
SCRIPT

Γιάννης:

*Bumper Music, To Tragoudi Tis Eleftherias for approx 10-15 seconds*

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην ραδιόφωνική εκπομπή μας. Σήμερα είναι 14η

(δέκατη τέταρτη)  Απριλίου 2021. Καλή Σαρακοστή. Είμαι Ο Γιάννης Πατίτσας, και μαζί

μου είναι Ο θείος μου, Ο Δημήτρης Δρακόπουλος. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο «Ohio

State» στην πολη Columbus, που είναι πρωτεύουσα της πολιτείας Ohio. Σήμερα, θα

συζητήσουμε για την κατοχή, τον Εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδας, και την προσαρμογή

των παππούδων μου στην Αμερική. Για κάθε θέμα θα κάνουμε συνεντεύξεις με τους

παππούδες μου για τις εμπειρίες τους. Μετά τις συνεντεύξεις, θα μιλήσω για τον

αντίκτυπο που είχαν οι ιστορίες των παππούδων μου στη ζωή μου. Πρώτα, θα παίξω

ένα απόσπασμα από την τελευταία  εκπομπή πριν από την κατοχή. Μετά, Ο θείος μου

θα ξεκινήσει το θέμα της κατοχής. Ακούστε παρακαλώ.

https://www.youtube.com/watch?v=YZ2mib4vaYg (begin at 34 seconds)

Σε αυτό το βίντεο, ακούσαμε το τελευταίο μήνυμα από την Αθήνα πριν πέσει η πόλη

στην κατάκτηση των Γερμανών. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε αυτή την

ημέρα, την 27 (εικοστή εβδόμη) Απριλίου 1941. Η Γερμανοί ήταν στην Αθήνα μέχρι τις

12 Οκτωβρίου, 1944, κοντά στο τέλος του πολέμου. Τώρα, Ο θείος μου θα μας πει μια

σύντομη περίληψη της κατοχής. Θείε;

https://www.youtube.com/watch?v=YZ2mib4vaYg


Δημήτρης:

Ο σκοπός μας σήμερα είναι να προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση

της ιστορίας της Ελλάδας κατά την περίοδο τέλη του 1940 έως τις αρχές της δεκαετίας

του 1950. Προφανώς, ακόμη και μια σαν τέτοια περίληψη δεν μπορεί να περιγράψει τις

αδιανόητες απώλειες και την ανείπωτη σκληρότητα που υπέστη ο λαός της Ελλάδας.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία μας.  Αυτό το θέμα είναι επίκαιρο καθώς

γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τότε που ο Επίσκοπος Γερμανός της Πάτρας σήκωσε τη

σημαία της επανάστασης πάνω στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στην Πελοπόννησο

στις εικοστή πέμπτης (25η) Μαρτίου 1821. Η κραυγή «Ελευθερία ή Θάνατος» έγινε το

σύνθημα της επανάστασης.  Αυτός ο Απρίλιος σηματοδοτεί την ογδοηκοστή (80η)

επέτειο της έναρξης της φοβερής κατοχής του Άξονα. Ας ελπίσουμε ότι η ομιλία μας

σήμερα θα σας εμπνεύσει να κάνετε τη δική σας έρευνα για την ιστορία της Ελλάδας.

Μάθετε τι γνωρίζουν τα μέλη της οικογένειάς σας για τις εμπειρίες των προγόνων σας.

