες και αγορές ακινήτων στην πόλη,  πράγματα που 
πιστοποιούσαν τη βελτίωση  της  οικονομίας μας . Απ’ την άλλη πλευρά, όμως, ο 
λαός πεινούσε και στο εσωτερικό η ξηρασία και η λειψυδρία θέριζε τους κατοίκους. Ο 
κόμπος έφτασε στο χτένι  όταν  ένας Βρετανός δημοσιογράφος, ο Jonathan 
Dimbleby, έδειξε στην τηλεόραση του ΒΒC σκηνές από μέρη που έπληττε  η ξηρασία 
στα βόρεια του κράτους, με χιλιάδες νεκρούς απ’ την πείνα και  πτώματα,  κυρίως , 
γυναικόπαιδων  και ζώων  εγκαταλελειμμένα στην άγονη, διαβρωμένη  γη. Μια 
εικόνα σκέτης φρίκης, που έδειχνε ανθρώπους νεκροζώντανους,  σκελετωμένους , 
χωρίς ίχνος δύναμης , να περιμένουν στωικά το θάνατο. Αυτές οι σκηνές 
προκάλεσαν συγκίνηση και ενδιαφέρον στον ξένο Τύπο που αναδημοσίευσε  την 
ανταπόκριση του ρεπόρτερ σε ξένα φύλλα και τηλεοράσεις. Η αιθιοπική κυβέρνηση 
απέκρυψε το γεγονός και κάθε έντυπο μέσο που έγραφε γι’ αυτό  αποσύρθηκε απ’ 
την κυκλοφορία. Κατά συνέπεια , κάθε ξένο έντυπο περνούσε από  αυστηρή 
λογοκρισία. Τα συμβάντα τα μαθαίναμε εμείς από περιοδικά και εφημερίδες  που 
έφερναν κρυφά οι  επιβάτες ή  οι αεροσυνοδοί απ’ τα ταξίδια τους στο εξωτερικό και 
τα έντυπα αυτά  άλλαζαν χέρια με γρήγορο ρυθμό. Υπολογίζεται ότι την περίοδο  
εκείνη τουλάχιστον  πάνω από 200.000  ήταν οι νεκροί απ’ την ξηρασία .Οι λίγοι 
επιζήσαντες κατέφταναν  κατά κύματα  στην πρωτεύουσα. Πανικόβλητη η 
κυβέρνηση, για να αποτρέψει την είσοδό τους  στην πόλη, έστησε παραπήγματα  στα 
περίχωρα. Πραγματικό χάος!  Ενώ όλα αυτά ήταν γνωστά  εδώ και αρκετό καιρό, το 
παλάτι  διοργάνωνε μεγάλες φιέστες για να γιορτάσει την επέτειο των γενεθλίων  του 
αυτοκράτορα, με  εκατοντάδες επίσημους καλεσμένους και  τη  σαμπάνια να ρέει 
άφθονη.  Οι δρόμοι ήταν  στολισμένοι  με γιρλάντες και ποικιλόχρωμα φώτα, 
προσθέτοντας  αίγλη στο γεγονός.  
Το  τραγικό συμβάν της ξηρασίας  έδωσε στο στρατό το έναυσμα για να ενεργήσει 
αστραπιαία. Αμέσως συνελήφθησαν όλοι οι υπουργοί, τα στελέχη της κυβερνήσεως, 
οι στρατηγοί και  οι τοπικοί κυβερνήτες και  φυλακίστηκαν  στα υπόγεια του παλατιού. 
Ανάμεσα στους εξήντα δύο κρατούμενους, συμπεριλαμβάνονταν  οι πρώην και ο  



νυν πρωθυπουργός, ο εγγονός του αυτοκράτορα, ναύαρχος Ισκεντέρ Ντέστα και  
παλιοί γαλαζοαίματοι  του παλατιού. Το  ραδιόφωνο και η τηλεόραση ανήγγειλαν το 
γεγονός τονίζοντας  ότι οι κρατούμενοι θα λογοδοτήσουν  για τα εγκλήματα  που 
διέπραξαν εναντίον του αιθιοπικού λαού. 
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1975 έγινε το μεγάλο «μπαμ» : η χούντα καθαίρεσε τον 
αυτοκράτορα απ’ το θρόνο του και τον φυλάκισε .  Οι  πραξικοπηματίες, άγνωστοι 
μέχρι τότε στο ευρύ κοινό, συνήλθαν εκτάκτως και όρισαν ως πρόεδρο του κινήματός 
τους τον εν αποστρατεία βετεράνο ήρωα αντιστράτηγο Aman Amdom  και 
αντιπροέδρους δύο απ’ τους πρωτεργάτες και, ουσιαστικά επικεφαλείς, του 
πραξικοπήματος, τον ταγματάρχη Mengistu  Hailemariam  και τον 
αντισυνταγματάρχη Atnafu Abate, του στρατού ξηράς, προάγοντάς τους στο βαθμό 
του αντισυνταγματάρχη και συνταγματάρχη αντίστοιχα. Κατόπιν άλλαξαν την 
ονομασία του κινήματος σε «προσωρινό στρατιωτικό συμβούλιο». Η εγκαθίδρυση  
της στρατιωτικής χούντας ήταν γεγονός. Οι δρόμοι και οι πλατείες  γέμισαν 
στρατιωτικούς και η προπαγάνδα κορυφωνόταν   με αιχμές κατά του παλιού,  
διεφθαρμένου  καθεστώτος, προβάλλοντας  εικόνες απ’ τα γλέντια στο παλάτι και 
ταυτόχρονα  απ’ τους αραδιασμένους νεκρούς της ξηρασίας. Αυτές οι εικόνες είχαν 
τρομερή απήχηση στο κοινό. Τα διαγγέλματα ακολουθούσαν το ένα το άλλο και 
υποκινούσαν το λαό σε κινητοποιήσεις, με τεράστια πανό που έγραφαν «Αιθιοπία ,  
εμπρός !» , αναδιαμορφώνοντας την πλατεία  στην οποία γίνονταν τα πανηγύρια και 
οι γιορτές, διευρύνοντας το χώρο  για να χωράει τις μεγάλες μάζες που ανέρχονταν   
σε χιλιάδες και  αλλάζοντας την ονομασία από Πλατεία  Μεσκέλ , σε Πλατεία Της 
Επαναστάσεως. Τρεις τεράστιες  αφίσες  κρεμάστηκαν  με τις  φωτογραφίες των 
Μαρξ , Λένιν και Ένγκελς.  Οι υποκινούμενες μάζες κατηφόριζαν απ’ το κέντρο της 
πόλης κατευθυνόμενες απ’ τα περίχωρα προς  την πλατεία , με υψωμένο το 
αριστερό χέρι   και σφιγμένη τη γροθιά , σημείο που έμελλε να γίνει το σύμβολο της 
αριστερής ιδεολογίας. Αυτή τη σκηνή  με το υψωμένο αριστερό χέρι , τη  βλέπαμε 
καθημερινά απ’ τους πάντες , πολίτες και στρατιωτικούς , και  θύμιζε το χαιρετισμού  
των  Γερμανών  φασιστών  του Χίτλερ.   
Οι αριστεροί διανοούμενοι απ’ την πλευρά τους είχαν οργανώσει δυο παρατάξεις :  
την EPRP , την «Αιθιοπική Επαναστατική Αριστερά»  και τους «Μαρξιστές-
Σοσιαλιστές» , την MEISON. Ως  επόμενο βήμα κι όπως μας διδάσκει η ιστορία , 
αφού  εκπλήρωσαν τον κοινό τους στόχο , που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος ,  
άρχισαν να διαφοροποιούνται  επικαλούμενοι ιδεολογικές διαφορές , ενώ η 
πραγματική τους πρόθεση ήταν η ανάληψη εξουσίας .  
Το κεντρικό σύνθημα που επικρατούσε παντού  ήταν «χωρίς αιματοχυσία , η 
Αιθιοπία εμπρός».  Αλλά το πρώτο αίμα που  χύθηκε ήταν  του ίδιου του  προέδρου  
που είχαν διορίσει , του στρατηγού Aman Amdom ,  ο οποίος αντιδρούσε σε σχέδια 
που αφορούσαν πολυμέτωπη επίθεση εναντίον στρατηγικών θέσεων στην Ερυθραία 
,  καθώς  ο ίδιος ήταν Ερυθραίος στην καταγωγή , και γι’ αυτό  συνελήφθη και 
τουφεκίστηκε. Επί τόπου έχρισαν  ως πρόεδρο τον αντιστράτηγο Teferri Bante  . Η 
επόμενη πράξη ήταν η εκτέλεση των 62 κρατουμένων του παλιού καθεστώτος. Το 
ημερολόγιο έδειχνε 23 Νοεμβρίου του 1974 . 
Η κόρη ενός εκ  των  εκτελεσθέντων , Λούλα Σολομών ,  εργαζόταν στο πρακτορείο 
μου. Επρόκειτο για  εξαιρετική κοπέλα , με ήθος και ευγένεια Ο πατέρας της ήταν 
κυβερνήτης της περιοχής του Wollo , απ’ όπου προέρχονταν  τα περισσότερα 
θύματα της ξηρασίας. Ενώ είχε ειδοποιήσει τότε επανειλημμένα την  κυβέρνηση  για 
την κατάσταση που επικρατούσε και είχε ζητήσει βοήθεια , θεωρήθηκε απ’ τη χούντα 
ως ο κύριος υπεύθυνος για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων . Πήγαμε όλοι απ’ το 
πρακτορείο διακριτικά να τη συλλυπηθούμε , φοβούμενοι μη γίνουμε αντιληπτοί απ’ 
τα  όργανα της εξουσίας , διότι κάθε συναναστροφή  με αντιφρονούντες 
καταλογιζόταν ως  αντεπαναστατική δράση. Το μίσος των πραξικοπηματιών για τους 
νεκρούς ήταν τόσο μεγάλο , που οι συγγενείς για να παραλάβουν τα πτώματα για την 
ταφή , υποχρεούνταν  να πληρώσουν το κόστος των  σφαιρών που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των κρατουμένων.    



