
Η ομιλία τθσ θρωϊκισ δαςκάλασ 

 

Χριςτόσ ανζςτθ, Χρόνια Ρολλά ςε όλουσ.  

Είναι ιδιαίτερθ θ ςυγκίνθςθ μου ςιμερα να βραβεφομαι ςτθ γθ που με γζννθςε και με 
μεγάλωςε, ςτθ Μακεδονία! Ευχαριςτϊ κερμά το νομάρχθ τθσ Κεςςαλονίκθσ κ. Ψωμιάδθ, 
κακϊσ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Αποδιμου Ελλθνιςμοφ κ. Ταμβάκθ, όχι μόνο για 
τθν τιμθτικι διάκριςθ που μου αποδίδουν ςτθ ςθμερινι εκδιλωςθ, αλλά κυρίωσ γιατί 
αναγνωρίηουν μζςα από τθν πορεία μου ςτα πομακοχϊρια, το πρόβλθμα που υπάρχει ςτθ 
Κράκθ, με τθν παρουςία του Τουρκικοφ Ρροξενείου Κομοτθνισ, που ςυντελεί ςτθν 
πολιτιςτικι γενοκτονία των Πομάκων και των Ρωμά τθσ Θράκθσ.  

Τα επόμενα λόγια που κα ακοφςετε είναι το μινυμα που ςτζλνουν μζςα από εμζνα οι 
Ρομάκοι τθσ Κράκθσ. Ππωσ ίςωσ γνωρίηετε, τα τελευταία χρόνια, επζλεξα να εγκαταςτακϊ 
μόνιμα και να διδάξω ςτο ακριτικό πομακοχϊρι του Ζβρου ςτο Μεγάλο Δζρειο, ζχοντασ 
δίπλα μου ακοφραςτο ςυμπαραςτάτθ το ςφηυγο μου Θλία και τθν ευχι των γονζων μου! 
Ζηθςα απίςτευτεσ ςτιγμζσ με τουσ μακθτζσ μου, που διψοφςαν να μάκουν "τι είναι θ 
πατρίδα μασ".  

Ταξιδζψαμε μαηί ςτα μονοπάτια τθσ Ελλάδασ και ςυγκροτιςαμε τθ χορωδία του Μεγάλου 
Δερείου, που με περθφάνια ερμθνεφει τα τραγοφδια του Κεοδωράκθ, του Χατηιδάκθ, του 
Τςιτςάνθ, και εκνικά κομμάτια ςτισ εορτζσ. Τα απογεφματα μαηί με τισ μθτζρεσ των 
Ρομάκων παιδιϊν μου, μακαίναμε ελλθνικά ικθ και ζκιμα των Ρομάκων και των 
Αλεβθτϊν. Τα χρόνια κφλθςαν δθμιουργϊντασ ανάμεςά μασ ςχζςεισ αγάπθσ, εμπιςτοςφνθσ 
και ςεβαςμοφ. 

Δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ βρζκθκα αντιμζτωπθ με τουσ εγκάκετουσ του Σουρκικοφ 
Προξενείου Κομοτθνισ που με κάκε τρόπο αντιδροφςαν ςτθν παρουςία μου ςτο Δζρειο, 
μια και προκλθτικά κάνουν τα πάντα για να εκτουρκίςουν τουσ Ρομάκουσ και τουσ ωμά 
και ευτυχϊσ αποτζλεςα εν μζρει τροχοπζδθ ςτα ςχζδια τουσ.  

Αφενόσ κζλω λοιπόν να ςτείλω ζνα μινυμα ςτο Σάρνιτσ ςτον Ρρόξενο τθσ Κομοτθνισ: Η 
μειονότθτα ςτθ Θράκθ είναι ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Σουρκικι. 

Αν και μαηί με τουσ Ρομάκουσ και τουσ Αλεβιτεσ του Δερείου αντιμετωπίςαμε πολλά 
προβλιματα, εντοφτοισ αντζξαμε , γιατί ο Κεόσ μασ ζςτειλε ωσ οδθγοφσ ςτο δφςκολο 
αγϊνα μασ, τα παιδιά, τουσ μακθτζσ μου, τουσ πιο αξιοπρεπείσ ΕΛΛΘΝΕΣ τθσ Κράκθσ. Σα 
"δικά μου πομακόπουλα" ωσ γνιςια Ελλθνόπουλα με κάκε τρόπο ςτζλνουν ζνα θχθρό 
ράπιςμα ςε όςουσ αναρωτιοφνται ςιμερα μζςα από εγχειρίδια ντροπισ "Σι είναι θ 
πατρίδα μασ." Ο κάκε ΕΛΛΘΝΑΣ του χκεσ και του ςιμερα ΦΩΝΑΗΕΛ "τι ειναι θ Ρατρίδα 
μασ":  
Μζςα από τα βάκθ των αιϊνων το κρυλικό "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" του Λεωνίδα και των 300 ορίηει 
τι είναι θ Ελλάδα....  

 Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ είναι θ ΕΛΛΑΣ του χκεσ και του ςιμερα , ζτςι όπωσ κα 
κζλαμε όλοι να είναι,  



 "Ρατρίδα μασ" είναι ο Σωκράτθσ, ο Ρερικλισ, οι αρχαίοι φιλόςοφοι, οι ριτορεσ...  
Ρατρίδα μασ είναι οι βυηαντινοί Αυτοκράτορεσ, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΑΛΑΛΟΛΟΓΟΣ, ο 
δάςκαλοσ του γζνουσ Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ... ο Ζλλθν φιλόςοφοσ Μιχαιλ Ψελλόσ, ο 
φιλόςοφοσ Γεϊργιοσ Γεμιςτόσ ι Ρλφκων, θ Άννα Κομνθνι.  

 ΟΛ ΕΡΛ 400 ΟΛΟΚΛΘΑ ΧΟΝΛΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΛ ΜΑ ΥΡΕΘΦΑΝΟΛ ΕΛΛΘΝΕΣ ΤΘΣ 
ΤΟΥΚΟΚΑΤΛΑΣ, οι Φιλικοί, Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΛΤΩΛΟΣ που διαχρονικά κιρυττε: " τα 
ςχολειά χτίςτε, εκεί ο Κεόσ μζνει τθσ ελευκερίασ"... 

 Ελλάδα είναι ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Μακρυγιάννθσ, ο Μιαοφλθσ, θ Μπουμπουλίνα,  
ΟΛ ΛΕΕΛΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΡΟΥ ΑΚΟΥΑΣΤΑ ΣΤΑ ΚΥΦΑ ΣΧΟΛΕΛΑ διατιρθςαν ςτουσ 
αιϊνεσ ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΤΟΡΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΚΘΣΚΟΝ, όπωσ απ' τθν 
αρχαία ακόμθ Ελλάδα όριηε ο Θρόδοτοσ  

 ΕΛΛΑΔΑ, Ρατρίδα μασ είναι ο ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ που αγωνίςτθκε για να 
απελευκερϊςει αυτι εδϊ τθν ιερι γθ των Μακεδόνων, ο Ευαγόρασ Ραλλθκαρίδθσ 
που κυςιάςτθκε για τθν Κφπρο, ο Διγενισ, ο Οπλαρχθγόσ ςτον αγϊνα τθσ 
ανεξαρτθςίασ τθσ Βορείου Θπείρου ο προπάππουσ μου κρυλικόσ Ακανάςιοσ 
Φαρμάκθσ,  

 αλλά μζχρι και ςιμερα "πατριδα μασ ΕΛΛΑΔΑ" είναι οι Ιρωεσ των Λμίων... o 
Κωνςταντίνοσ Θλιάκθσ... ο Ραναγιϊτθσ Βλαχάκοσ, μα και κάκε εν ηωι Ζλλθνασ 
πιλότοσ που κακθμερινά αναχαιτίηει ςτο Αιγαίο τα τουρκικά αεροςκάφθ. 

 ΕΛΛΑΔΑ, Ρατρίδα μου δικιά μου και δικιά ςασ, είναι ΚΑΚΕ ΕΛΛΘΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΡΟΥ ΦΚΑΝΕΛ ΣΤΑ ΑΚΛΤΛΚΑ ΜΕΘ ΓΛΑ ΝΑ ΔΛΔΑΞΕΛ ΣΤΑ ΕΛΛΘΝΟΡΟΥΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ 
"ΑΛΦΑ ΚΑΛ ΤΟ ΕΨΛΛΟΝ" ΡΟΥ ΛΔΛΟ ΑΝΑΡΑΛΣΤΑΤΑΛ ΓΑΦΛΚΑ ΕΔΩ ΚΑΛ ΧΛΛΛΑΔΕΣ 
ΧΟΝΛΑ ΚΑΛ ΦΩΝΑΗΕΛ ΡΩΣ ΘΜΑΣΤΑΝ -ΚΑΛ ΕΛΜΑΣΤΕ ΚΑΛ ΚΑ ΕΛΜΑΣΤΕ ΕΛΛΘΝΕΣ... 
"Ρατρίδα μασ" είναι κάκε ξεριηωμζνοσ Ζλλθνασ του Ρόντου, κάκε ξενιτεμζνοσ 
Θπειρϊτθσ, κάκε αγζρωχοσ Μακεδόνασ, κάκε Κεςςαλόσ, κάκε Στερεοελλαδίτθσ, 
Ρελοποννιςιοσ, νθςιϊτθσ, κάκε Ζλλθνασ τθσ Διαςποράσ.  