Κατοχή της Ελλάδας 1941-1944

Όπως γνωρίζουν καλά οι φοιτητές του Νεοελληνικού Προγράμματός μας, τα

ξημερώματα της εικοστή ογδόης Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία απαίτησε την ελεύθερη

διέλευση του Ιταλικού στρατού από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.  Πριν από αυτό το

αἰτιμα, η Ιταλἰα είχε πραγματοποιήσει πολλές προκλητικές ενἐργιες εναντίον της

Ελλάδας κατά το 1940.  Ο στόχος των Ιταλών και Γερμανών ήταν η ελεύθερη πρόσβαση

των στρατευμάτων του ‘Αξονα μέσω της Ελλάδας για να διευκολύνει την κατάκτηση της

Μέση Ανατολής και της Βόρεια Αφρικής.  Η άρνηση του Ιωάννη Μεταξά, πρωθυπουργός

του διδακτορικού καθεστώς που κυβερνούσε την Ελλαδα απο το 1936, καταγράφηκε



στον τότε δημοσιογραφικό τύπο με την λέξη ΟΧΙ.  (Φυσικά, η εικοστή ογδόη (28)

Οκτωβρίου αποτελεί εθνική γιορτή των απανταχού Ελλήνων.) Ταυτόχρονα ξεκίνησε η

ιταλική εισβολή από την ιταλοκρατούμενη Αλβανία που ανάγκασε τις ελληνικές δυνάμεις

σε υποχώρηση στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου.  Το Νοέμβριο του 1940, οι Έλληνες

πραγματοποίησαν μία αληθινή ηρωική αντεπίθεση κατά την οποία απελευθερώθηκαν

όλα τα ελληνικά εδάφη που βρίσκονταν υπό ιταλικό έλεγχο.  Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου,

οι Έλληνες είχαν προχωρήση σχεδόν εξήντα χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Αλβανίας. Το

Μάρτιο του 1941, οι Ιταλοί ξεκίνησαν νέα επίθεση στο Αλβανικό μέτωπο (που

ονομαζόταν Ιταλική Εαρινή Επίθεση), αλλά βρήκαν την ήττα τους ξανά.  Αυτή η

θριαμβευτική ελληνική νίκη αποτέλεσε την πρώτη νίκη συμμαχικών δυνάμεων κατἀ του

Άξονα από την έναρξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.  Μετά από αυτή τη νίκη

λέγεται ότι ο Τσόρτσιλ επαίνεσε τους Έλληνες για τον ηρωισμό τους.

Στις έκτη (6) Απριλίου 1941, ο Γερμανικός Στρατός εισέβαλε την Ελλάδα από την

Γιουγκοσλαβία και την Βουλγαρία παραβιάζοντας τη γραμμή Μεταξά.  H Βουλγαρία ήταν

σύμμαχος της Γερμανίας και της Ιταλίας.  Η Αθήνα έπεσε στους Ναζί την Κυριακή

εικοστή εβδόμη (27η) Απριλίου 1941.  Η κατάληψη από τις δυνάμεις του Άξονα ήταν

εξαιρετικά σκληρή.  Η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής, τη γερμανική, την

ιταλική και τη βουλγαρική.

Αν και θαύμαζαν τους αρχαίους Έλληνες, οι Ναζί δεν θεωρούσαν τους κατοίκους

της σύγχρονης Ελλάδας ως κληρονόμους του ένδοξου παρελθόντος των Ελλήνων.

Επομένως, δεν ασχολήθηκαν με τη μοίρα του λαού.  Στην πραγματικότητα, οι Γερμανοί

είχαν τόση περιφρόνηση για τους Έλληνες όσο και για τους Σλάβους. Ο χειμώνας του

1941-42 ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρος για τους κατοίκους της Ελλάδας ειδικά στις αστικές



περιοχές. Ο Μεγάλος Λιμός κοστισε τις ζωές άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300,000)

αμάχων πολιτών.  Κυριολεκτικά, έπεφταν νεκροί από οξεία πείνα στους δρόμους της

Αθήνας.  Έχοντας μόλις ξεπεράσει τη Γιουγκοσλαβία, ο γερμανικός στρατός που

εισέβαλε δεν έφερε τα  δικά του τρόφιμα και δεν ήταν προετοιμασμένος για μακροχρόνια

κατοχή της Ελλάδας.  Οι  κατακτητές αμέσως άρχισαν τη συστηματική λεηλασία του

εφοδιασμού τροφίμων και τα μέσα παραγωγής της χώρας.  Ο βρετανικός ναυτικός

αποκλεισμός της Ελλάδας επιβάρυνε περαιτέρω στις τρομερές ελλείψεις τροφίμων.

