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~ 
τις αρχές του αιώνα μας, αλλά και 
μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο, πολ-
1.<>ί Έλληνες ιrupίως νfu παιδιά από 

την επαρχία και τα ελληνικά νησιά, αποφά
σισαν να βρουν την tUXTl τους στην Αιθιοπία. 
Οι συνθήκες ήταν ευνoί~ η χώρα φψιζόταν 
την εποχή εκείνη για τον πλούτο της και ο ί
διoς ο αυτοκράτορας Χαίλέ Σελάσιε, ο οποίος 
ανέβηκε στον θρόνο το 1930 ήταν φιλέλληνας. 
Η πλειοψηφία των Αιθιόπων είναι ορθόδοξοι 
κόπτες και tx,01JV πολλά κοινά με την ελληνι
κή ορθόδοξη θρηακευτι<ή παράδοση. 

Οι Έλληνες σκορπίστηκαν σε όλη τη χώρα 
και δψιούρΥησαν ελληνικές κοινότητες. Η 
μεγαλύτερη κοινότητα ήταν στην πρωτεύου
σα Αντίς Αμπέμπα, όπου ο αριθμός των μελών 
έφτανε τα 4.000άτομα. Λέγεται ότι όλοι μαζί οι 
Έλληνες στην Αιθιοπία ήταν 7.000. 

Η πόλη Ντίρε Ντάουα βρίσκεται κοντά 
στα σύνορα με τη Σομαλία, στην περιοχή 
Harerge. ΤΟ αρχικό της όνομα ήταν Avτίς Χα
ptρ (δηλ. καινούριο Xαptρ) Ιδρύθηκε το 1902 
για να εξυπφετήσει στην κατασκευή της σι
διΡοδΡομt<ής ΥΡαμμής T~μπoυτί-Aντίς Α
μπΨπα. Γρή)ορα αναnτόχ9ηκε σε μtyάλo ε
μπορικό κέντρο, που θύμιζε πφισσότερο ευ
ρωπαϊκή πόλη παρά αφρικανική. Πολλοί από 
τους Έλληντς που αποδήμηαα ν στις αρxtς του 
αιώνα στην Αιθιοπία έγιναν υπάλληλοι της 
γαλλοαιθιοπικής εταιρίας σιδτΡοδρόμου και 
εγκαταστάθηκαν στη Ντίρε Ντάοοο.. 

Ο Αθανάσιος Μίχος ΥΡάφεl χαρακτηρι
στικά στο βιβλίο του "ΤιθοΡtα - Αντίς Αμπt
μπα" Υια τις πρώτες του εντυπώσεις όταν t
φτασε, παλικάρι 22 χρονών, το 1929, στην Ντί
ρε Nτάouα: 'Ή πόλη ήτο πραWατικός παρά
δεισος Μικρή αλλά ολοκάθαρη_ nφnατώ
ντας στους δρόμους άκουγες δύο γλώσσες να 
ομιλούνται-η γαλλική και η ελληνική. Πολ
λοί ιθαγενείς μιλούσαν ελληνlκά. Η πόλη ε
κατοικείτο από γάλλους υπαλλήλους της 
γαλλικής εταιρίας του σιδτΡοδρόμου και από 
έλληνες υπαλλήλους της γαλλικής εταιρίας 
και ξενoδόχOuς. καταστψατάρχες και εμπό
ρους έλληνες' 

Με την επανάσταση του 1974, τον εκθρο
νισμό του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελάσιε και 
την επικράτηση σοσιαλιστικού τύπου καθε
στώτος κάτω από την κυριαρχία του ΜεΥκί
στου Χαϊλέ Μάριαμ, οι πφισσότεροι 'Fλληνες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. 
0\ περιουσίες τους εθνικοποιήθηκαν και πά
ρα πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά Ο α
γώνας Υια τη διεκδίκηση των πφιουσιών συ
νεχίζεται μέχρι και σή.ιερα. 

Στις μέρες μας. ζουν στο αφρικανικό αυτό 
κράτος περίπου 600 Έλληνες. από τους οποί
ους οι πφισσότεροι ιφοφχονται από μικτtζ 
σχtσεις ή γάμουςμεταξύ Ελλήνων και Αιθιο
πίδων. Στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα λει
ΤOUΡγεί ελληνική κοινότητα, η ελληνική εκ
Kλησία του Αγίου Φρουμεντίου, ελληνικό 

Q'?rnv πόtιπ Ντίρε Ντόουα τπς Αιθιοπίας 
<Χ7 έχουν οπομε(νεl οΓιμερα 8 Έtιtιπνες οπό 
τις 300 οικογένειες που κοωlκούσσν εκε( οπό 
τις αρχές του αιώνα. Όμως υπόρχεl εtιtιπνlκι7 
εκκflπoία και εtιtιπνlKό σχotιεlo, που tιεrrουργε( 
σχεδόν αΠOκnεlOΠKά για Αιθ(οπες, με 270 μα
θπτές και ανόμεσά τους και ένα εtιtιπνόπoυtια. 



• l.Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Λίγαl είναι 
πια οι πιστοί που την tnloκέmavrol από τότε 

που Έλληνες εyKaτέλεlψαν τη Nτiρε Ντάουα. 
Αραιά ιιαl πού έρχονται ο έλληνας μηΤΡOπαλf.. 
της ή α παπάς από την Aντiς Αμπέμπα ιιαl λει
τουργαύν. Οι ελάχιστοι όμως Έλληνες που 
έχουν μείνει στην πόλη την φΡOVΠ'ζouν ιιαl Q.. 

