Θραύσματα
μιας κόκκινης
εποχής

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αγαπώ ένα χελιδόνι, μα η μανούλα του μαλώνει.

Να μπορούσα να πετάξω, στην αγάπη μου να φτάσω.

Βάλ’ το το χέρι στην καρδιά μου, θα σου πει είσαι

Ξέρω ‘γω ένα βοτάνι, την αγάπη μου να γιάνει.

δικιά μου.

Όλη η γη και όλη η φύση, το σεβντά δε θα μου σβήσει.

Γύρισε, βασιλικέ μου, παλικάρι και καλέ μου.

Παναγιά κι Άγιο-Σωτήρα, δωσ’ μου τον, κι ας μείνω χήρα.

Διάλεξ’ ένα παλικάρι, το ‘χω στην καρδιά καμάρι.

Ριζικό μου ν’ απεθάνω, την αγάπη μου αφού χάνω.

Έλα, έλα εδώ, πουλί μου, τώρα που ‘μαι μοναχή

Σε βλέπω, δε σε χορταίνω, όταν δε σε ιδώ, πεθαίνω.

μου.

Τα καλά μου θα φορέσω, στον καλό μου για ν’ ‘αρέσω.

Ζήλεψαν κακοί γειτόνοι, π’ αγαπώ ένα αηδόνι.

Ύφασμα του αργαλειού μου, ρούχα κάνω του καλού μου.

Ήτανε κακιά η ώρα, ξέχασε τα κι έλα τώρα.

Φέγγει απόψε το φεγγάρι, ο καλός μου θα με πάρει.

Θα ‘ρθεις να σε ιδώ το βράδυ, να σου δώσω το

Χάρισμά σε’ σέ η καρδιά μου, χάρισμα και τα φιλιά μου.

σημάδι;

Ψεύτες σ’ έβαλαν σε λόγια και σου τάξανε ανώγια.

Ιδέστε τον πως καμαρώνει, την καρδιά μου

Ώ, ψηλό μου κυπαρίσσι, ποια κοντά σου θ’ ακουμπήσει;

αναστατώνει.

Το τραγούδι τελειώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι.

Κυριακή θα βγω σεργιάνι, η καρδιά μου για να

Τούτο σώθ’ κε κι άλλο πέιτε, το χορό καλά κρατείτε!

γιάνει.
Λατρευτό μου παλικάρι, άλλη θέλει να σε πάρει.
Μαγική η ομορφιά σου, λατρευτό το όνομά σου.

«ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ»
(ΑΞΙΟΝΙΑ)
ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ
«Δεν άδειαζαμε και να πήγαιναμε να σου πω
την αλήθεια στις εκκλησίες. Γιατί άμα σε
φώναζε ο ταξίαρχος να πήγαινες για δουλειά
την Κυριακή της Πασχαλιάς, έπρεπε να
πήγαινες.» (Ευανθία Ζάχου)
Και σας φώναζαν για δουλειά την Κυριακή της
Πασχαλιάς;
«Το καμναν καστένι.»(Ε.Ζ)
Και πρίν κλείσουν οι εκκλησίες;
Όχι πριν.
«Και πριν, δεν έκαναν αξιόνια ορή μπάμπω;»
(Γιώργος Ζάχος
)
«Για το καλαμπόκι, για το στάρι, για το ρύζι.
Αξιόνι πώς να σου πω, Δεν το ξέρουνε αυτά το
αξιόνι.» (Ε.Ζ)
«Καστένι για να μην πήγαινε ο κόσμος στην
εκκλησία, έλεγε έχουμε αξιόνι την Κυριακή. Του
Ενβέρη τώρα. Εξόρμηση μπράβο. Πήγαιναν σε
μια δουλειά όλο το χωριό.»(Γ.Ζ)