Μα πάνω από όλα για εμζνα τθ δαςκάλα του Δερείου, ΕΛΛΑΔΑ είναι κάκε Πομάκοσ 
μακθτισ μου που φωνάηει μζςα από ςχολικζσ εφθμερίδεσ ΠΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΤΡΚΟ είναι 
ΕΛΛΗΝΑ, μα κάποιοι τόςο άκριτα και ανεφκυνα τον ρίχνουν ςτα δίχτυα τθσ Τουρκίασ, 
δθμιουργϊντασ δίγλωςςα νθπιαγωγεία και αρνοφμενοι πειςματικά τθν ίδρυςθ δθμοςίων 
ςχολείων ςτα πομακοχϊρια.  

Μπορεί κάποιοι να απαγόρευςαν ςτουσ Ρομάκουσ μακθτζσ μου να φορζςουν με 
υπερθφάνεια, λίγεσ μζρεσ πριν, ςτισ 25 Μαρτίου τθν εκνικι φορεςιά του Τςολιά που τόςο 
επικυμοφςαν μα ο Χαςάν, ο ετηζπ, ο Οκτάϊ, θ Γελισ, θ Νουράν, θ Μελίςα ο Σαμπρί, ο 
Σαλι, θ Νουρτηάν, ο Ερτηάν ,ο Μπαρισ, θ Ετηζ, θ Φατμζ, θ Γκιηζμ, ο Σαμπρί, ο Τηελάλ, θ 
Ντιλάρα, ο Σετςκιν, ο Αλι, ο Γιουνοφσ, οι δικοί μου μακθτζσ αλλά και εμείσ οι δαςκάλεσ 
του ελλθνόγλωςςου προγράμματοσ του Μειονοτικοφ ςχολείου Μεγάλου Δερείου Ζβρου θ 
κυρία Σουμάκα Ηαφείρω, θ κυρία Ελπίδα Τηϊρτηθ και εγϊ δεν πτοθκικαμε.  

Αντίκετα ΣΕ ΚΑΚΕ ΞΕΝΟ Ι ΕΓΧΩΛΟ ΡΟΥ ΕΡΛΒΟΥΛΕΥΕΤΑΛ ΤΘΝ ΡΑΤΛΔΑ ΜΑΣ,  
ςτον Αλβανό που εγείρει κζμα Τςάμθδων, ςτον ςκοπιανό που προκλθτικά οικειοποιείται τθ 



ΓΘ των Μακεδόνων, και ςτον Τοφρκο που καταδυναςτεφει τθν Κφπρο και επιβουλεφεται τθ 
Κράκθ και το Αιγαίο αφιερϊνουμε μζςα από τα βάκθ τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΨΥΧΘΣ μασ το 
τραγοφδι που ακοφςτθκε ςτθ φετινι επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου:  

ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΝΑ ΕΙΑΙ ΕΤ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ,  
ΠΟΤ ΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΜΟΙΡΑ ΔΙΑΦΕΝΣΕΤΕΙ ΜΕ ΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΓΗ ΚΑΙ ΣΟ ΝΕΡΟ  
ΑΡΝΙΕΜΑΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΟΤ ΝΑ ΔΗΛΩΩ ΤΠΟΣΑΓΗ.  
ΑΡΝΙΕΜΑΙ Ε ΠΟΙΟΝΔΗΠΟΣΕ ΝΑ ΔΩΩ, ΑΠ ΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΓΗ ΜΙΑ ΠΙΘΑΜΗ! 

http://www.youtube.com/watch?v=jTdDLytfnO0
http://www.youtube.com/watch?v=jTdDLytfnO0