Οι Γερμανοί διέπραξαν μερικά από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της

ανθρωπότητας πριν την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Η υποδομή της χώρας

καταστράφηκε συστηματικά σχεδόν πλήρως, μέχρι τον αποκλεισμό της διώρυγας της

Κορίνθου.  Δεν υπάρχουν ακριβές στοιχεία αλλά εκτιμάται πως η Ελλάδα έχασε περίπου

10 με 13% του πληθυσμού της κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.  Ο πληθυσμός της

Ελλάδας ήταν περίπου 7,300,000 το 1940.

Γιάννης:

Σας ευχαριστώ πολύ θείε για την περίληψή σας. Τώρα θα παίξω ένα απόσπασμα

από το διάσημο τραγούδι του Τσιτσάνη, «Συννεφιασμένη Κυριακή». Το τραγούδι

γράφτηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής, και σκιαγραφεί τις δύσκολες μέρες. Ακούστε

παρακαλώ.

*plays excerpt from synnefiasmeni kyriaki for about 1:20- fade out at end of

stanza*

Εθνική Αντίσταση



Η αντίσταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας και

αρχικά αποτελούνταν από μεμονωμένους οπλίτες και μικρές ομάδες.  Το φθινόπωρο του

1941, η αυθόρμητη λαϊκή εξέγερση των πολιτών της Δράμας και των γύρω περιοχών

είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική δολοφονία τριών χιλιάδων Ελλήνων από Βούλγαρους

κατακτητές.  Η τραγωδία της Δράμας, οι συλλογικές τιμωρίες, οι καθημερινές εκτελέσεις

για σποραδικές αντιστασιακές ενέργειες, και οι ομαδικές εξοντώσεις στα χωριά (π.χ.,

Κερδυλίων, Κοζάνης, Κιλκίς) από τους Γερμανούς---αυτά τα φρικτά γεγονότα οδηγούν

τον ελληνικό λαό στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση για την απελευθέρωση ήταν η

ένοπλη αντίσταση.

Στα τέλη του 1941, άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτοι οργανισμοί

αντίστασης---οι δύο πιο σημαντικές ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (το ΕΑΜ)

και Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ο ΈΔΕΣ).   Το ΕΑΜ, η μεγαλύτερη

οργάνωση αντίστασης, ιδρύθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (το ΚΚΕ) και τη

συνεργασία μικρότερων αριστερών κομμάτων.   Ο στόχος του ΕΑΜ ἠταν να

διασφαλίσουν γιά τους Έλληνες την δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους τρόπο

διακυβέρνησης της χώρας.  Τον Φεβρουάριο του 1942, το ΕΑΜ ίδρυσε ένοπλες

αντάρτικες μονάδες  με την ονομασία Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

(ΕΛΑΣ).  Τον Ιούλιο 1942, ο ΕΔΕΣ οργάνοσε επίσης ένοπλες μονάδες που

ονομάστηκαν Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ).  Στις εικοστή πέμπτη  (25)

Νοεμβρίου 1942, αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ μαζί με Βρετανούς καταδρομείς (η

commandos) ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου (νότια της Λαμίας),

διακόπτοντας γιά αρκετές εβδομάδες τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού που

μάχονταν στην Αφρική με τους Βρετανούς.