«ΤΗΣ ΑΓΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΕΝ ΠΗΓΑΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΑΝ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ
ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΟΥΣΑΝΕ.
ΕΚΑΝΑΜΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ,
ΓΙΑΤΙ ΦΩΝΑΖΕ Ο
ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΙΕΡΗΣ.
ΣΕ ΜΠΑΞΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΗΡΑΝ ΚΟΠΕΡΑΤΙΒΕΣ.
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΕΙ
ΟΛΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.
ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΙΑ
ΜΟΣΤΡΑ.»(ΛΕΝΑ
ΓΚΟΥΝΤΗ, ΤΣΑΟΥΣΙ)
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«Όταν στεφανώθηκα εγώ, στο
σπίτι στεφανώθηκα εγώ.
Ο πάππο Θανάσης μας
στεφάνωσε κρυφά. Είχα έναν
παπά.»(Γιώργος Χαρίσης)
Είχατε παπά κρυφά;
«Όχι ήταν ο παππάς ακόμα,
αλλά ήταν δάσκαλος αυτός, τον
άφηνανε;»(Αλεξάνδρα Χαρίση)
«Τον είχα φίλο και του είπα θα
έρθεις παπά να μου βάλεις τα
στέφανα; Κρυφά. Να μην με
κατηγορήσουνε. Δεν πήγαινε
και ο παππάς, φοβόντανε. Θα
με χώσεις μέσα μου λέει. Πως
θα σε χώσω μέσα. Για αν σου
βάλω τα στέφανα, θα
ειδοποιήσει να έρθουν, μας
κοπανάνε μέσα.»(Γιώργος
Χαρίσης
)
«Εγώ παντρεύτηκα και στο
πανηγύρι πήγα μοναχή μου, 8
μέρες νύφη δεν έρθε αυτός,
πάει σχολείο.»(Αλεξάνδρα
Χαρίση)
«Και μάλιστα πήγαινε αυτή και
εγώ έπαιρνα το μοιράδι μου.
Γιατί την άφηκες να
πάει;»(Γιώργος Χαρίσης)

Διάταγμα 5339/1975:
«Πολίτες, έχοντες ακατάλληλα ονόματα και προσβλητικά επώνυμα από πολιτική, ιδεολογική και ηθική
άποψη υποχρεούνται να τα αλλάξουν».
Ως αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, στο 75%-80% των μαθητολογίων στις βορειοηπειρωτικές περιοχές
εμφανίζονταν αλβανικά ονόματα ενώ ο βορειοηπειρωτικός πληθυσμός από αντίδραση, χρησιμοποιούσε διπλή
ονομασία. Μια επίσημη (αλβανικό όνομα) και μία για καθημερινή χρήση (ελληνικό όνομα). Υπήρξαν επίσης
σφοδρές αντιδράσεις τόσο από τους Βορειοηπειρώτες όσο και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Οι Αλβανοί
αντέδρασαν εγείροντας, για πρώτη φορά από το 1947 θέμα Τσάμηδων.
Σε υπόμνημα που έδωσε ο Αλβανός ΥΠΕΞ Νέσι Νάστε, στον Έλληνα πρέσβη στα Τίρανα Δημήτριο Φραντζεσκάκη,
στις 26 Ιανουαρίου 1976, αναφερόταν μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Με λύπη υποχρεωνόμαστε να σας υπενθυμίσουμε ότι ήταν ακριβώς οι Έλληνες σοβινιστές της Μεγάλης
Ιδέας αυτοί που διέπραξαν βαρβαρότητες εις βάρος της αλβανικής μειονότητας των Τσάμηδων στην Ελλάδα,
δολοφόνησαν, λεηλάτησαν και έδιωξαν τους Τσαμήδες από τα εδάφη τους με ένα πουκάμισο στην πλάτη.
Γι' αυτό εμείς δεν ενοχοποιήσαμε τον ελληνικό λαό, μήτε κυβερνητική υπόθεση εγείραμε, αν και
μπορούσαμε να το πράξουμε».
Τελικά, το θέμα έληξε με ένα υπόμνημα της αλβανικής πλευράς, στο οποίο εξηγούσε ότι η Αλβανία δεν σκόπευε ν'
αλλάξει τα ελληνικά τοπωνύμια, αλλά εκείνα που είχαν επιβληθεί από τους κατακτητές.
Διώξεις, καταναγκαστικές δραπετεύσεις και φυλακίσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι διώξεις και οι φυλακίσεις των Βορειοηπειρωτών. Η Αλβανία στις διεθνείς
συμβάσεις που είχε υπογράψει, εμφανιζόταν ως εγγυήτρια της ελληνικής μειονότητας, της γλώσσας, του
πολιτισμού, των ηθών και των εθίμων της και είχε δεσμευτεί ότι θα ασκούνται απρόσκοπτα τα εθνικά της
δικαιώματα. Φυσικά, τίποτε απ' αυτά δεν έγινε.
Σταύρος Ντάγιος