νάβουν τα ιιαντήλια. Οι πόρτες της Αγίας Τρι
άδας είναι ανοιχτές για όλους, αιιόμα και για 
τους μουσουλμάνους, όπως είναι ο φύλαιιας 
του σχολείαυ παυ αν και μωαμεθανός στο 
θρήσ1l:ευμα κάθε απόγευμα, όταν σχαλάεl κά
νει την προσευχή του μπροστά στην εκχλησiα . 

2.01 περισσότεροι ελληνικοί τάφοι βρίσκονται 
εγκαταλειμμένοl και καταστραμμέναl στα και
νούριο νεκροταφείο, ανάμεσα σε πολικούς και 
αρμένlκους. Σε αντiθεση με ης εγκαταστάσεις 
της ελληνικής κοινότητας της Νήρε Ντάουα, 
που είναι καθαρές και περlποlημένες, τα μνη
μεΙο των νεκρών έχουν αφεθεί στην τύχη τοιις. 



σχολείο με 149μαθητές(ιruρίως της δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς), οικοτροφείο για τα παιδιά του 
σχολείου, ο σύλλογος Ολυμπιακός και ένα πε
ριποιψ.ένο ελληνικό νεκροταφείο με την εκ
κλησία του. 

Ταξιδεύοντας για δεύτερη φορά στην Αι
θιοπία και έχοντας γνωρίσει από κοντά την 
ελληνική κοινότητα στην Αντίς Αμπέμπα θέ
λησα ναμάθωτιαπέγlνανοι υπόλΟΙΠεζκοινό
τητεζ, και συγκεκριμένα εκείνη της Ντίρε Ντά
ουα., για την οποία είχα ακούσει πολλές ιστο· 
ρiες Οι πρώτες εικόνες δrμΙOυpyήθηKαν στο 
μυαλό μου ακούγοντας τις διηγήσεις του Δη
μήτρη Γαστεράτου, ο οποίος γεννήθηκε στη 
Ντίρε Nτάouα το 1953 από μητέρα Αιθιοπίδα 
και πατέρα Μιιφασιάτη. r!'VJ.εpα δουλεύει ως 
κλητήρας στην ελληνική πρεσβεία της Αντίς 
Αμπέμπl'- "Τα καλύτερα μας χρόνια τα περά
σαμε στη Ντίρε Nτάouα. Κάθε βράδυ μαζευό
ντουσαν όλοι οι 'FλληνεςστoζαXαρoπλαστείo 

του Κουρτίδη ή στο εστιατόριο του Μπολολά-
1(ου. Το ελληνικό ούζο ήταν πολύ γνωστό στην 
πόλη, υπήρχε το εργοστάσιο της κυρίας Πόπης 
Σταύρου από τη Ρόδο. Είχαμε και ένα μεγάλο 
ελληνικό σούπερ μάρκετ και δύο μικρότερα. 
και κινrμαΤOγPάφo. Μια φορά την εβδομάδα 
προβαλόταν ελληνική ταινία. Την εποχή που 
ψασταν μικρά παιδιά, τα ελληνικά τα μαθαί
ναμε στις ελληνικές παροικίες Λειτουργούσε 
βέβαια και το ελληνικό δημοτικό σχολείο. Για 
να πάμε στο γυμνάσιο έπρεπε να μετακομί
σoυμε στην Αντίς Αμπψπα, όπου μέναμε στο 
οικοτροφείο_" 

Από τις 300 ελληνικές οικογένειες που κα 
τοικούσαν κάποτε στη Ντψε Nτάouα, η οποία 
σήμερα είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Αιθιοπίας, έχουν μείνει 8 άτομα. Οκτώ 'Ελλη
νες ανάμεσα σε 100.(0) ντόπιους (απογραφή 
του 1984) Ήξερα ότι ανάμεσά τους υπάρχει 
και ένας έλληνας δάσκαλος. Αποφάσισα να ε-

πισκεφθώ την πόλη και -για καλή μου τύχη- ο 
πρόεδρος του συλλόγου των Ελλήνων από την 
Αιθιοπία στην Αθήνα, Πέτρος 8ινιεράτος, μου 
πρότεινε να φιλοξενηθώ εκεί από την αδελφή 
του. 

Η Αιθιοπία ακολουθεί το Ιουλιανό ψφο
λόγιο, που σψαίνει ότι έχουμε 7 ή 8 χρόνια 
διαφορά, ανάλογα με την επox~ ΤΟ νέο έτος 
γιορτάζεται στις Ι Ι Σεπτεμβρίου σύμφωνα με 
το δικό μας rμεpoλόγlO. Φέτος -που εμεiςβpι
σκόμαστε στο 1997- η Αιθιοπία διανύει από 
τις Ilανουαρίουέως τις 10 Σεπτεμβρίου το έτος 
1989 και από τις Ι Ι !):πτεμβρίου έως τις 31 Δε
κεμβρίου το έτος 1990. Οι μήνες είναι δεκατρείς. 
δώδεκα αποτελούνται από 3Οψφες "αι ο δέ· 
κατος τρίτος έχει 5 ή 6 μέΡες Διαφορές υπάρ. 
χουν και στην ώρα. ΤΟ σύστψά τους λειτουρ· 
γείμεβάσηέναν κύκλο 12 ωρών -ο πρώτοςαρ· 
χίζει στις 6π.μ. και τελειώνει στις ψ.μ και ο 
δεύτερος ακολουθεί Οταν στα δικά μαςΡολό-



• l.Η τρίτη τάξη κατά τη διάρκεια του μαθή
ματος των ελληνικών. 2.Τα γραφείο της διοί· 
κησης ταυ σχαλείου. Η Ζαχαρούλα Βινιερότου 
έχει αναλάβει χρέη γραμματέα ατο σχολείο. 