Ο απώτερος  σκοπός της χούντας ήταν να δημιουργήσει μικρούς  τοπικούς πυρήνες   
εξουσίας και μέσω αυτών να ελέγχει  τα πάντα. Δημιούργησαν τα kebele , τοπικά 
διοικητήρια κι έφτιαξαν επιτροπές από εργάτες τους οποίους εμπότισαν  με την 
κομμουνιστική ιδεολογία  , παραχωρώντας τους την εκτελεστική  εξουσία και τον  
έλεγχο της κάθε γειτονιάς , ώστε να συλλαμβάνουν και να παραπέμπουν σε 
πειθαρχικά δικαστήρια όσους αντιστέκονταν  στη νέα ιδεολογία. Οι εργάτες το 
εκμεταλλεύτηκαν  αυτό  και αφού είχαν τη δύναμη , τα έβαζαν με όσους είχαν 
προηγούμενα από το παρελθόν. Πλήρης   αναρχία !  
Η πρώτη ενέργεια της στρατιωτικής χούντας ήταν ν’ ανακοινώσει τα μέτρα για την 
αναδιανομή της γης.  Η ιδιοκτησία γης  καταργήθηκε και όλα τα χωράφια ανήκαν 
πλέον στο κράτος. Μέχρι τότε ο κάθε γαιοκτήμονας έδινε το ένα τρίτο της σοδειάς του 
στον καλλιεργητή . Τώρα ο καλλιεργητής έπαιρνε όλη τη σοδειά του χωραφιού   που 
του ’χε παραχωρήσει το κράτος. Ανά  800 εκτάρια ιδρυόταν  γεωργικός  
συνεταιρισμός με επιτροπή που περιλάμβανε πρόεδρο ,  μέλη , γεωπόνους και 
εκτελεστικά όργανα  που μοίραζαν τα τεμάχια γης σύμφωνα με την πληθυσμιακή 
πυκνότητα της κάθε περιοχής. Ένα απ’ τα συνθήματα της  χούντας ήταν η «γη στον 
καλλιεργητή». Η υποστήριξη του λαού προς το στρατιωτικό καθεστώς όλο και 
αυξανόταν , διότι για πρώτη φορά  αποκτούσε δικαιώματα  και συμμετείχε   στη  
λήψη αποφάσεων. Εξάλλου, οι πολίτες  δεν είχαν τίποτε να χάσουν , εκτός από ένα 
πιάτο φαΐ και η αλλαγή , ίσως , καλυτέρευε  τη ζωή τους.  
Η δεύτερη ενέργεια της χούντας  ήταν η εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού . Δια 
νόμου οι μαθητές  μετά το δεύτερο έτος του γυμνασίου  υποχρεώνονταν  να 
διακόπτουν τις σπουδές τους για δύο χρόνια και να πηγαίνουν  στο εσωτερικό της 
χώρας με σκοπό  να διδάξουν στους αγράμματους γραφή και ανάγνωση.   
Με την αυγή  του καινούργιου έτους ανακοινώθηκαν τα πρώτα οικονομικά μέτρα 
που αφορούσαν τις εθνικοποιήσεις. Στην κορυφή  της λίστας βρίσκονταν  εργοστάσια 
,τράπεζες , ασφαλιστικές εταιρείες  και κοινωφελή ιδρύματα. Αυτή η ανακοίνωση 
έφερε ρίγη σ’ όλο το κορμί μας . Μέχρι  τότε πιστεύαμε πως όλα  γίνονταν για τον 
έλεγχο της εξουσίας , που βέβαια επηρέαζε τον τρόπο ζωής μας , αλλά ποτέ δεν 
πέρασε απ’ το νου μας  ότι ξαφνικά θα βρισκόμασταν κυριολεκτικά  με...το σώβρακο 
στο δρόμο. Όταν γίνονταν συζητήσεις του τύπου «λες να το γυρίσουν στον 
κομμουνισμό;» , η απάντηση ήταν , κατά την ελληνική συνήθεια , «άσε , μη  
γρουσουζεύεις» ή  « δε γίνεται αυτό ,  εφόσον  η αμερικάνικη βάση είναι  στην 
Ερυθραία  δε θ’ αφήσουν  με κανένα τρόπο να πέσει ο  έλεγχος της περιοχής στα 
χέρια των κομμουνιστών». Ευσεβείς πόθοι. 
Καθώς  τα περισσότερα εργοστάσια ανήκαν σε  Έλληνες , το σοκ στην παροικία μας 
ήταν τεράστιο , σαν σεισμός 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Με συνοπτικές  
διαδικασίες  ζητούσαν απ’ τους ιδιοκτήτες να παραδώσουν τα κλειδιά , κρατώντας  
μόνο τα προσωπικά τους είδη και τοποθετώντας σε θέσεις –κλειδιά νέους 
«φωστήρες» για να διαχειριστούν τις περιουσίες που έφτιαξαν κάποιο άνθρωποι με 
το ταλέντο τους , χύνοντας  ιδρώτα και κουβαλώντας   εμπειρία και γνώση  μιας 
ολόκληρης ζωής. Κουμάντο έκαναν ,λοιπόν , κάποιοι που είχαν μεν , θεωρητική 
κατάρτιση και πτυχία , αλλά καμιά εμπειρία στην πράξη  και που προφανώς 
αγνοούσαν το γεγονός ότι για να γίνεις σεφ πρέπει προηγουμένως να κάψεις αρκετά 
μπιφτέκια. Στα  εργοστάσια  νεαροί και άπειροι  μηχανικοί  για ν’ αντιμετωπίσουν 
κάποια  μηχανική βλάβη διάβαζαν τα φυλλάδια με τις…οδηγίες χρήσεως. Αν ήταν 
τόσο εύκολο , τότε διαβάζοντας όλοι μας εγχειρίδια θα γινόμασταν  μηχανικοί , 
γιατροί και οργανοπαίκτες. Το χειρότερο , όμως , ήταν ότι με το καινούργιο καθεστώς 
δεν υπήρχε έλεγχος στους εργάτες , διότι χάρις στα  καινούργια ισχυρά συνδικάτα 
όλοι  είχαν γίνει αφεντικά. Απ’ την άλλη  μεριά , η ταμιακή ροή γινόταν με  ξένα λεφτά. 
Όταν εκείνα στέρεψαν, τότε άρχισαν τα προβλήματα , καθώς η κεντρική υπηρεσία 
του κράτους δεν ήξερε τι να πρωτοκάνει  και ποιον να χρηματοδοτήσει , με τη φόρα 
που πήραν οι άπειροι συνταγματάρχες υποστηριζόμενοι  από φανατικούς 
αριστερίζοντες , που στην ουσία δεν έβγαιναν χαμένοι , εφόσον οι ίδιοι  δε ρίσκαραν  
τίποτα , παρά μόνο πουλούσαν  θεωρία. 