οι Αλβανοί θεωρούσαν ότι συμπεριφέρονταν άψογα
στους Βορειοηπειρώτες. Τον Μάρτιο του 1946, ο
Αλβανός αντιπρόεδρος Κόστα Τζότζε είπε στο
Αργυροκάστρο, απευθυνόμενος προς τους Έλληνες
μειονοτικούς:
«Να γνωρίζουν οι σύντροφοι ότι πατρίδα τους είναι ο
σοσιαλισμός ενώ εκεί, στην Ελλάδα, είναι στην εξουσία
ο φασισμός, ο ιμπεριαλισμός, ότι ο μοναδικός δρόμος
που τους προωθεί και τους εγγυάται όλα τα
δικαιώματα είναι η οδός του Δημοκρατικού Μετώπου»
ή με άλλα λόγια εκεί (στην Ελλάδα) είναι η κόλαση κι
εδώ (στην Αλβανία) είναι ο παράδεισος…

Σταύρος Ντάγιος

Της Αλέξως το κορίτσι και της
Γιώργαινας,
κάθε Κυριακή αλλάζει και στολίζεται.
Ο Μεχμέτ - αγάς διαβαίνει,
σκανδαλίζεται.
Ρίχνει μήλο, ρίχνει ρόιδο, δεν τα
δέχτηκε.
Ρίχνει μάλαμα κι ασήμι, χαμογέλασε.
Πέντε παλικάρια στέλνει στη μανούλα
της
κι άλλα δέκα στο μπακάλη, τον πατέρα
της.
Και γυρεύουν την Τασούλα στο Μεχμέταγά.
Βγαίνει η μάνα και τους λέει και τους
απαντά :
Πέντε φονικά να γίνουν μες στην πόρτα
μου
δεν τη δίνω την Τασούλα του Μεχμέταγά,
τι' ναι τούρκος, την τουρκεύει,
ειν' αμάρτημα.

Κόρη Δ ελβινακιώτισσα στο θέρο
κατεβαίνει ,
θερίζει το χωράφι της
στην άκρη στο δερβένι . Ολημερίς
εθέριζε κι α π οβραδίς τα δένει .
Πραματευτής α π έρασε και την
καλημερίζει !
- Τι έχεις κόρη και θλίβεσαι και
βαριαναστενάζεις , σκυφτή
π αίρνεις δεματικό με δάκρυα το
γεμίζεις ; - Άντρα έχω στην ξενιτιά
και λεί π ει δέκα χρόνια κι ακόμα
δυό τον καρτερώ , τρία τον
π αντεχαίνω κι αν δεν έρθει , δε
φανεί καλόγρια θα γένω .
Θα π άω σ ' έρημα βουνά ,
θα π άω σε μοναστήρι και στο
κελί θα σφαλιστώ ,
τα μαύρα θα φορέσω ,
Εκείνον να τρώει η ξενιτιά κι
εμεν ' τα μαύρα ράσα .