Αρκετοί γονείς δυσκολεύονται να πληρώσουν 
τα δίδακτρα , καθώς η ανεργία στην Αιθιοπία 
είναι μεγάλη. 3.Η Μπολολάκειος Δημοτική 
Σχολή, όπως φαίνεται από το καμπαναριό της 

Αγίας Τριάδας . Τα χρόνια που η κοινοπκή 

ζωή βρισκόταν στην ακμή της , η δεξιά αίθου
σα της σχολής λεπουργαύσε σον αίθουσα 
εκδηλώσεων. Αργότερα σφραγίστηκε και 
ξανάνοιξε πριν από 3 χρόνια , για να στεγάσει 
τις μικρότερες τόξεις του καινούριου αγγλι
κού σχολείου. 



για ο μεγάλοςδείκτηςβρίσκεταl στον αριθμό Ι, 
στα δικά τους βρίσκεται στο 7 Κ.Ο.Κ. 

Αυτές οι διαφορές έχουν μεγάλη σψασία, 
ιδίως όταν κανονίζει κανείς τα ραντεβού του ή 
πρόιcειται να ταξιδέψει πρtπει κάθε φορά να 
διευκρινιστεί αν γίνεται αναφορά στην αιθιο
πική ή ευρωπαϊκή ώρα. Ευτυχώς είχα πλιΡο
φορηθεί για τα παραπάνω και έφτασα στην ώ
ρα μου στο αεροδρόμιο για να πετάξω στην 
Ντίρε Ντάοοο. 

Η πτήση από την Αντίς Αμπέμπα στη Nτipε 
Ντάουα κράτησε μια ώρα. Έκανε πολλή ζέστη 
στο μικρό αεροσκάφος τύπου ATR 42 των Αι
θιοπικών αερογραμμών και οι δεκάδες μύγες 
που συνταξίδευαν μαζί μας δεν έδειχναν να Ε
νοχλούνται από την υψoμετριιcή διαφορά. Αν 
και η πτήση ήταν εσωτψική, υποβληθήκαμε 
σεεξωνυχlστlκοι)ςελέΥχους Ήμουν η μόνη α
πό τους 48 επιβάτες που κράταγε χειραπο
σκευές Δεν γνώριζα ότι όσο λιγότερα πράγμα-

τα είχες επάνω σου, τόσο πιο γρήγορα μπορού
σες να επιβιβαστείς. 

Δίπλα μου στο αεροπλάνο καθόταν ένας 
μεσήλικας Αιθίοπας, ο οποίος δούλευε ωςμη
χανι"ός για την οργάνωση care, η οποία έχει 
αναλόβεl την κατασκευή μεγάλου φράγματος 
στην περιοχή. ΠρόΚΕιται για μια σφαντική 
πρωτοβουλία σε μια χώρα που πλήττεται κάθε 
χρόνο από ανελtητη ξιΡοσία. Μόλις άκουσε 
ότι είμαι Ελληνίδα,μου δlηΥήθηκεμε πψηφά
νεια ότι κατοικεί στην περιοχή "Greek camp'" 
της Ντίρε Ντάουα, εκεί που παλαιότερα μένα
νε οι περισσότεροι 'Ελληνες. 

Ενώ το αεροπλάνο δεν πφε πολύ ύψος κα
τά την απογείωση, η προσγείωση κράτησεαρ
κετή ώρα. Η υψομετρική διαφορά των δύο πό
λεων φάνηκε καθαρά. Η Αντίς Αμπψπα είναι 
χτιαμένη σε υψόμετρο 2300μέτρων και η Ντίρε 
Ντάουα σε υψόμετρο Ι.500μέτρων. 

Πηγαίνονταςμε τα πόδια από το αεροπλά-

νο στην άκρη της πίστας και αφού διέσχισα έ
να καταπράσινο πάρκο με πολύχρωμα πουλιά 
και μαίμούδες, έφτασα στην έξοδο του αερο
δρομίου, όπου με περίμενε ο Γεράσιμος Γιώκα

ρης σύζυγος της ΖαΧαΡούλας Βινιφάτου. 
Ο πατέρας του έφτασε το 1920απότηνΤρί

πολη της Πελοποννήσου στην Αιθιοπία, όπου 
και διιιιούργησε OΙKOγtνεια. Ήταν ψπορος 
του καφέ Ο ίδιος ο Γεράσιμος είναι συνταξι-
0ύxoς του γαλλοαιθιοπικού σιδrρoδρόμOυ. 