Παράλληλα, η αντίσταση αναπτύχθηκε και στις πόλεις κυρίως με μεγάλες απεργίες

(π.χ., η απεργία των υπαλλήλων των τηλεπικοινωνιών τον Απρίλη του ’42, μία από τις

πρώτες στην κατεχόμενη Ευρώπη, και η μεγάλη γενική απεργία του Γενάρη του ΄43, η

οποία εμπόδισε την αποστολή των Ελλήνων για εργασία στην Γερμανία.  Τον Φλεβάρη

του ΄43, η κηδεία του Κωστή Παλαμά έγινε αφορμή για ένα ακόμη ογκώδες

συλλαλητήριο κατά των κατακτητών.  Σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σημαντική ήταν και η

συμμετοχή της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), η οργάνωση νεολαίας

του ΕΑΜ.  (Και το αγαπημένο μας τραγούδι του Τσιτσάνη, Συννεφιασμένη Κυριακή, ήταν

μια πράξη αντίστασης διότι οι Γερμανοί δεν καταλάβαιναν την έννοια.)

Με την κλιμάκωση της αντίστασης, οι κατακτητές ως αντίποινα αντέδρασαν με

μαζικές εκτελέσεις αμάχων και το κάψιμο ολόκληρων χωριών .  Μία από τις πολλές

τραγικές και μαζικές εκτελέσεις πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1943 όταν οι Ναζί

έκαψαν τα Καλάβρυτα και σκότωσαν περίπου χίλιους εκατό (1.100) άνδρες και αγόρια

άνω των 11 ετών.  Την επόμενη ημέρα, έκαψαν το μοναστηρι της Αγίας Λαύρας.

Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1943 ενίσχυσε την αντίσταση.

Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν τις ιταλικές θέσεις διασκορπίζοντας

περαιτέρω τις δυνάμεις τους.  Το ιταλικό τμήμα που λειτουργούσε στην κεντρική Ελλάδα

παραδόθηκε στον ΕΛΑΣ, ο οποίος αύξησε σημαντικά τη δύναμή του με την εξασφάλιση

του ιταλικού εξοπλισμού.  (Μετα από το τέλος του πολέμου, το σχέδιο της Ιταλίας ήταν

να προσαρτήσει οριστικά τα ελληνικά νησιά του Ιονίου ως κυρίαρχο ιταλικό έδαφος.)

Ερωτήσεις - Ιωάννη Δρακόπουλο



Σας ευχαριστώ πολύ θείε, μάθαμε πολλά από την περίληψή σας. Τώρα, θα ρωτήσω τον

παππου Γιάννη για τις εμπειρίες του με την κατοχή.

Γεια σας παππού, τι κάνετε σήμερα? Είμαστε ενθουσιασμένοι να ακούσουμε τις ιστορίες

σας.

-Παππού, Με τι ασχολιόσασταν στην Ιθάκη πριν αρχίσει ο πόλεμος;

-Παππου, Πώς μάθετε γιά την Γερμανική εισβολή

- και πότε φτάσανε οι Ιταλοί στην Ιθάκη;

-Και Πώς άλλαξε η καθημερινότητά σας με την κατοχή;

-Πώς αντιμετώπιζαν τους ντόπιους οι Ιταλοί;

-Ποιά είναι μία ενδιαφέρουσα εμπειρία που θέλετε να μας προτείνετε;

-Συμμετείχατε στην αντίσταση;

-Πώς λειτούργησε το EAM στην Ιθάκη στην περίοδο της κατοχής;

-Πότε αποσύρθηκαν οι Ιταλοί;



-Πώς άλλαξε η ζωή στο νησί με τους Γερμανούς;

Σας ευχαριστούμε πολύ Παππου, οι εμπειρίες σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες.

Yanni Closing Topic 1: Να σας πω, στην Ιθάκη και στη Λευκάδα που έμειναν οι

παππούδες μου, ήταν εκεί οι Ιταλοί. Δεν είχαν οι παππούδες μου πολλά φαγητά, δεν

είχαν και λεφτά. Ο παππούς Ο Γιάννης δεν πήγε στο λύκειο, και άρχισε να εργάζεται

όταν ήταν 14 (δεκατεσσάρων) χρονών. Ήταν 16 χρονών όταν άρχισε η κατοχή. Έπρεπε

να βγάλει χρήματα για την οικογένειά του. Ο παππούς μου Ο Γιώργος ήταν 6 χρονών

όταν άρχισε η κατοχή.