- Κόρη μ ' εγώ είμαι ο άντρας σου , εγώ είμαι κι ο καλός σου !
- Ο άντρας μου ήταν νιούτσικος κι εσύ είσαι γεροντούλης !
- Με γέρασε η ξενιτιά , τα έρημα τα ξένα !
- Ξένε μ ' αν είσαι ο άντρας μου , αν είσαι κι ο καλός μου ,
δείξε σημάδια της αυλής και τότε να π ιστέψω .
- Έχεις μηλιά στην π όρτα σου και κλήμα στην αυλή σου ,
κάνει σταφύλι ραζακί και το κρασί μοσχάτο ,
ό π οιος το π ιει δροσίζεται και π άλι αναζητά το .
Το π ίνουν λεβεντό π αιδα και π αν να π ολεμήσουν ,
το π ίνει κι φτωχολογιά και λησμονάει τα χρέη .
- Αυτά ειν ' σημάδια της αυλής , τα ξέρει ο κόσμος όλος ,
κά π οιος τα είδε γείτονας , έρθε και σου τα εί π ε ,
ή και διαβάτης ήσουνα , τα είδες και τα λες .
Πες μου σημάδια του σ π ιτιού και τότε να π ιστέψω .
- Ανάμεσα στην κάμαρα χρυσό καντήλι ανάφτεις ,
σου φέγγει όταν γδύνεσαι και π λέχεις τα μαλλιά σου ,
σου φέγγει τις καλές αυγές π ου τα καλά σου βάζεις .
- Κά π οιος κακός μου γείτονας στα εί π ε και τα ξέρεις ,
π ες μου σημάδια του κορμιού , σημάδια της αγά π ης , σημάδια π ου τα ξέρουμε μονάχα
εμείς οι δύο .
- Έχεις ελιά στα στήθη σου , ελιά στην αμασχάλη και στο δεξί σου το βυζί μικρή
δαγκαματίτσα .
- Ξένε μ ' εσύ ' σαι ο άντρας μου , εσύ ' σαι κι ο καλός μου .

Ο Χότζα και οι κομμουνιστές στην Αλβανία,
δεν δυσκολεύτηκαν να εκριζώσουν τους
δημοκρατικούς θεσμούς του παρελθόντος,
καθώς αυτοί δεν υπήρχαν καν. Το εθνικιστικό
κομμουνιστικό δόγμα επικράτησε σχεδόν
χωρίς καμία αντίδραση.
Σταύρος Ντάγιος

- Ξύπνα,περιστερούλα μου!
Βάλε τα νυφικά σου!
Προίκα καθόλου δε ζητώ, μόνο τη φορεσιά σου.
Άλλαξαν τώρα οι καιροί, πάνε κι οι συμπεθέροι.
Γνωριστήκαμε στη δουλειά και θα γίνουμε ταίρι. Κρούσκοι,τοιμάστε τον καφέ,
γεμίστε τα ποτήρια.
Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός και σ'άλλα να χαρούμε! Σας πήραμε την πέρδικα, την πεμπτοπλουμισμένη ,
την πρώτη την εργάτισσα και τη διακεκριμένη.
Που είναι πρώτη στη δουλειά, πρώτη και στο τραγούδι.
Νύφη μας τριαντάφυλλο, της άνοιξης λουλούδι.
- Νύφη μας, ήρθε η πεθερά να σε καλωσορίσει.
Και μες τη μέση στο χωριό πρώτη χορό να στήσει.
Αδερφωμένοι οι χωριανοί χορεύουνε, γλεντούνε.
Τραγούδια λεν' στα νιόπαντρα, χαίρονται,
τραγουδούνε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το παρόν έργο έχει δημιουργηθεί με υλικό
από το προσωπικό αρχείο του
δημοσιογράφου (ρεπόρτερ), Δήμου Κόλλια,
αρχισυντάκτη των ανεξάρτητων Ελληνικών
εφημερίδων, (Λαικό Βήμα και ΕΛΑΙΩΝΑΣ),
τον όποιο ευχαριστώ από καρδιάς για την
αμέριστη βοήθεια του.
Έχουν χρησιμποιηθεί επίσης προσωπικές
μου σημειώσεις από τη συνέντευξη που ο
ίδιος δέχτηκε να μου παραχωρήσει στα
πλαίσια της συνεργασίας μας.

Τέλος να αναφέρω ότι χρησιμοποιήθηκε
περιεχόμενο από το βιβλίο του κύριου
Σταύρου Ντάγιου, (διδάκτωρ Ιστορίας του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) , ‘’ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΑΛΒΑΝΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ’’, εκδόσεις LITERATUS,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015,
καθώς και κάποιες
΄ πραγματικές μαρτυρίες
από ανθρώπους της Ελληνικής μειονότητας
της Αλβανίας, από την εποχή του
Κουμμουνιστικού καθεστώτος που επέβαλε
ο Ενβέρ Χότζα, από την ιστοσελίδα
http://dervitsani.gr/.

Χριστίνα Ρώση