Απ’  την άλλη μεριά , αν θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι , δε μπορούσαμε να 
παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο κόμπος είχε φτάσει στο κτένι κι ότι ο αιθιοπικός λαός 
είχε αφεθεί στο έλεος του Θεού. Ήταν επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο 
διακυβέρνησης , μιας κι ο  αυτοκράτορας βρισκόταν σε ηλικία  82 ετών χωρίς να έχει 
ορίσει διάδοχο. Ήταν πολλά τα ανοικτά ζητήματα , αλλά σίγουρα  δεν έβγαινε  τίποτα 
καλό  αρπάζοντας τις περιουσίες των πολιτών , χωρίς  αποζημίωση , μάλιστα , και 
αντιμετωπίζοντάς τους ως κοινούς εγκληματίες , κι όλα αυτά από  ρεβανσισμό. Ήταν 
σαν να κόβεις το δάχτυλο σου , για να τιμωρήσεις το χέρι σου. Οι όποιες  αλλαγές 
έπρεπε να γίνουν με ηπιότερο και μεθοδικότερο  τρόπο , με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων και ταυτόχρονα την αύξηση των αποδοχών τους και τη βελτίωση  των 
συνθηκών εργασίας τους , που στο κάτω -κάτω  της γραφής αποτελούσε το 
ζητούμενο. Αυτό που έκαναν εκείνοι ήταν σκέτο πλιάτσικο , ισοπεδώνοντας τα 
πάντα.      
Ένα πρωινό στο γραφείο μου συναντήθηκαν τυχαία ο κ. Ν. Λαζαρίδης , του οποίου 
το μεγάλο κλωστοϋφαντουργείο είχε εθνικοποιηθεί , με τον μεγάλο Αρμένη 
επιχειρηματία  κ. Εντουάρντ Γκαραμπετιάν. Αφού αντάλλαξαν χειραψίες κάποια 
στιγμή ο κ. Γκαραμπετιάν , που σημειωτέον μιλούσε άπταιστα ελληνικά , τον ρώτησε: 
«Τι γίνεται , ρε Νικόλα , πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Πώς πας;».  Χωρίς να πει  
λέξη ο κ. Λαζαρίδης έβγαλε απ’ την τσέπη του ένα πακέτο με  «Βάλιουμ 5»   ( 
ηρεμιστικά  χάπια) , του τα ’δειξε και του ’πε . «Εντουάρντ , μ’ αυτά ζω». Μ’ ένα 
μειδίαμα ο κ. Γκαραμπετιάν έβγαλε κι εκείνος  με τη σειρά του ένα πακετάκι με 
«Βάλιουμ 10» κι ανταπάντησε: «Νικόλα , είσαι ακόμα στο πρώτο στάδιο». Αυτό το 
περιστατικό αντικατόπτριζε την κατάσταση και τον τρόπο  που ζούσαμε την εποχή 
εκείνη, δηλαδή οι περισσότεροι  με ηρεμιστικά χάπια. Οι συζητήσεις μας στο 
τηλέφωνο γίνονταν , αν και στα ελληνικά , με μισόλογα  και  υπονοούμενα , διότι   
φοβόμασταν μη μας καρφώσει κανένας βαλτός  σπιούνος. Παντού βλέπαμε εχθρούς.   
Οπότε τηλεφωνούσε κάποιος συγγενής  απ’ την Ελλάδα για να μάθει νέα , αντί να 
πει  πώς πάνε τα πράγματα ,ρωτούσε  «Τι καιρό κάνει ; Βρέχει; » κι η απάντηση , 
όταν τα πράγματα χειροτέρευαν ήταν « Έχει μπόρα»  ή όταν  επρόκειτο να 
εθνικοποιηθεί κανένα εργοστάσιο λέγαμε  «η βροχή κατέστρεψε  τα τούβλα» ( αν 
έφτιαχνε τούβλα , επί παραδείγματι ) ή  «κεραυνός έπεσε στο εργοστάσιο  του τάδε» 
κλπ. Όταν δε  κανείς το έσκαγε , λέγαμε  «ο Γιώργος πήγε για κυνήγι και δε γύρισε». 
Παρόλο που όλα  αυτά τώρα ακούγονται κωμικοτραγικά , στην πραγματικότητα ήταν 
πολύ σοβαρά . 
Κάθε βράδυ στηνόμασταν  στην τηλεόραση για ν’ ακούσουμε τα νέα. Ο καθένας 
περίμενε τη σειρά του, τον επόμενο εμπορικό κλάδο που θα εθνικοποιούσαν.  
Η  είδηση που έσκασε ως βόμβα   αφορούσε  τα σπίτια και τα  οικόπεδα. Η κάθε 
οικογένεια είχε δικαίωμα να κρατήσει μια κατοικία. Η υπόλοιπη  ακίνητη περιουσία  
και  τα οικόπεδα , μιας και δεν υπήρχε πλέον ιδιοκτησία γης , περιέρχονταν στο 
κράτος. Η φιλοσοφία τους ήταν πως , από τη στιγμή που υπήρχαν χιλιάδες άστεγοι ,  
αποτελούσε περιττή  πολυτέλεια για κάποιον να έχει δεύτερο ή τρίτο σπίτι. Αυτή η 
άποψη  ίσως ήταν σωστή , αλλά για πολλούς τα ενοίκια των σπιτιών που είχαν ήταν 
ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουν εισόδημα για τα γηρατειά τους , μιας και δε 
συνέφερε ν’ αποταμιεύουν τα λεφτά τους στην τράπεζα που έδινε μόνο 1.5%  τόκο 
και αφού δεν δίνονταν  συντάξεις στην Αιθιοπία . Αυτό που συνέβη ήταν σαν να 
έκλεβε  το κράτος απ’ την τράπεζα το αντίστοιχο ποσό της αξίας του σπιτιού σου , 
στην  περίπτωση που το είχε καταθέσει σε μετρητά . Και  στις δυο περιπτώσεις , 
έμενες ταπί.  
Στης 24 Αυγούστου του 1975 ο αυτοκράτορας Χαϊλέ  Σελασσιέ ο Α΄  μετά από 44 
χρόνια  στην  εξουσία ως Βασιλεύς των Βασιλέων και άλλα 8 χρόνια ως  αντιβασιλιάς 
και βασιλιάς , εκτελέστηκε απ’ τους πραξικοπηματίες.  Τα νέα για το  θάνατό του 
ανακοινώθηκαν σαν ένα  ασήμαντο γεγονός , ανάμεσα σε άλλα καθημερινά νέα.  Ως 
αιτία του θανάτου του  η χούντα ανέφερε  επιπλοκές του   αναπνευστικού 
συστήματος  ύστερα από εγχείρηση προστάτη . Η επικρατέστερη άποψη είναι , μετά 
από έρευνα που έγινε αργότερα , ότι τον θανάτωσαν  πνίγοντάς τον με το μαξιλάρι 



του και τον έθαψαν στο υπόγειο του παλατιού , ακριβώς κάτω απ’ το γραφείο του 
νέου ισχυρού άνδρα , Μενγκίστου.  Το έπος της Σολομωνικής  Δυναστείας έληξε με 
τον πιο τραγικό τρόπο. Ήταν το φινάλε μιας μεγάλης πορείας. 
“Sic transit gloria mundi»( στον κόσμο τίποτα δε διαρκεί για πάντα).    
 
«Αρχή άνδρα δείκνυσι» - Πιττακός , ένας εκ των επτά σοφών της αρχαιότητας . 
 Ο Χαϊλέ Σελασσιέ , όπως σχεδόν  όλοι οι ηγέτες με απόλυτη εξουσία , ήταν 
αυταρχικός και κυβέρνησε τη χώρα δια πυρός και σιδήρου. Παρόλο που συνέβαλε 
στη μερική πρόοδο της χώρας , δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση  στην παιδεία , δεν 
μπόρεσε ν’ απαγκιστρωθεί απ’ την επιρροή του  περιβάλλοντός του και του κλήρου , 
ειδικά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του , όταν προσπάθησε να κάνει 
μεταρρυθμίσεις. Ενώ οι αδυναμίες  αυτές δεν ήταν ορατές κατά το παρελθόν , έγιναν 
πολύ αισθητές αργότερα , ιδιαίτερα όταν η νεολαία ,αποκτώντας μόρφωση και γνώση 
,   έβλεπε τις αδικίες και την οπισθοδρόμηση της χώρας εξαιτίας του αυταρχισμού  
και στράφηκε εναντίον του. Φτώχεια , πείνα , διαφθορά , κοινωνικές αδικίες , το 
φαινόμενο της μεγάλης ξηρασίας καθώς και η προχωρημένη του ηλικία , οδήγησαν 
στην πτώση του. 
Τον Ιούνιο του  1972 , δυο χρόνια  πριν απ’ το πραξικόπημα , τον επισκέφτηκε στο 
παλάτι  η γνωστή δημοσιογράφος Οριάνα Φαλάτσι (γνωστή στο ελληνικό κοινό απ’ 
τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη) για να του πάρει συνέντευξη. Υπήρξε 
διάσημη και  για τον ωμό τρόπο των συνεντεύξεων της και η συγκεκριμένη κράτησε  
πάνω από μία ώρα. Φτάνοντας , δε , προς το τέλος , τον ρώτησε στα γαλλικά. 
Ακολουθεί ενδιαφέρον απόσπασμα από την συνέντευξη , όπως την καταγράφει η 
δημοσιογράφος στο βιβλίο της  «Συνεντεύξεις με την ιστορία» . 
 