H κατοχή ήταν δύσκολες μέρες για την πατρίδα. Η Ελλάδα έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο για

τους συμμάχους. Είπε Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ο Winston Churchill ότι «στο

εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν

Έλληνες». Η Ελλάδα είχε πολλούς ήρωες, και δεν θα τους ξεχάσουμε. Θείε, πείτε μας

μία περίληψη για τον εμφύλιο πόλεμο παρακαλώ.

Εμφύλιος Πόλεμος

Η απελευθέρωση έγινε στις δωδεκάτης (12ης) Οκτωβρίου του 1944 και το

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ βρέθηκε κυρίαρχο πολιτικά και στρατιωτικά σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική

Ελλάδα.  Η ελληνική κυβέρνηση διέταξε τον αφοπλισμό μόνο του ΕΛΑΣ και προκάλεσε

την αντίδραση του ΕΑΜ που οργάνωσε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της

Αθήνας (3 Δεκεμβρίου 1944). Βρετανικές δυνάμεις πυροβόλησαν διαδηλωτές και

σκότωσαν περίπου 30 πολίτες.  Αυτή η πράξη ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά, οι πολύνεκρες



συγκρούσεις μεταξύ τον ΕΛΑΣ και των βρετανών και της κυβέρνησης στους δρόμους

της Αθήνας.  Η μἀχες έληξαν με την ήττα των δυνάμεων του ΕΑΜ και την αποχώρησή

τους από την Αθήνα τον Γενάρη του 1945.

Τον Φλεβάρη του 1945, η κυβέρνηση και το ΕΑΜ υπέγραψε συμφωνία ειρήνης

στη Βάρκιζα της Αττικής.  Τα κύρια σημεία της συμφωνίας ήταν: η αμνηστία για ενέργειες

που σχετίζονταν με τα Δεκεμβριανά, η διάλυση του ΕΛΑΣ, η οργάνωση νέου εθνικού

στρατού, η εγγύηση των πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες, δημοψήφισμα

για το μέλλον της μοναρχίας, και η απομάκρυνση από τις κρατικές υπηρεσίες όσοι

συνεργάστηκαν με τη μεταξική δικτατορία και τους κατακτητές του Άξονα.  Η συμφωνία

δεν έφερε την ειρήνη επειδή οι κύριες ρυθμίσεις της δεν εφαρμόστηκαν.  Αντιθέτως,

εξαπολύθηκαν διώξεις εναντίον αριστερών πολιτών, με την ανοχή και την ενθἀρρύνση

της κυβέρνησης.  Το ΚΚΕ αποφάσισε να απέχει από τις εκλογές του Σεπτἐμβρη 1946.

Αυτές η εκλογές ἐγιναν με σοβαρές παρατυπίες και έδειξαν το υπέρ βασιλικό Λαϊκό

Κόμμα ως νικητή. Την παραμονή των εκλογών, μια ομάδα ένοπλων κομμουνιστών

επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις στο Λιτόχωρο της Πιερίας, γεγονός που

θεωρήθηκε ότι πυροδότησε τον εμφύλιο πόλεμο.

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ο κύριος υποστηρικτής της ελληνικής κυβέρνησης μετά

την κατοχή.  Λέγεται ότι ο Στάλιν και ο Τσώρτσιλ είχαν συμφωνήσει ότι η Ελλάδα θα ήταν

στη σφαίρα επιρροής της Βρετανίας.  Επομένως, η Σοβιετική Ένωση δεν υποστήριξε

άμεσα τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.  Επίσης, ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έχασε την υποστήριξη του Τίτο της

Γιουγκοσλαβίας. Το 1947, η Βρετανία δεν μπορούσε πλέον να στηρίξει την κυβέρνηση

της Ελλάδας και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την ευθύνη να υποστηρίξουν την

Ελλάδα με το δόγμα του Τρούμαν. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα 50.000



θανάτους, 80.000 πρόσφυγες που κατέφυγαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και

700.000  να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ενώ το μέγεθος της ελληνικής καταστροφής δεν είναι ευρέως γνωστό εκτός

Ελλάδας, οι συνέπειες της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου είναι ζωντανές ακόμα και

σήμερα στη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού.