Ακολουθήσαμε με το αυτοκίνητο μια πλα
τιά λεωφόρο και μετά από λίγα χιλιόμετρα 
πρόβαλαν στον ορίζοντα τα πρώτα σπίτια της 
πόλης. Ενθουσιάστηκα από το τοπίο. Επιτέ
λους είχα ξεφύγει από το μουντό γκρίζα χρώμα 
της πρωτεύουσας. Βρισκόμουν σε έναν μικρό 
πράσινο παράδεισο. Τα σπίτια ήταν χτισμένα 
σε ευρωπαϊκό στιλ, με μεγάλες ξόλινες βερά
ντες και κήπους ΟΙ δρόμοι δενδροφυτεμένοι 
και καθαΡοί. Η τόσο γνώριμη εικόνα των κου-



ρελιασμένων, ανάπφων και άρρωστων ζη
τιάνων που κουβάλαγα μαζί μου από την 
Αντίς Αμπέμπα αποοοίαζε. ''Οι περισσότfjXιΙ 
βγαίνουν μόνο τις Παρασκευές στους δρό 
μους καθώς η πλειονότητα του πληθυσμού 
είναι μουσουλμάνοι και έτσι καθορίζεται α
πό τη θρησκεία τους" μου εξήγησε ο Γεράσι
μ", 

Μπαίνοντας στην πόλη περάσαμε από τον 
παλιό επ ιβλητικό σταθμό της πφιβόητης σι
δφοδρομικής γραμμής που ενώνει το Τζι
μπουτί με την Αντίς Αμπέμπα. Για την από
σταση Ντίρε Nτάouα - Αντίς Αμπέμπα το τρέ
νο κάνει 18 ώρες το εισιτφιο κοστίζει Ι Ι δο
λάρια στην πρώτη θέση και 7 δολάρια στην 
δεύτερη. Γενικά, είναι επικίνδυνο, lωκλοφο
ρούν πολλοί κλέφτες και τα βαγόνια βρίσκο
νται σε άσχψη κατάσταση. 

Προχωρώντας μπόρεσα να διακρίνω από 
μακριά μια μεγάλη μπλε σιδερένια πόρτα και 
δυο καμπαναριά να ξεπροβάλλουν από πίσω. 
Φτάνοντας κοντά και διαβάζοντας την επι
γραφή ΗΕλληνική κοινότητα - greek school -
greek orIhodox church" κατάλαβα ότι φτάσαμε 
στις εγκαταστάσεις της ελληνικής κοινότη
τα, Έμεινα έκθαμβη μόλις άνοιξε ο φύλακας 
την πόρτα: μια γνώριμη γλυκιά ευωδιά με ΠΕ
ΡΙΤύλιξε και ξαφνικά θυμήθηκα τις φφες κα
λοκαιρινέςβραδιές στην Ελλάδα. Η εκκλησία 
τηςΑΥίας Τριάδαςδέσποζεστη μικρή αυλή της 
Μπολολάκειου Σχολής που ιδρύθηκε το 1926 
από τον Στέλιο Μπολολάκο. ΦωτιζόταναΠό ΤΟ 
φως του δειλινού και φάνταζε μεγαλόπρεπη 
και σίγουρη. Δίπλα της ανάμεσα σε λουλού 
δια, η προτομή του ευφγέτη. Υπτ'ρξε ένα πολύ 
αγαπητό και σεβαστό πρόσωπο στη Ντίρε 
Nτάouα. Χρόνια ήταν πρόεδρος της κοινότη
τας και άμισθος πρόξενος. Με την είσοδο των 
Ιταλών το 1936(ιταλική κατοχήστην Αιθιοπία 

• 1.0 κύριος Παναγιώτης Κουρούκλης. Μία 
από ης πoλλtς δουλειές που έκανε κάποτε 
ήταν και εκείνη του φωτογράφου. Έμαθε την 
τέχνη στο φωτογραφείο ενός Ιταλού στη 
Nτiρε Ντάουα. 2.0 κύριος Μενέλαος Μησ
σαηλίδης, ένας από τους τελευταίους Έλλη
νες της ΝτΙρε Ντάουα . Ο πατtρας του ήρθε 
εδώ σε ηλικία 16 χρόνων από τα Μαυδανιά, 
με την μικρασιαπκή καταστροφή , καθώς 
υπήρχε η φήμη όπ η Αιθιοπία έχει πολύ χρυ
σάφΙ. Ο Μενέλαος επι01<tφθηκε για πρώτη 
φορά την Ελλάδα το 1982. 3.Η οικογένεια της 
Ζαχαρούλας και του Γεράσιμου αγαπάει τα 
αιθιοπικά φαγητά όπως και τα ελληνικά. Το 
βοOlκό στοιχειο της αιθιοπικής κουζίνας είναι 
η ινζέρα , που μοιάζει με μεγάλη κρέπα και 
είναι φπαγμένη από τεφ, ένα δημητριακό που 
μεγαλώνει μόνο στην Αιθιοπία. Συνδυάζεται 
με κρέας και λαχανικά. Στην αιθιοπική κουζί
να δεν χρησιμοποιούνται μαχαlροπΙρουνα , 
αλλά τρώνε με το χέρια πιάνοντας τα φαγητό 
με τη βοήθεια της ινζέρα. 



• Καθισμένη σε ένα χαμηλό σκαμπό, η μητέρα της Ζαχαρούλας κάθε πρωί ψήνει για τον Γεράσιμο καφέ με τον παραδΟΟ1ακό τρόπο της Αιθιο
πίας, Δίπλα της κάθεται η υπηρέτρια και τη βοηθάει, Πρώτα καβουρντίζει τους σπόρους του καφέ στα κάρβουνα και τους αλέθει στον μύλο. 
Βράζει τον καφέ μαζί με νερό σε ένα πήλινο ειδικό δοχείο σε χαμηλή φωτιά. Σερβίρει την πρώτη δόση και ό,τι περισσέψει το ξαναβράζεl σε νερό. 
Αυτό γίνεται ΣUνOλlKά τρεις φορές και κάθε φορά ο καφές γίνεται και πιο ελαφρύς. Προσθέτει γαρύφαλο και κανέλα , Η lερoτελεστfα του ψησίμα
τος σuνoδεύεταl πάντοτε από λιβόνl και άλλα μυρωδικά. Τα φλπζάνια και η ποσότητα του καφέ που ετοιμάζει η οικοδέσποινα είναι παραπάνω 
από αυτά που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να κεραστούν αμέσως οι επισκέπτες που τυχόν θα περάσουν από το σπίτι. 