Φαλάτσι :   Majesté (μεγαλειότατε) , η Αιθιοπία είστε εσείς ο ίδιος , αυτός που πάσχει  
να την κρατήσει ενωμένη. Τι θα συμβεί όταν δε θα υπάρχετε; 
Αυτοκράτορας : Τι ,τι ; Δεν καταλαβαίνουμε αυτήν την ερώτηση.  
Φαλάτσι :  Όταν πεθάνετε , μεγαλειότατε.  
Αυτοκράτορας : Η Αιθιοπία υπάρχει εδώ και  τρεις χιλιετηρίδες. Η δυναστεία μας 
κυβέρνησε απ’ την εποχή που η βασίλισσα του Σαβά γνώρισε  τον βασιλέα 
Σολομώντα  και απ’ τη σχέση των εγεννήθη ένας υιός. Είναι μια δυναστεία η οποία 
υπήρξε δυνατή ανά τους αιώνες και θα παραμείνει το ίδιο ισχυρή. Υπάρχει διάδοχος 
του θρόνου ο οποίος θα βασιλεύσει όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς. (σημ. Ο 
αυτοκράτορας πάντοτε χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό όταν αναφέρεται στο 
πρόσωπό του) . 
Φαλάτσι :  Εάν συνυπολογίσουμε τα πάντα ,  δεν είχατε μια ευτυχισμένη ζωή. Όλα τα 
κοντινά σας πρόσωπα  που αγαπήσατε δε ζουν. Η γυναίκα σας , οι δυο σας  υιοί  και 
οι δυο σας  κόρες .  Πολλές οι αυταπάτες . Πολλά απ’ τα  όνειρά  σας δεν 
πραγματοποιήθηκαν. Συνάμα , όμως , έχετε συγκεντρώσει μεγάλη σοφία και σας 
υποβάλλω την ερώτηση : Πώς αντιμετωπίζει ο Χαϊλέ Σελασσιέ το θάνατο;  
Αυτοκράτορας : Αντιμετωπίζει τι ; Αντιμετωπίζει τι; 
Φαλάτσι: Το θάνατο, μεγαλειότατε.  
Αυτοκράτορας : Το θάνατο , το θάνατο ;  Ποια είναι αυτή η κυρία; Από πού ήρθε ; Τι 
θέλει από εμένα; Φύγετε , ca suffit! ca suffit (αρκετά, αρκετά)!  
Η συνέντευξη αυτή , κατά τη δημοσιογράφο, δείχνει το χαρακτήρα του μονάρχη που  
δε θέλει να αντιμετωπίσει  το αναπόφευκτο  τέλος  της ανθρώπινης ύπαρξης και 
φοβάται  το θάνατο.  Επίσης , υπογραμμίζει  η ίδια  , ότι , λέγοντας ο μονάρχης πως  
υπάρχει διάδοχος , στη ουσία δεν το εννοούσε , διότι η σχέση του με τον γιο του και 
διάδοχο του θρόνου ήταν ψυχρή μιας και τον δεν θεωρούσε άξιο συνεχιστή της 
δυναστείας.  Σύμφωνα με τη Φαλάτσι , ο χαρακτήρας του αντανακλούσε το «aprez 
moi , le deluge» του Λουδοβίκου ΧV (μετά από μένα  το χάος ). 
Παρά ταύτα δεν μπορεί ο ιστορικός του μέλλοντος παρά να αναγνωρίσει κι αρκετές  
αρετές στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. Κατά τη γνώμη μου , κάθε ηγέτης  πρέπει να 



κρίνεται με βάση την εποχή που ζει , τις συνθήκες που επικρατούν και τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας του , στην προκειμένη περίπτωση μια αφρικανική χώρα.  
Το μεγαλύτερο προσόν του αυτοκράτορα  ήταν πως υπήρξε  ηγέτης με ακτινοβολία 
και προσωπικότητα. Κυβέρνησε με μαεστρία  και πυγμή για τέσσερις και πλέον 
δεκαετίες ένα κράτος  που στο παρελθόν υπέφερε από τοπικές διενέξεις , καθώς 
συνυπήρχαν πολλές φυλές με διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες και κατάφερε 
παρόλα αυτά να κρατήσει  τη χώρα ενωμένη. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερό του 
προσόν. Είχε την ικανότητα  να προλαβαίνει τις εξελίξεις  και να μην αιφνιδιάζεται. 
Πίστευε ότι η παρουσία των ξένων θα συνέβαλε στην  ανάπτυξη του κράτους και 
έτρεφε  φιλελληνικά  συναισθήματα , λόγω της κοινής μας  ορθόδοξης θρησκείας. 
Συγκρινόμενος με τους άλλους αφρικανούς ηγέτες , που οι περισσότεροι  
λεηλάτησαν κυριολεκτικά τις χώρες τους και γίνονταν γνωστοί μόνο για τον  έκλυτο 
βίο τους , στάθηκε  μακράν ο πιο σώφρων  και ο πιο σεβάσμιος . Αδιαμφισβήτητα 
του  ανήκει  ο τίτλος του «πατέρα της αφρικανικής ηπείρου». Με την πάροδο του 
χρόνου και τον κίνδυνο  για διάσπαση του έθνους να καραδοκεί , κέρδιζε όλο και 
περισσότερο την εκτίμηση του λαού του και των ιστορικών  για τη σοφία του. Σχεδόν 
κανείς απ’ το λαό του  δεν αισθάνεται βαθιά μέσα του μίσος για εκείνον, διότι στην 
πλάστιγγα  της ιστορικής μνήμης σαφώς υπερτερούν τα καλά που έκανε. 
Τελειώνοντας , παραθέτω  ένα απόσπασμα απ’ την ομιλία του αυτοκράτορα στα 
Ηνωμένα  Έθνη , που προξένησε μεγάλη εντύπωση . 
 
« Ώσπου  να  εγκαταλειφθεί και να καταργηθεί  η ιδεολογία που κατατάσσει τις φυλές  
σε ανώτερες  και κατώτερες , θα υπάρχει πόλεμος . Ώσπου να πάψουν  να 
υπάρχουν πολίτες  πρώτης  και δεύτερης κατηγορίας σε οποιοδήποτε έθνος και  
ώσπου να έρθει η μέρα που το χρώμα του δέρματος δε θα έχει περισσότερη 
σημασία απ’ το χρώμα των ματιών , θα ξεσπούν παντού διενέξεις ». 
 
 

 
 
     Ο συγγραφέας Τζίμης Καλογερόπουλος σε ομιλία του στο συνέδριο των Lions.  
                 
 
    Ο θάνατος του αυτοκράτορα για μας τους αστούς σηματοδοτούσε το τέλος μιας 
εποχής.  Ήταν ηλίου φαεινότερο ότι οι καλές μέρες ανήκαν στο παρελθόν. Σιγά -σιγά 
οι περισσότεροι ξένοι  έμποροι, αλλά και οι υπάλληλοι που εργάζονταν στις 
εθνικοποιημένες πια επιχειρήσεις, μιας  κι έχαναν τη δουλειά τους, ετοίμαζαν τις 
βαλίτσες τους  αποφασισμένοι  να πάρουν το δρόμο της φυγής. Οι περισσότεροι  
έμποροι φοβούνταν  πως «θα τους έπαιρναν και  τα ρέστα»  με τον έλεγχο που θα 