Γιάννης:

Ερωτήσεις - Ιωάννη Δρακόπουλο

Σας ευχαριστώ θείε. Τώρα, θα ρωτήσω τον παππού Γιάννη για τις εμπειρίες του με τον

εμφύλιο πόλεμο.

-Παππού, Μετά την κατοχή, πώς εξελίχθηκε ο εμφύλιος στα Ιόνια νησιά προπαντός

στην Ιθακη;

-Με ποιά πλευρά ήταν η πλειοψηφία στην Ιθάκη;

-Σας κάλεσαν να υπηρετήσεις γιά την κυβέρνηση κατά τον ανταρτών;

-Τελικά, Πώς βοήθησε την Ιθάκη το σχέδιο Τρούμαν;

(Mimi transition)

Yianni Closing Topic 2: Μετά την Κατοχή, Ο Εμφύλιος πόλεμος ήταν πολύ δύσκολος

για τους κατοίκους της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν πολύ διχασμένη ανάμεσα τους

αριστερούς και δεξιούς. Συχνά ακόμα και μια οικογένεια ήταν διχασμένη. Τον εμφύλιο



πόλεμο ήταν δύσκολες μέρες για τους παππούδες μου. Οι ιστορίες τους είναι πολύ

ενδιαφέρουσες και μπορούμε να μάθουμε πολλά για την ιστορία της Ελλάδας με τις

εμπειρίες τους. Σήμερα θυμόμαστε τον εμφύλιο πόλεμο και τι έγινε.

Οι Έλληνες ακόμα δεν ξεχνούν τον εμφύλιο πόλεμο. Οι παππούδες μου δεν ξέχασαν

τίποτα, και δεν θα ξεχάσω τι μου δίδαξαν. Σήμερα, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα

έχει μείνει ενωμένη.

Yanni Opening Topic 3:

Τώρα, θα μιλήσω για την προσαρμογή των παππούδων μου στην Αμερική. Ο

παππούς Ο Γεώργιος ήταν 18 χρονών όταν ήρθε στην Αμερική, το 1953. Ο παππούς Ο

Γιάννης ήταν 30 χρονών όταν μπήκε, το 1956. Πολλοί Έλληνες μπήκαν στην Αμερική

μετά τους πολέμους. Ο παππούς Ο Γιώργος ήρθε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, και

Ο παππούς Ο Γιάννης πήγε στην Αμερική να δουλεύει στο εστιατόριο του πεθερού του

στο Cadiz, Ohio με τη γυναίκα του, τη Γιαγιά μου την Αθηνά.

Και τι έκαναν για δουλειά τους παππούδες μου;

Ο παππούς Ο Γιάννης ξεκίνησε μια ελαιοχρωματιστή εταιρεία, και χρωμάτισε γέφυρες

σε ποταμούς και αυτοκινητόδρομους σε πολλά διαφορετικά μέρη της Αμερικής με τους

υπαλλήλους του. Το όνομα της εταιρείας του ήταν Columbia Bridge Painting Company

Ήταν μεγάλος ιδιοκτήτης επιχείρησης και πολύ επιτυχημένος. Έμαθε να χρωματίζει

στην Ιθάκη όταν ήταν νέος και στα καράβια. Έχει πολλά άλλα ταλέντα και λατρεύει να



φυτεύει τον κήπο του κάθε χρόνο, ακόμα που είναι 95 χρονών. Με δίδαξε και εμένα να

δουλεύω στον κήπο. Ο παππούς μου Ο Γιάννης είναι πολύ ταλαντούχος και δούλευε

πολύ σκληρά. Είμαι τυχερός γιατί μου δίδαξε πως να δουλεύω σκληρά.