1936-1941) πέθανε από μαρασμό. 
Στο βάθος της αυλής και μπροστά από το έ

να από τα δύο κτίρια του σχολείου, μπόρεσα 
να διακρίνω στο ημίψωςμια ομάδα ανθρώπων 
να κάθεται σε δύο παγκάκια και να συζητάει 
Συνειδητοποίησα γρήγορα ότι βρισκόμουν 
μπροστά στους τελευταίους Έλληνες της Ντί

ρε Ντάοοο: τον ηλικιωμένο κύριο Παναγιώτη 
' ΚΟυΡούκλη, την Ελένη Πατατάκη, τη Ζαχα
ρούλα Βινιεράτου -σύζυγο του Γεράσιμου - τη 
μικρή κόρη τους Βα.σιλική και τον δάσκαλο 
Τσαμπίκο Παπάζογλου από τον Πειραιά. 
Έλειπε η ηλικιωμένη Χριστίνα Βούρβουλη, 
που δεν βγαίνει όμως ποτέ από το σπίτι της α
πό τότε που πέθανε ο άντρας της, ούτε δέχεται 
να δει κανέναν. 

Ο Παναγιώτης Κουρούκλης λέει ότι είναι 
100 χρονών. Κατάγεται από την Κεφαλονιά. 
Στα 17 του χρόνια άφησε την πατρίδα του και 
πήγε στο Τζιμπουτί και από εκεί έφτασε στην 
Ντίρε Ντάουα. Αρχικά δούλεψε σαν υπάλλη
λος.μετά σαν φωτογράφος και τελικά ασχολή
θηκε με το εμπόριο. Έκανε μεγάλη περιουσία. 

Παντρεύτηκε Ελληνίδα και έκανε δύο παιδιά. 
Μόλις εκείνα μεγάλωσαν, έφυγαν με τη μητέρα 
τους στην Ελλάδα. Εκείνος έμεινε στην Αιθιο
πία. Ζει στο μοναδικό από τα σπίτια που μπό
ρεσε να κρατήσει μετά από την εθνικοποίηση 
των περιουσιών μαζί με την αιθιοπίδα σύ
ντροφό του και αρκετούς άλλους ντόπιους. 
Φαίνεται ότι έχει ακόμα μεγάλη περιουσία 
στο εξωτερικό, την οποία όμως δεν χαίρεται ο 
ίδιος. Κάθε απόγευμα, όταν ο καιρόςείναι κα
λός. το νεαΡάαγ6ρι που τον φροντίζει τονφέρ
νει στην αυλή της κοινότητας. Εκεί μπορεί να 
καθήσει με τις ώρες μιλώντας για τα παιδικά 
του χρόνια στο Ληξούρι, τα κτήματά του στο 
νησί με τα 700δέντρα, που ποτίζει -όπως ισχυ
ρίζεται- ακόμα και σψερα ο πατέρας του, 
τους φίλους από τους οποίους καθώς περνάνε 
τα χρόνια ολοένα και απομακρύνεται 

Με νοσταλγία αναπολεί όμως και τιςεπο
χές που τραγούδαγε στις ελληνικές γιορτές και 
φωτογράφιζε τους γάμους και τα βαφτίσια 
που γινόντουσαν στην Αγία Τριάδα. 

ΤΟ τελευταίο παιδί που βαφτίστηκε στην 

εκκλησία είναι η μικρή Βασιλlκή, πριν από 7 
χρόνια. Μέχρι το 1982 ήταναποσπασμένοςμό 
νιμα ένας έλληνας παπάς στην πόλη. Από τότε 
η "θαυματουργή" εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
δεν έχει παπά. Θεωρείται θαυματουργή επειδή 
η κυρία Αγγέλα Ανάγνου, πρόσφυγας από την 
Ελλάδα το 1944, είδε να δακρύζει η εικόνα του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ. Λειτουργία γίνεται α
ραιά και πού, όταν επισκέπτεται τη Ντίρε 
Ντάοοο ο μητροπολίτης ή ο παπάς από την 
Αντίς Αμπέμπα, όπου βρίσκεται η έδρα της ιε

Ράς μητρόπολης της Αξώμ% 
Αλλά και η ελένη Πατατάκη κοιτάει νο

σταλγικά προς την εκκλησία κω θυμάτω: 'Ή 
Ντίρε Ντάουα ήταν μια μιιφή ελληνική πόλ,l 
Γιορτάζαμε όλες τις γιορτές με μεγάλη ευλά
βεια. Το Πάσχα μαζευόντουσαν τόσοι άνθρω
ποι στην εκκλησία, που δε μπορούσες να ρίξεις 
βελόνα κάτω. Έλληνες. Αιθίοπες. Γάλλοι, lτα
λοί.Να δεις κλάματα που κάνανεόλοι όταν έ
βγαινε ο σταυρός και ο επιτάφιος τη Μεγάλη 
Παρασκευή. Αισθάνονταν ότι συνόδευαν τον 
Χριστό στον τάφο. Και την Ανάσταση ανέβαI-



ναν τα παλικάρια στο καμπαναριό. Και άνοι 
γε το σπίτι του προέδρου Γιάννη Γεωργαλή 
για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, οι Έλληνες φύ
γανε και παρακαλώ την Αγία Τριάδα να μας 
ξανάρθουν. Τουλάχιστον 10 οικογένειες να 
ερχόντουσαν. Να ξαναζωντανέψουν όλα." 