έκαναν για να διαπιστώσουν  τυχόν ατασθαλίες  και ίσως, τελικά, τους ζητούσαν να 
πληρώσουν επιπλέον φόρους για  διαφυγόντα κέρδη όλων των προηγούμενων ετών, 
ορισμένοι δε μπορεί να  κατέληγαν στη φυλακή. Αλλά ακόμη κι εκείνοι που υπήρξαν 
τυπικοί και συνεπείς, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να υπερασπιστούν τους 
εαυτούς τους, διότι οι νόμοι δικαίου είχαν στην ουσία καταργηθεί και τώρα 
επικρατούσε το «αποφασίζουμε  και διατάζουμε». Για να φύγει κανείς απ΄ τη χώρα, 
έπρεπε πρώτα να πάρει έγκριση  απ’ το τμήμα εκχωρήσεως βίζας (immigration 
office), αφού προηγουμένως είχε στα χέρια του το εκκαθαριστικό σημείωμα της  
εφορίας. Εκείνοι   που οι επιχειρήσεις τους εθνικοποιήθηκαν δεν μπορούσαν να 
πάρουν την εκκαθάριση,  διότι  βρίσκονταν υπό έλεγχο και μόνο με μεγάλη 
χρηματική ή προσωπική  εγγύηση μπορούσαν να φύγουν. Έτσι, πολύ δύσκολα 
βρισκόταν κάποιος ως ο εγγυητής, διότι πιθανότατα να μην κατάφερνε κι ο ίδιος 
αργότερα να φύγει.  Γι’ αυτό το λόγο αρκετοί το έσκασαν κρυφά χρησιμοποιώντας 
άλλες τρόπους. Καθώς η  φορολογική ενημέρωση χρειαζόταν  μόνο για τους 
εργαζόμενους, ο πιο  προσφιλής τρόπος διαφυγής για τους έχοντες χρήματα ήταν με 
τριθέσιο αεροπλάνο τύπου Σέσνα, αφού προηγουμένως είχαν στείλει νόμιμα στην 
Ελλάδα τα γυναικόπαιδα. Μ’ αυτή τη μέθοδο  εξασφάλιζαν πρωτίστως την ασφάλεια 
των δικών τους. Το ταξίδι της φυγής  είχε ως προορισμό το κοντινό Djibouti, με  
Γάλλο πιλότο στο τιμόνι. Το κόστος, λέγεται, ότι κυμαινόταν  από  5.000 μέχρι 10.000 
δολάρια  ανάλογα  τις συνθήκες που επικρατούσαν στα σύνορα  και στην τσέπη του 
καθενός. Ο καλός μου φίλος Γιώργος Αλεξανδράκης, ο οποίος είχε μεταφέρει 
συγγενείς του,  μου περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την ιστορία του. Πριν ξεκινήσει 
την περιπέτεια, την προηγούμενη  μέρα είχε επισκεφθεί και ερευνήσει τον τόπο απ’ 
όπου θα τους παραλάμβανε το Σέσνα. Την επομένη, στριμωγμένοι οι δικοί του  σ’ 
ένα αμάξι που οδηγούσε ο ίδιος,  ξεκίνησαν απ’ την Αντίς για το Awash, 220 χλμ. 
μακριά, έναν ερημικό, ανοιχτό χώρο. Μετά από μια ώρα αναμονής, άκουσαν από 
μακριά τον ήχο του αεροπλάνου και είδαν  το Σέσνα να προσγειώνεται. Για κακή τους 
τύχη, όμως, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα βαν με στρατιωτικούς  κι ο πιλότος 
θέλοντας να αποφύγει το ρίσκο  ξανάδωσε ύψος στο αεροπλανάκι κι έφυγε. Τι να 
κάνουν; Αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Επειδή κάθε τέτοια  αποστολή  γινόταν 
μετά από μυστική  προετοιμασία και λαμβάνονταν όλα τα μέτρα, ώστε να μη γίνουν 
αντιληπτοί απ’ το προσωπικό, τους γείτονες κλπ. το επιχείρησαν ξανά ύστερα  από 
λίγες μέρες . Αυτή τη φορά στάθηκαν  τυχεροί, όλα εξελίχτηκαν ομαλά και  κατάφεραν 
οι δικοί του κι έφυγαν. Το δεύτερο στάδιο της όλης διαδικασίας ήταν να εξηγήσει στα 
όργανα της τάξης τις επόμενες ημέρες, αν γνώριζε κάτι για την εξαφάνιση τους και, 
κατά συνέπεια, να προετοιμάσει το άλλοθί του. Όμως, αυτό ήταν  κάτι που 
αντιμετωπίζαμε οι περισσότεροι μετά απ’  την  καταγγελία  εξαφάνισης κάποιου 
προσώπου, όταν καλούσαν συγγενείς ή  φίλους στο τμήμα για κατάθεση. Γεγονός, 
όμως,  αποτελεί ότι την εποχή εκείνη δύσκολα  εμπιστευόταν κανείς ακόμη και τη 
σκιά του και πολλοί στενοί συγγενείς και φίλοι  είχαν πλήρη άγνοια σχετικά με την 
εξαφάνιση γνωστών τους προσώπων. Όλα γίνονταν με μυστικότητα.. Εξάλλου το 
ρίσκο ήταν μεγάλο, γιατί αν συλλάμβαναν κάποιον να το σκάει, κατέληγε στη φυλακή, 
μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ένας έβλεπε τον άλλον με καχυποψία. Ζούσαμε σε 
εποχές «Μέτερνιχ». Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι υπάλληλοι καθώς και  οι 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν είχαν εθνικοποιηθεί, μπορούσαν να φύγουν, 
εφόσον ήταν οικονομικά εντάξει με την εφορία.  Υπήρξαν και μερικοί αετονύχηδες ( ή 
νόμιζαν πως ήταν) που δε γνώριζαν την ύπαρξη τέτοιου οργανισμού, όπως η εφορία 
, και δεν πέρασαν ποτέ το κατώφλι της. Εκείνοι, ούτως ή άλλως,  δεν μπορούσαν να 
φύγουν.   
Τα λεφτά του κάθε επιχειρηματία βρίσκονταν υπό τη  διακριτική επιτήρηση των  
τραπεζών, καθώς και οι πιο απλοί υπάλληλοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους 
λογαριασμούς, με το δικαιολογητικό ότι τ’ αφεντικά θ’ απέσυραν τα λεφτά τους και θα 
το έσκαγαν. Γι’ αυτό οποιαδήποτε ανάληψη  χωρίς ιδιαίτερο λόγο  ήταν 
παρακινδυνευμένη. 



Εν τω μεταξύ με τη σκληρή προπαγάνδα της χούντας περί ίσων δικαιωμάτων, το  
εργατικό προσωπικό άλλαζε συμπεριφορά. Το «εσείς» έδωσε τη θέση του στο «εσύ» 
και,  ως συνέπεια, καταργήθηκε ο πληθυντικός σε μια γλώσσα γεμάτη ευγένεια.  
Προσωπικά, είχα ένα υπάλληλο ο οποίος ερχόταν στο γραφείο οπότε του γούσταρε. 
Ένα  πρωινό έσπασε όλα τα ρεκόρ αργοπορίας κι αντί για τις εννιά  ήρθε δέκα λεπτά 
πριν τη  μεσημεριανή παύση. Αυτό που λέμε απλά, για  να πάρει το καπέλο του. 
Στην παρατήρησή μου ότι αν συνέχιζε μ’ αυτόν το τρόπο θα έχανε τη δουλειά του, 
άρπαξε απ’ το γραφείο μου τον υπολογιστή και τον εκσφενδόνισε πάνω μου. 
Ευτυχώς, του  ξέφυγε απ’ τα χέρια και με βρήκε λοξά στο σαγόνι .Αισθάνθηκα το 
αίμα να τρέχει στο πηγούνι μου.  Την εποχή εκείνη τα κομπιούτερ ήταν βαριά και 
σίγουρα θα μ’ έστελνε στο νοσοκομείο, αν όχι στον άλλο κόσμο, έτσι και με 
πετύχαινε. Τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στο τμήμα , αλλά σκεφτόμενος ήρεμα 
απέσυρα τη μήνυση εναντίον του,  καθώς  δε θα ωφελούσε σε τίποτα, αφού κι ο ίδιος 
ήταν θύμα  της καταστάσεως. Έτσι κι αλλιώς, σύντομα θα τον άφηναν πάλι ελεύθερο. 
Ίσως του ’διναν και συγχαρητήρια! 
Εν τω μεταξύ, πριν  την αποχώρηση - θεμιτή ή αθέμιτη - των ξένων πάροικων, όλοι 
προσπαθούσαν να γλιτώσουν ότι μπορούσαν απ’ τους κόπους μιας ζωής. Μεγάλα 
κοντέινερ γεμάτα έπιπλα, ταπέτα, οικιακά είδη, ψυγεία, τηλεοράσεις, σκαλιστά κι ό,τι 
άλλο πολύτιμο,  στοιβάζονταν όλα μαζί. Μια και δεν μπορούσαν αρκετοί, προπαντός 
οι  βιοπαλαιστές, ν’ αγοράσουν ξένο συνάλλαγμα στη μαύρη αγορά, μιας και η τιμή 
του είχε δεκαπλασιαστεί, αγόραζαν ελεφαντοστά, ασημένια σκεύη και, φυσικά, 
κοσμήματα . Οι κόποι μιας ζωής ήταν στοιβαγμένοι στα κοντέινερ, που κατέκλυζαν τα 
τελωνεία στο αεροδρόμιο και στο σταθμό. Πολλές φορές, επειδή δεν υπήρχε χώρος 
στην αποθήκη να στεγάσει τα φορτία, τα τελωνεία ζητούσαν απ’ τους κατόχους να τα 
ξαναφέρουν  όταν θα βρισκόταν  χώρος διαθέσιμος. Πολλά δέματα κείτονταν 
αραδιασμένα έξω απ’ τις αποθήκες, καλυμμένα με καμβά για να προστατεύονται  απ’ 
τη βροχή.  
Το ταξιδιωτικό μου  γραφείο γέμιζε από ξένους και προπαντός από Έλληνες, μιας και 
ήταν το μοναδικό ελληνικό πρακτορείο την εποχή εκείνη. Το  δυστύχημα ήταν ότι 
σχεδόν όλοι αγόραζαν εισιτήριο απλής  διαδρομής, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις τους πολύ 
αισιόδοξους που αγόραζαν με επιστροφή  πιστεύοντας πως η κατάσταση θ’ άλλαζε.  
Ένα πρωινό μου τηλεφώνησε ένας  κάποιος ονόματι Γκίρμα, ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού 
γραφείου και γνωστός τοκογλύφος, τζογαδόρος και τα παρεμφερή, και μου ζήτησε να 
με δει για να τα πούμε. Αμέσως μπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά μου ότι επρόκειτο για κάτι 
σοβαρό,  διότι δεν είχα πολλά σούρ’ τα –φέρ’ τα μαζί του. 
Ο νους μου πήγε στο χειρότερο, διότι πρόσφατα συνέλαβαν το γαμπρό μου, Λευτέρη 
(Τελαχούν), ο οποίος ήταν διευθυντής του κεντρικού καταστήματος  της Εμπορικής 
Τράπεζας, όπως και πολλά ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη του παλιού καθεστώτος με 
την  κατηγορία  της αντεπαναστατικής δράσης και συνεργίας  σε οικονομικό 
σαμποτάζ. Τον είχαν ρίξει με άλλα τριάντα μέλη της ελίτ σ’ ένα κελί  4 επί 4 χωρίς 
καμιά κατηγορία. Μιαν αυγή φόρτωσαν καμιά δεκαριά απ’ τους κρατούμενους, 
μεταξύ εκείνων και τον γαμπρό μου, σε τζιπ και ανέβηκαν σ’ ένα λόφο. Όλοι νόμιζαν 
ότι έφτασε η ώρα τους και πως θα τους τουφέκιζαν. Αφού έκαναν το γύρο, 
επέστρεψαν. Ήταν μια μέθοδος εκφοβισμού που χρησιμοποιούσε η χούντα. Τελικά, 
ύστερα από πολλές ενέργειες, μετά από τρεις μήνες τον άφησαν ελεύθερο. Το 
χειρότερο σ’ αυτές τις περιπτώσεις ήταν ότι κανένας κρατούμενος δε γνώριζε το 
περιεχόμενο της κατηγορίας και το λόγο της  φυλάκισης. Γι’ αυτό οι κρατούμενοι 
ζούσαν με την αγωνία, χωρίς να ξέρουν τι τους επιφύλασσε η μοίρα, που στην 
προκειμένη περίπτωση ήταν η  χούντα. Οι συνθήκες στις αιθιοπικές φυλακές 
χαρακτηρίζονταν ως οι χειρότερες που μπορούσε κανείς να φανταστεί. Οι φυλακές  
Κορυδαλλού στην Αθήνα, συγκρινόμενες με της Αιθιοπίας, έμοιαζαν με  το  Μον 
Ρεπό. Αυτές οι σκέψεις  στριφογύριζαν στο μυαλό μου σκεπτόμενος τη βίζιτα του 
αξιότιμου κ. Γκίρμα.  
Όντως, συναντηθήκαμε στο γραφείο μου και με ρώτησε εάν γνώριζα πότε έφυγε ο 
Ίμπο Νουμέρ, γενικός διευθυντής του Κρατικού Οργανισμού  Λαχείων. Ο 