Oπατ!ραςτηςEλtνης Παπατά",lέφυγε το 
1918 από τη Σπάρτη της Πελοπovνήσου για να 
δουλέψει στο Τζιμπουτί, στον γαλλσαιθιοπι 
κό σιδrpόδρoμO. Εκείνη γεννήθηκε το 1927. 
'Ι'+!αθεμόνητηςναδιαβάζει και να γράφει ελ
ληνικά, καθώς ο πατέρας της υποσττ'Ριζε ότι 
τα κορίτσια δεν πρέπει να πηγαίνουν στο σχο
λείο. Παντρεύτηκε το Ι 963 τον Βασίλη Παπα
τάκη, του οποίου ο πατέρας καταγόταν από τα 
Γρεβενά. Ήταν και κείνος "μισόςμισός", όπως 
αποκαλούν τον εαυτό τους οι ελληνοαιθίοπες. 
Στη Ντίρε Ντάουα ήρθαν το 1975, όταν ανα
γκάστηκαν -με την αλλαγή της κυβέρνησης
να παραδώσουν τα σπίτια και τα κτφατά 
τους στο κράτος. Εισπράττει κάθεμήνα μια α

ποζημίωση 230μπιΡ (~900 δρχ) γι ' αυτά που έ
χασε. Ευτυχώς, η ελληνική κοινότητα τής πα
ραχωρεί ένα σπίτι μέσα στις εγκαταστάσεις 
της. Η ίδια δουλεύει σαν μοδίστρα. "Φόβος και 
τρόμος ήταν η Ντίρε Ντάουα όταν ιljJθoμc Διν 
τολμούσαμε να βγούμε ff.pJ από τα σπίτια μας 
λόγο του πολέμου με τη Σομαλία, από το Ι 976 
μέχρι το ] 979. Ευτυχώς, ο Μεγκίστου είχε γερό 
στρατό, διαφορετικά θα μας είχαν πετσοκόψει 
όλους τους χΡιστιανούς." 

Ο άντρας της πέθανε πριν από 4 χρόνια. 
θέλησε να του κάνει μνrμόσυνO, όπως κάθε 
χρόνο, αλλά η αιθιοπ ική εκ:κ:λησίααπαγόρευ
σε να λειτουργούν οι παπάδες ff.pJ από τους 
ναούς. Έτσι, για πρώτη φορά το έκανε μόνη 
της με λιγοστούς φίλους. Βάλανε λίγα λου
λούδια στον τάφο, θυμίασαν, άναψαν κερά
κια, έκλαψαν και μοίρασαν ψωμάκια στους 
φτωχούς. 

• 1.Χαρακτηρlστικό μπλε ταξί της AιθlOπfας. Η 

πμή της κούρσας παζαρεύεται με ταν ταξπζή 
και οι ξένοι πληρώνουν πάντα πολύ περισσότε
ρα από τους ντόπιους. Όποιος θέλει να κάνει 
τα ψώνια του με ηρεμία κοι ευκολία μπορεί να 
μισθώσει ένα όχημα για μία ή περισσότερες 
ώρες. Τα δυτικό στοιχεία που εχουν εισχωρή

σει στον αφρικονlκό πoλmσμό , όπως οι διοφη
μιστικές ταμπέλες ξένων προϊόντων στouς δρό
μους, είναι πάρο πολλά. 2.Το Greek Camp, 
περιοχή της Nτfρε Ντόouα στην οποία ζούσαν 
οι περισσότεροι Έλληνες. Ακόμο κοι οι ντόπιοι 
είχον μάθει την ελληνική γλώσσα και περνώ

ντας από τους δρόμους φανταζόσουν όπ βρί· 
σκεσαl στην Ελλάδα. Σήμερα μόνο το όνομα 
θυμίζει το παλιό μεγαλείο. 3.Η BασιλJκή 
Γιώκαρη , κόρη της Ζαχορούλος και του 

Γεράσιμου , είναι η μικρότερη Ελληνίδα που ζει 
στη Nτfρε Ντόουα . Οι γονείς της προσπαθούν 
να της μιλάνε παράλληλα με τα αιθιοπικά και 
ελληνικά, για να εξασκηθεΙ στη γλώσσα. 



• Το κτίριο του Υαλλοοιθlοπικού σιδηροδρόμου στη Ντίρε Ντόουα θυμίζει την παλιά ακμή της πόλης , Τότε που tσφυζε από ζωή και η πλειοψηφία 
των ξtνων αλλά και πολλοΙ Αιθίοπες δούλευαν Υια να κατασκευαστεί η σιδηροδρομική γραμμή ΤζιμπOιrή - Aντiς Αμπέμπα, Σήμερα με το τρbo 
μετοφέρονταl κυρΙως φορπ'α, ΟΙ επιβάτες παυ θtλoυν να τοξιδέψουν πρέπει οπό πολύ νωρίς να προμηθευτούν εισητήρια, καθώς αυτά εξαντλού
νται Υρήγορα, ΟΙ αμαξοστοιχίες είναι παλιές και το ταξίδι παλύ κουραστικό. 

Το νεκροταφείο στο οποίο είναι σκοριη - χρόνια, από τότε που άρχισε να λειτουργεί σαν 
σμένοι οι περισσότεροι ελληνικοί τάφοι βρί- απλικό δrμOΤΙKό σχολείο. Όταν άρχισαν να 
σχ:εταl έξω από την πόλη. Είναι σε άθλια κατά - φεύγουν οι Έλληνες από τη Ντίρε Ντάοοο:, το 

σταση. οι ταφόπετρες είναι σπασμένες οι σχολείο έγινε σιγά σιγά μονοθέσιο και άρχισε 
σταυροί βρόμικοι και ρψαwένοι. Το 1965 ο να. διαλύεται. Στ'μερα έχει και πάλι 6 τάξεις 
δψαρχος της Ντψε Ντάουα θεώρησε καλό να και 270 μαθητtς. με μόνη διαφορά ότι είναι 
μετακομίσουν όλοι οι ξένοι τάφοι από το πα - σχεδόν αποκλειστικά Αιθίοπες και τα πφισ
λιό νεκροταφείο στο καινούριο. Οι Γάλλοι α- σότερα μαθfματα διδάσκονται στα αΥΥλικά 
ντιστάθηκαν και κατάφεραν να μην πειρα- και τα αιθιοπικά. Κάθε τάξη κάνει 5 ώρες την 
χτούντα γαλλικάμνημεία.ΜαζίμεαυτάΨει- εβδομάδα ελληνικά. Ο δάσκαλος είναι απο
ναν στη θέση τους και οι τάφοι των Ελλήνων σπασμένος από το Υπουργείο Παιδείας και 
με γαλλική υπηκοότητα. Αλλά και η απλική μπορεί να μείνει μέχρι και 5 χρόνια στο σχο
πρεσβεία έφερε αντιρρήσεις αφο6 ο αγγλικός λείο. Τα παιδιά μαθαίνουν καταρχήν να γΡά
στρατός πολψησε για την απελευθέρωση της φουνκαι ναμιλάνετηγλιδασα.Ελληνικάσχο
Αιθιοπίας από τους lταλούς Kατακτητtς το λικά βιβλία υπάρχουν ελάχιστα και έτσι τα 
1941. Μόνο οι 'Ελληνες και οι Αρμένιοι φαίνε- περισσότερα κείμενα γράφονται στον πίνακα. 
ταιότι βιάστηκαν να ανταποκριθούν ,και έτσι Είναι φανερό ότι το μάθψ.α των ελληνικών 
οι τάφοι σκορπίστηκαν. Για πολλούς τάφους δεν έχει μόνο εκπαιδευτικό χαρακττ'Jια. Είναι 
δεν ενδιαφ/ρθηκε κανεί<; Για άλλους πάλι ένας τρόπος να μείνει ζωντανό το ελληνικό 
στάλθηκαν χΡψατα από συytενείς που βρί - στοιχείο και να αντιπροσωπεύεται η Ελλάδα 
σκονταν στην Ελλάδα και μεταφερθήκανε σε σε μια πόλη όπου λειτουργούν 6 αγγλικά και 
καινούρια θέση. Κάποιοι μεταφέρανε τους νε- γαλλικά ιδιωτικά σχολεία. Μετά από το δψ.ο
κρούς τους στην πατρίδα. τικό, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πάνε 

Η Μπολολάκειος Δψοτική Σxoλfι, απενα· στο ελληνικό γυμνάσιο /λύκειο που λειτουργεί 
ντίας. έχει ξαναζωντανέψει τα τελευταία 3 στην Αντίς Αμπψπα ή σε άλλο σχολείο της 

βούλησής τους Αν και δεν μεγαλώνουν σεελ
ληνικό περιβάλλον, έρχονται σε επαφή με το 
ελληνικό στοιχείο και μέσω του εορτασμού 
τωνελληνιιcώνεθνικ:ών εορτών που πραγματο
ποιούνται στο σχολείο. 

Φε6γοντας από το σχαλείο θέλησα να δω 
και άλλα σημεία τηςπόληςπουμαρτυρούντην 
κάποτε ανθούσα ελληνική παρουσία. Η Ντψε 
Ντάοοο: χωρίζεται από τον χείμαρρο Ντατσα
ού σε δύο περιox~ τη χριστιανική, όπου [Ρ6-
σαν και 0\ Ευρωπαίοι, και τη μουσουλμανική. 
Η μόνη γραπτή ένδειξη πλtoν είναι η επιγραφή 
στα αγγλικά και αιθιοπικά "MenelaαI RoosIed 
Chicken", μnραστά στο μαγαζί του Μενέλαου 
Μησσαηλίδη,ο οποίος ακόμα και σψερα δια
πΡεί το μπαρ-ψητοπωλείο του στο κtντρo της 
πόλης στην οποία εγκαταστάθηκε σης αρχές 
του '50. Ελληνικά έμαθε από τον πατψα του, 
Μικρασιάτη στην καταΥωΥή, και φρόντισε να 
μεγαλώσει και τα δικά του παιδιά δίγλωσσα. 
'Παλιά ήταν πολύ ωραία η ζωή εδώ. Τώρα έ
χουν αρχίσει μφικοί να γίνονται ρατσιστές. 
Υπάρχουν μερικοί Έλληνες που [Ρυν εδώ και 
μας μισούν εμάς τους μισούς μισούς Στην ελ
λάδα δεν έχω αντψετωπίσει τέτοιες διακρί-

, 
\ 



• ΦρΙσκα λαχανικά και μπαχαρικό πωλούνται κυρίως στα υποίθρια παζάριο . ΟΙ πωλητές ΙρxOνrol από πολύ μακριά, KOυβαλώνroς στις πλάτες 
τους ή μεταφΙροντος με καμήλες και Υοίδούρια το εμπορεύμστό τους. 