συγκεκριμένος αυτός  οργανισμός ήταν στην κορυφή της λίστας με τις κατηγορίες  για 
ατασθαλίες και εγκλήματα εναντίον του αιθιοπικού λαού. Του απάντησα πως δεν τον 
είχα ποτέ πελάτη κι ότι, ως κυβερνητικός υπάλληλος, αγόραζε τα εισιτήριά του απ’ 
ευθείας απ’ την κρατική αεροπορική εταιρεία, την Ethiopian Airlines. Μου 
ανταπάντησε πως δεν πέταξε με την Ethiopian, αλλά έφυγε «σκαστός» και με 
ρώτησε αν άκουσα, ως Έλληνας, με ποιον τρόπο το ’κανε και για πού. Ο Ίμπο 
Νουμέρ , παρόλο που δεν ήταν Έλληνας, μιλούσε άπταιστα τα ελληνικά, διότι  είχε 
μεγαλώσει σε περιβάλλον  ελληνικό και είχε πολλούς φίλους  Έλληνες. Αποκρίθηκα  
πως δεν είχα ιδέα, μιας και όλα αυτά γίνονταν με απόλυτη μυστικότητα  κι , εκτός 
αυτού, του είπα «πού να γνωρίζω εγώ, απ’ τη  στιγμή που εσύ, παιδί της πιάτσας και 
με τα μέσα που έχεις, δεν γνωρίζεις;». «Θέλω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά » , ήταν η 
απάντησή του και  εννοούσε, προφανώς, τη χούντα. Φεύγοντας μου ζήτησε, αν 
ακούσω κάτι σχετικό,  να τον πάρω τηλέφωνο. Εκείνο το βράδυ δε μ’ έπαιρνε ο 
ύπνος. Σκεφτόμουν μήπως βρω τον μπελά μου μ’ όλες αυτές  τις συχνές  
εξαφανίσεις, αφού οι περισσότεροι  υπήρξαν πελάτες μου. Μια απλή συκοφαντία 
τότε μπορούσε να σε στείλει στη φυλακή. Ως κάτοχος της αιθιοπικής υπηκοότητας 
ήμουν έρμαιο στις δικές τους ορέξεις και συμπεριφορές, που χρησιμοποιούσαν κατά 
κόρον για  τον ντόπιο πολίτη. Παρόλο που  οι νόμοι οφείλουν να  ισχύουν το ίδιο για 
όλους, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ξένος μπορούσε να ζητήσει την παρέμβαση 
του Προξενείου του, όταν τα πράγματα έφταναν στ’ άκρα  και ,ως εκ τούτου,  η 
συμπεριφορά των κρατικών οργάνων  ήταν διαφορετική, καθώς απέφευγαν τις 
νομικές επιπλοκές  σε περίπτωση που δε διέθεταν συγκεκριμένα στοιχεία εναντίον  
του κρατουμένου. Αντίθετα, ο Αιθίοπας βρισκόταν στο έλεος του Θεού. Για μέρες 
έβλεπα εφιάλτες, μιας και το μέλλον έδειχνε  αβέβαιο υπό την απειλή των 
εθνικοποιήσεων, τη μαζική φυγή  των ξένων  και τη διαρκή πτώση του τουρισμού .  
Οι  ξένοι τουρίστες απέφευγαν να έρθουν στη χώρα,διότι είχαν ξεσπάσει τα πρώτα 
απελευθερωτικά κινήματα στο εσωτερικό της, πράγμα που δεν την καθιστούσε 
ασφαλή ως  ταξιδιωτικό προορισμό. 
Μετά το θάνατο του πατέρα μου, το 1965, έμενα με τη μητέρα μου. Βλέποντάς με ν’ 
ανησυχώ, ως έμπειρη γυναίκα, με προέτρεψε να φύγω λέγοντας μου : «Η κατάσταση 
δε θ’ αλλάξει σύντομα. Υπάρχει μια τάση εκφοβισμού και μίσος παντού. Η χώρα είναι 
διχασμένη, τα χειρότερα είναι μπροστά μας και θα ξεσπάσουν τοπικές συρράξεις . 
Είσαι τώρα σαν φυλακισμένος  και δεν αξίζει τον κόπο να ζεις με φόβο κι αγωνία. 
Ξέρω,  αγαπάς τον τόπο σου, αλλά δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο απ’ την ελευθερία. 
Η τωρινή σου  εμπειρία θα μετουσιωθεί  σε δύναμη στο μέλλον. Εγώ είμαι γριά 
γυναίκα, έζησα μια καλή ζωή και, κοίταξε τώρα, για ’σενα θα προσεύχομαι να σε έχει 
ο Θεός καλά». Τα λόγια της άγγιξαν βαθιά την καρδιά μου. Ζούσαμε τότε όλοι σε μια 
φυλακή χωρίς μπάρες. Η βενζίνη πουλιόταν με δελτίο των 4 λίτρων την εβδομάδα 
που δεν έφτανε να σε πάει ούτε μέχρι το σπίτι σου. Ασχέτως  αν κανείς με δύο μπιρ, 
δωροδοκώντας δηλαδή, γέμιζε το ρεζερβουάρ του. Το αλεύρι το εξήγαγαν στο 
εξωτερικό και τα ψωμιά γίνονταν με αραβοσιτάλευρο, αποκτώντας διαφορετική 
γεύση. Αν έμενε ένα εικοσιτετράωρο το ψωμάκι, γινόταν τόσο σκληρό που μ’ αυτό 
κάρφωνες  πρόκα. Φέρναμε  κρυφά απ’ το εσωτερικό τσουβάλια μ’ αλεύρι και 
φτιάχναμε στο σπίτι το ψωμί. Είχαμε γίνει όλοι ερασιτέχνες φούρναροι. Διαφορετικά  
αγοράζαμε απ’ το ξενοδοχείο  «Χίλτον», σε τσουχτερές τιμές, ψωμιά και γλυκά, μιας 
κι εκεί επιτρεπόταν το σιτάλευρο για τους τουρίστες. Κάθε μέρα η τηλεόραση μάς 
βομβάρδιζε με την ίδια  προπαγάνδα για τα εγκλήματα του προηγούμενου 
καθεστώτος. Η ίδια  μουσική, ούτε ο σκοπός άλλαζε ούτε το γραμμόφωνο, όπως λένε 
οι Ιταλοί.  
Αιφνιδιάστηκαν  όλες οι αριστερές οργανώσεις  με τη γοργή εξέλιξη που πήραν τα 
πράγματα, καθόσον δεν  υπήρχε οργανωμένο σχέδιο- ειδικά απ’ τη στρατιωτική 
χούντα – και  από ένα απλό αίτημα προς τον αυτοκράτορα για βελτίωση  των 
συνθηκών διαβίωσης στο στρατό, βρέθηκαν  τώρα με τα ηνία της εξουσίας στα χέρια 
τους. Το καθεστώς εκείνο ενεργούσε χωρίς καμία τακτική. Το ίδιο και οι αριστερές 
φατρίες, που έβλεπαν να χάνουν το παιχνίδι της εξουσίας κι αντιδρούσαν 



σπασμωδικά.  Έμοιαζε με κούρσα χρόνου και στην προσπάθειά τους  να προλάβουν 
τα γεγονότα, το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο. Χωρίς να μελετήσουν  τις τυχόν  
παρενέργειες που θα προέκυπταν, καθώς δεν υπήρχαν  μόνο οικονομικά  
προβλήματα,  αλλά και φυλετικά, με το μίσος να χάνεται στα βάθη των αιώνων .Ο 
«μαέστρος» που  κατάφερε να κρατήσει τη χώρα ενωμένη επί τέσσερις και πλέον 
δεκαετίες έλειπε και τώρα η επικράτεια θύμιζε ξεκούρδιστη ορχήστρα, όπου ο 
καθένας έπαιζε το δικό του σκοπό. ΄Ηταν, εξάλλου, αναμενόμενο μετά την επίτευξη 
του κοινού σκοπού της καθαίρεσης του αυτοκράτορα  ν’ αρχίσει  η διαμάχη για την 
εξουσία και ο αλληλοσπαραγμός. Βλέποντας η επαναστατική αριστερά (EPRP) τη 
χούντα να συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια της,  άρχισε ανοιχτά πλέον να την 
κατηγορεί πως στεκόταν εμπόδιο στην  εφαρμογή  μιας  γνήσιας  δημοκρατίας. 
Στελέχη της κατηγορούσαν τους στρατιωτικούς και, έτσι, ξεκίνησε  ένας  πόλεμος, ο 
οποίος κατέληξε σε αιματηρές συγκρούσεις. Η αριστερά με μέλη προερχόμενα  απ’ 
όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα και με επικεφαλή τη νεολαία, άρχισε επιθέσεις σε 
κτίρια και γραφεία και δολοφονίες στελεχών της χούντας. Ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός 
του στρατιωτικού καθεστώτος, αντισυνταγματάρχης Μενγίστου Χαϊλεμαριάμ, ο 
οποίος εν τω μεταξύ είχε δολοφονήσει με την κατηγορία  της «λευκής τρομοκρατίας» 
τον πρόεδρο και τους δυο άλλους συντρόφους του, πρωτεργάτες του 
πραξικοπήματος, που  διεκδικούσαν  την αρχηγία, διακήρυξε τη δική του «κόκκινη 
τρομοκρατία». Για κάθε θύμα της επαναστάσεως, είπε,  θα πλήρωναν με την ζωή 
τους εκατοντάδες αντιφρονούντες. Ξεκίνησε, λοιπόν, ένας άγριος  πόλεμος στα 
πλαίσια του οποίου η χούντα εκτελούσε τους αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένων 
και εκατοντάδων μαθητών και νέων. Υπολογίζεται ότι σε μια μέρα δολοφονήθηκαν 
πάνω από πεντακόσιοι νέοι. Η τραγική εκείνη περίοδος της «κόκκινης τρομοκρατίας» 
αποτελεί  μια  απ’ τις μελανότερες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας του αιθιοπικού 
έθνους. 
 
 «Οι εγκληματίες  δεν πεθαίνουν απ’ τα χέρια του νόμου, αλλά απ’ τα χέρια άλλων 
ανθρώπων»- George Bernard Shαw. 
 
Τ’ άλλο αριστερό κίνημα,  οι μαρξιστές «MEISON», που είχαν υποστηρίξει 
προσωρινά το καθεστώς, βλέποντας πως ο στρατός «τα πήρε όλα κι έφυγε», 
άρχισαν να διαφοροποιούνται και, τελικά, κατέφυγαν στην παρανομία και στελέχη της 
οργάνωσης  καθαιρέθηκαν από νευραλγικά πόστα που κατείχαν στην κυβέρνηση. 
Στο εσωτερικό, διαπιστώνοντας την αναταραχή, τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα 
δυνάμωσαν  τον  ένοπλο αγώνα. Οι Σομαλοί, με  την υποστήριξη της  Σοβιετικής 
Ένωσης, κατέλαβαν  εδάφη της Αιθιοπίας στα σύνορα και  την στρατηγικής σημασίας 
πόλη Jijica. Στο βορρά το επαναστατικό κίνημα της Ερυθραίας, που προϋπήρχε, 
ενέτεινε  την προσπάθεια  για ανεξαρτησία. Το ίδιο και το κίνημα των Oromo στο 
νότο.  
Ο Μενγίστου αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο που εγκυμονούσε στα νοτιοανατολικά 
της χώρας  απ’ τους Σομαλούς, ζήτησε τη βοήθεια των Αμερικανών. Η αμερικανική 
κυβέρνηση του Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος ήταν υποστηρικτής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αρνήθηκε να παράσχει στρατιωτική βοήθεια. Δεν υπήρχε πια άλλη 
λύση για τον Μενγίστου εκτός απ’ τους  Σοβιετικούς, που , αν και αρχικά ,  
υποστήριζαν τους Σομαλούς, άλλαξαν στρατηγική, διότι η Αιθιοπία, ως μεγαλύτερη 
χώρα και με σημαντική επιρροή στην περιοχή, τους βόλευε περισσότερο. Έτσι, τον 
Δεκέμβριο του 1976  υπογράφθηκε στη Μόσχα  συνθήκη για στρατιωτική βοήθεια 
προς τους Αιθίοπες. Μετά από μερικούς μήνες η  αιθιοπική κυβέρνηση ακύρωσε την 
παλιότερη  στρατιωτική συμφωνία που είχε συνάψει με τους Αμερικανούς και τους 
απέπεμψε απ’ τη χώρα.  
Σοβιετικοί εμπειρογνώμονες κατέφθασαν στην Αιθιοπία αναλαμβάνοντας την 
εκπαίδευση του στρατού και της αεροπορίας, αντικαθιστώντας τους Αμερικανούς, και  
Ανατολικογερμανοί ειδικοί ασχολήθηκαν με τον εκσυγχρονισμό  της αστυνομίας και 



των κατασκοπευτικών συστημάτων και μεθόδων, δουλειά  που μέχρι τότε έκαναν οι  
Ισραηλίτες. Αυτή  η ενέργεια υπήρξε το καθοριστικό πλήγμα στο γόητρο της χώρας.  
Αργότερα  ήρθαν και Κουβανοί προς ενίσχυση του αιθιοπικού στρατού.  
Ο πόλεμος είχε ανάψει για τα καλά. Σε μας δεν απόμενε τίποτε άλλο, παρά να 
πέσουμε στη θάλασσα και να το σκάσουμε. Επειδή, όμως,  η κοντινότερη ακτή ήταν 
880 χιλιόμετρα μακριά, ούτε αυτή η λύση φάνταζε προσιτή. Απόμεναν οι κάμποι, τα 
λαγκάδια και η έρημος, αλλά κι εκεί οι κίνδυνοι ήταν πολυπληθείς. Ενώ στη θάλασσα 
θα πνιγόμασταν, διότι οι περισσότεροι από μας δεν ξέραμε κολύμπι, στην έρημο θα 
μας έσφαζε κανένας Σομαλός με τη χαντζάρα του και θα μας αποτελείωναν οι 
γυπαετοί. Oh , que caramba ( τι δυστυχία  )!  
Οι συγκρούσεις στην πρωτεύουσα μεταξύ της χούντας, των υποστηρικτών της 
επαναστατικής αριστεράς και των μαρξιστών συνεχίζονταν με όλο και μεγαλύτερη 
ένταση. Ένα πρωινό οι στρατιωτικοί κυνήγησαν  έναν αντιφρονούντα, ο οποίος 
προσωρινά μπήκε στο κτίριό μας και από κει έτρεξε στην απέναντι πολυκατοικία και,  
τελικά περικυκλωμένος , πήδηξε απ’ τον τελευταίο όροφο στην άσφαλτο και, για να 
μην πέσει στα χέρια τους, σκοτώθηκε. Τέτοιες σκηνές αποτελούσαν καθημερινό  
φαινόμενο στην πόλη. Κάθε  βράδυ στην τηλεόραση πριν απ’ το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων πρόβαλαν ένα μικρό σποτ μ’ έναν που τραγουδούσε  ένα μοιρολόι  για 
κάποιο «κατσίκι γάλακτος» (φιγιέλ ουοτετέ) που το ’σκασε  απ’ τη «στάνη» 
(εννοώντας, προφανώς κάποιον αντιφρονούντα) κι αμέσως ανακοίνωναν τη λίστα 
των ανθρώπων που είχαν εκτελέσει. Με το άκουσμα αυτού του σκοπού τεντώναμε τ’ 
αυτιά μας για ν’ ακούσουμε τα ονόματα,  διότι συνήθως ήταν επώνυμοι πολίτες. Το 
πρόγραμμα στην τηλεόραση είχε αλλάξει και δεν έδειχνε πλέον ταινίες, παρά μόνο 
στρατιωτικά εμβατήρια  και κινητοποιήσεις  της εργατιάς και, κάπου -κάπου, 
σοβιετικά δακρύβρεχτα και  πατριωτικά φιλμ. Οι ξένες  ταινίες είχαν καταλήξει στο 
καλάθι των αχρήστων. Παντού απλωνόταν φόβος, τρόμος και αβεβαιότητα. 
Και μεταξύ των Αιθιόπων υπήρξαν πολλοί που πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. 
Άλλοι  έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για να τα σώσουν κι άλλοι έφευγαν για 
να γλιτώσουν το δικό τους κεφάλι. Η κυβέρνηση δεν εμπόδιζε το μεγάλο 
μεταναστευτικό  κύμα προς το εξωτερικό, μιμούμενη το σκεπτικό της  Κούβας του 
Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος  είχε διακηρύξει πως όποιος δεν ήθελε να ζήσει με το 
σοσιαλιστικό  καθεστώς  μπορούσε να φύγει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του 
έθνους δημιουργήθηκε η μεγάλη διασπορά των Αιθιόπων, που αριθμεί σήμερα  
πάνω από  πεντακόσιες χιλιάδες ανθρώπους σ’ ολόκληρη την οικουμένη. Ανάμεσα 
στους πρόσφυγες συγκαταλέγονταν και μερικοί απ’ τους διανοούμενους υποκινητές 
της νεολαίας, που αφού έκαναν τη ζημιά, άφησαν τους νεαρούς να βγάλουν  μόνοι 
τους «τα κάστανα απ’ τη φωτιά». Έφυγαν στο εξωτερικό και συνέχισαν τον αγώνα 
τους εκ του ασφαλούς, γράφοντας  πύρινα άρθρα κατά του καθεστώτος. Με την 
πάροδο του χρόνου, αρκετοί απ’ αυτούς, άλλαξαν ιδεολογία και σήμερα 
απολαμβάνουν τ’ αγαθά του καπιταλισμού. Διότι δεν έφυγαν ζητώντας καταφύγιο  σε 
σοσιαλιστικά κράτη, αλλά  στα κατεξοχήν καπιταλιστικά, όπως στην Αμερική και στην  
Αγγλία.  Αρκετοί απ’ αυτούς, χωρίς να έχουν διδαχθεί απ’ τα λάθη τους, συνεχίζουν 
ακόμη και τώρα να εξωθούν τα πράγματα στα άκρα με στόχο  την ανατροπή του 
παρόντος καθεστώτος, χωρίς να λαμβάνουν  υπόψη τον κίνδυνο μιας εμφύλιας 
σύρραξης. Και το κυριότερο, αφήνουν τους  άλλους «να βγάλουν το φίδι απ’ την 
τρύπα»,  μόνο και μόνο  για να παραμένουν στην επικαιρότητα και , εάν εις 
περιπτώσει γίνει αλλαγή, να επιστρέψουν ως αγωνιστές και να διεκδικήσουν οφίτσια. 
Όποιος, όμως, είναι πραγματικός αγωνιστής δίνει τις μάχες του εκ των έσω. Παρά 
ταύτα, κανείς δεν αγνοεί   το γεγονός ότι υπήρξαν και βέροι αγωνιστές που έδωσαν 
τον αγώνα τους, πιστεύοντας στην  αλλαγή του καθεστώτος και πληρώνοντας το με 
την ζωή τους. Εκείνους  τους τιμά η ιστορία.  
 