σεις. " 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλψατα όσων 

έχουν γεννηθεί από πατέρα έλληνα και μητέρα 
αιθιοπίδα είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπί
ζουν όταν κάνουν αίτηση στην ελληνική πρε
σβεία της ΑντίςΑμπφπα για να τοοςχορηΥη' 
θεί η ελληνική υπηκοότητα. Τα παλαιότερα 
χρόνια δεν συνηθιζόταν ναδηλώνουνοι γονείς 
τα νεογέννητα παιδιά τους στην ελληνική 
πρεσβεία, ούτε να τα γράφουν σε ένα δfμo της 
Ελλάδας -απαραίτητη προϋπόθεση από το 
] 98] για να θεωρηθείς Έλληνας Τα βαφτίζανε 
όμως στην ελληνική εκκλησία, τους δίνανε το 
επώνυμό τους και τις περισσότερες φορές τα 
στέλνανε στο ελληνικό σχολείο. Όσοι επιθυ
μούν να αποκτήσουν ελληνικό διαβατφιο αρ
χίζoυν μια μαραθώνια διαδικασία, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις κρατάει χρόνια. 
Πρέπει να βρεθούν στοιχεία των nρoγόνων, ΠΙ
στοποιητικά πλ. 

Ένα μεγάλο μέρος των Ελληνοαιθιόπων 
νιώθουν αδΙΙCΨένOI, κυρίως οι οικονομικά α 
δύναμοι. Αισθάνονται σαν να ζουν σε δυο κό
σμους: στην Αιθιοπία θεωρούνται ευρωπαίοι 
και στην Ελλάδα αφρικανοί 

Δύο κόσμους συναντά ο επισκέπτης και 
στη Ντίρε Ντάουα. Μόλις περάσεις το ποτ(φι 

και μπεις στη μουσουλμανική συνοικία, το το
πίο σου θυμίζει έντονα Ανατολή. Παντού θα 
δεις μικρά μαγαζάκια. μlKpoπωλητέc, καμήλες 
να κουβαλάνεβαριάφορτία.Οαφαςείναι γε
μάτος από λογής λογής ευωδllς μπαχαρικών. 
Επικρατεί το γαλαζοπράmνο και τυρκουάζ 
χρώμα και από τους μιναρέδες καλούνται οι 
πιστοί για προσευχή. 

Κατά το απόΎtψα βγαίνουν οι πωλητές 
του τσαντ στους δρόμους και τις πλατείες. ΤΟ 
τσαντ είναι ένα φυτό που μεγαλώνει κυρίως 
στην περιοχή της Ντίρε Ντάοοο και του Χαρφ. 
Στην Ευρώπη μάλλον θα απαγορευόταν η χΡή. 
ση του, αφού πρόκειται για ένα είδος ελαφρού 
ναρκωτικού που προκαλεί μια ελαφριά ευφο
ρία και διέγερση σε όποιον μασήσει τα φύλλα 
του. Στην Αιθιοπία ένα μεγάλο μέρος του πλη
θυσμού, ιδίως μουσουλμάνοι, που η θρησκεία 
τους δεν τoUς επιτρέπει να καταναλώνουν ε
λεύθερα αλκοόλ, ευχαριστιέται με το τσαντ: 
συνήθως συναντιούνται παρέες σε έναν κλει
στό χώρο, ο καθένας παίρνει μερικά κλαδιά 
του φυτού, κόβει τα πιο πράσινα φύλλα και τα 
μασάει κάνοντας από αυτά μια μπάλα στο 
στόμα του. Στο τέλος, όταν έχει πια ρουφήξει 
όλο το ζoυμ~ το οποίο πικρίζει αρκετά, και ε
φόσον txειμoυδιάσει το στόμα,φτύνει τημπά-

λα από φύλλα και αρχίζει πάλι από την αρχή. 
Αυτό μπορεί να κρατήσει για ώρες και εξυπη. 
ρετε~ μεταξύ άλλων, και αυτόν ακριβώς το 
σκοπό: σκοτώνεις την ώρα. σου μασώντας τσα -
νι Σε μια χώρα με τόσα προβλψατα αυτό εί
ναι ένα απαραίτητο στοιχείο για να κρατηθεί 

ο κόσμος σε ",ψία. 
ΤΟ αποκορύφωμα του ταξιδιού μου στη 

Ντίρε Ντάουα ήταν η εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας και η ελληνική σrμαία που κυμάτιζε 
ανάμεσα στα δύο καμπαναριά της. Φέρνοντας 
στο νου μου τις εικόνες που είδα, ζωντανεύουν 
μέσα μου οι ιστορίες για τους "παλιoUς κα· 
λούς καιρούς". Βλέπω μΠΡοοτά μου πλήθος 
καλοντυμένων Ελλήνων, Γάλλων, Ιταλών, Αρ
μενίων και λευκοφορψένων Αιθιόπων να 
βγαίνουν από την εκκλησία και να χορεύουν 
στην αυλή του σχολείου. Ακούω τα όργανα να 
παίζουν γνώριμους σκοπούς και τη νεολαία 
να τραγουδάει ΣυΎΧΡόνως φαντάζομαι τοος 
Έλληνες που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη 
χώρα και να Υυρίσουνστην Ελλάδα, να κάθο
νται στο μπαλκόνι του σπιτιού τους και να α
ναπoλoύν τις δύσκολες, αλλά όμορφες στιγμές 
που πέρασαν σε αυτή τη μακρινή πόλη της Α
φρικής. Μια πόλη που αν συνδεθείς μαζί της 
δύσκολα θα ξεχάσεις 
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