 Ένα  πρωινό ακούγοντας φασαρίες  και βαριά  πατήματα στο ισόγειο του 
πρακτορείου μου, βγήκα  απ’ το γραφείο μου στον ημιώροφο να δω τι γίνεται. Είδα 
στρατιωτικούς μ’ επικεφαλή έναν ταγματάρχη. Μου κόπηκε η χολή. Νόμισα πως 



ήρθαν να με συλλάβουν. Όλα μπορούσαν να γίνουν εκείνη την εποχή. Μια 
οποιαδήποτε καταγγελία ήταν ικανή να σε στείλει στη φυλακή. Μπήκα στο γραφείο 
μο , για να κλείσω το χρηματοκιβώτιο με  τα αεροπορικά εισιτήρια . Σε λίγο τους  
άκουσα ν’ ανεβαίνουν τα σκαλιά. Βγήκα έξω κι αντίκρισα  τέσσερις στρατιώτες με 
οπλοπολυβόλα και τον αξιωματικό να με ρωτάει αν επρόκειτο για την ασφαλιστική 
εταιρεία  Imperial Insurance. Είχαν κάνει λάθος, διότι η ασφαλιστική ήταν στον 
παραπάνω όροφο και πήγαιναν να συλλάβουν έναν  αντιφρονούντα.. Μόλις έφυγαν, 
έπεσα ξερός  στην πολυθρόνα και καταβεβλημένος άρχισα να σκεφτόμαι τι θα 
μπορούσε να συμβεί  απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Μου ’ρθαν στο μυαλό μνήμες  απ’ 
την κακή μου εμπειρία με την τροχαία και την κράτησή μου για λίγες ώρες στο 
αυτόφωρο. Θυμήθηκα  το βαρέλι με τα κάτουρα,  τους μεθυσμένους κρατούμενους 
και τη βρώμα που επικρατούσε, κι  αναρωτήθηκα αν  άξιζε τον κόπο να ζω με τέτοιο 
χτυποκάρδι κι αγωνία.  Το  επεισόδιο εκείνο ήταν η τελευταία σταγόνα  που ξεχείλισε 
το  ποτήρι. Αποφάσισα, χωρίς πλέον κανέναν ενδοιασμό, να φύγω. Η ευκαιρία ήρθε 
αναπάντεχα… 
 Στη Μομπάσα της Κένυας διοργανωνόταν  ένα συμπόσιο με συμμετοχή των Lions  
των χωρών της ανατολικής Αφρικής. Τότε ήμουν μέλος του Lions club.  Φτιάξαμε μια 
επιτροπή και με όρισαν υπεύθυνο διοργάνωσης του ταξιδιού  και επικεφαλή της 
αποστολής που θ’ αντιπροσώπευε τους Lions  της Αντίς Αμπέμπα. Πριν λίγο καιρό 
είχαμε οργανώσει το «charity walk» ( πεζοπορία με φιλανθρωπικό σκοπό ), για να 
μαζέψουμε λεφτά από τις εταιρείες – χορηγούς της εκδήλωσης. Η απόσταση ήταν 
απ’ την Πλατεία της Επαναστάσεως μέχρι το αεροδρόμιο, πέντε χιλιόμετρα. 
Καταφέραμε και μαζέψαμε το ποσό των 20.000 μπιρ (10.000 δολάρια)και  τα οποία  
δωρίσαμε στην κυβέρνηση για τις ανάγκες του Οφθαλμιατρικού Νοσοκομείου. Αυτή 
μας  η ενέργεια μάς έδωσε  κάποια πρόσβαση στα κεντρικά γραφεία της χούντας, 
απ’ την οποία  ζητήσαμε άδεια να πάμε μια επιτροπή  δέκα ατόμων στο συμπόσιο 
στη  Μομπάσα και να πάρουμε υλικά για να στολίσουμε το περίπτερό μας, που θα 
συμμετείχε στην παρέλαση μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, κάνοντας το γύρο των 
κεντρικών δρόμων της πόλης φορτωμένο σ’ ένα όχημα. Μαζί μας στο αεροπλάνο θα 
είχαμε και μια κλούβα μ’ ένα  λιοντάρι και μια κοπέλα ντυμένη με παραδοσιακή 
στολή, η οποία  θα στεκόταν μέσα στο περίπτερό μας,  δίπλα στην κλούβα με το 
λιοντάρι.  
Επειδή απαιτούνταν αρκετές μέρες για την όλη προετοιμασία, έφυγα νωρίτερα για να 
κανονίσω τα σχετικά με την οργανωτική επιτροπή. Ήταν Απρίλιος του 1977. Απ’ το 
παράθυρο του αεροπλάνου κοιτούσα κάτω  τα οροπέδια της Αιθιοπίας. Αισθάνθηκα 
ρίγος σ’ όλο μου το κορμί. Έφευγα  απ’ τον τόπο που γεννήθηκα κι αγάπησα και 
που, ίσως, δεν θα ξανάβλεπα ποτέ και μέσα μου ένιωσα ένα κενό. Άφηνα ό,τι είχα 
και δεν είχα : την περιουσία μου, το σπίτι μου και, προπαντός, τη μάνα μου. 
Τελειώνοντας την αποστολή μου στην Κένυα, πήρα τ’ αεροπλάνο για την Αθήνα. 
Στην Κένυα  μ’ εξέλεξαν Lion’s της χρονιάς για την πρωτοβουλία μου να διοργανώσω 
το «charity walk» υπό αντίξοες  συνθήκες και παίρνοντας άδεια απ’ τη χούντα και 
αντικυβερνήτη των Lions της ανατολικής Αφρικής. Όμως, τίποτα απ’ αυτά  δε με 
συγκινούσε, καθώς είχα άλλα, πιο σοβαρά πράγματα να σκεφτώ. 
  
« Όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα , ανοίγει ένα παράθυρο».  
 
 

Στο βιβλίο θα βρείτε την συνεχεία. Αναφέρεται στην ζωή του στην δεύτερη του 
πατρίδα, την Ελλάδα.  