Ο παππούς ο Γιώργος βρήκε δουλειά στο Goodyear, και δούλευε εκεί για πολλά χρόνια.

Ενώ ήταν εκεί, βοήθησε στο σχεδιασμό των ελαστικών για το φεγγάρι. Ο παππούς μου

έχει πολλά πατέντα για ελαστικά, και είναι πολύ έξυπνος. Είναι πολύ καλός επιστήμονας

και μαθηματικός, και με βοήθησε με την εργασία μου όταν ήμουν στο λύκειο . Όταν ήταν

στην Αμερική πήγε στο Montreal, Καναδά να γνωρίσει τη γιαγιά μου, την Ελένη.

Αρραβωνιάστηκαν την ημέρα που γνωρίστηκαν! Ο παππούς μου ο Γιώργος με δίδαξε

να είμαι καλός μαθητής, μου λέει «Αιέν αριστεύειν» όπως είπε o Αριστοτέλης. Χθές,

ηχογράφησα μια συνέντευξη με τον Παππού Γιώργο γιατί δεν μπορούσε να έρθει εδώ

σήμερα. Τώρα θα την παίξω για σας.

Questions For Papou George (Pre Recorded)

Γεια σας παππού, τι κάνετε σήμερα;

Έχω μερικές ερωτήσεις για τις εμπειρίες σας με την προσαρμογή σας στην Αμερική.

- Πρώτα, Πόσο δύσκολη ήταν η μετάβασή σας στο πανεπιστήμιο στην Αμερική?

- Πείτε μας μία ιστορία για τα προβλήματα που είχατε με τα Αγγλικά στην αρχή του

πανεπιστημίου;

- Πείτε μας την ιστορία σας που είστε σε καλοκαιρινή κατασκήνωση ως

ναυαγοσώστης.



- Τελικά, πείτε μας πως βοηθήσατε τον φίλο σας από το Iraq να βρει δουλειά στη

κατασκήνωση;

Σας ευχαριστώ πολύ παππού που μοιράστε τις ιστορίες σας μαζί μας.

More Questions For Papou Yanni

Παππού Γιάννη, έχω και δύο ερωτήσεις για την προσαρμογή σας στην Αμερική.

- Πρώτα, Ποιές συνθήκες σας οδήγησαν να μεταναστέψετε στην Αμερική;

- Πείτε μας με τον πράκτορα μεταναστών; Γιατί ήταν τόσο ύποπτος, η συμμετοχή

σας με το ΕΑΜ;

Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας μαζί μας, είναι πολύ

ενδιαφέρουσες.

Yanni Closing Topic 3: Λοιπόν, η προσαρμογή των παππούδων μου στην Αμερική

ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ήξεραν Αγγλικά καλά, αλλά έμαθαν πολύ γρήγορα. Ο παππούς

Ο Γιάννης είχε προβλήματα, και το εστιατόριο της οικογένειάς της γιαγιάς ήταν

σημαντικό με τη βοήθεια να μπει στην Αμερική. Ήταν πολύ τυχερός, και Η ζωή του

άλλαξε για πάντα όταν μπήκε στην Αμερική. Ο παππούς ο Γιώργος μπήκε στην Αμερική

μόνος του, και πήγε στο πανεμιστιμιο του Τολύντω. Επρόκειτο να διωχθεί και να σταλεί

πίσω στην Ελλάδα επειδή δεν είχε αρκετά λεφτά να σπουδάσει. Μετά, ένας κύριος που

εργαζόταν στὀ πανεπιστήμιο πλήρωσε για αυτόν και άλλους Έλληνες μετανάστες στο

Τολύντω για να μείνουν. Ο παππούς μου έπρεπε να μάθει Αγγλικά πολύ καλά για να

σπουδάσει στην Αμερική.



Yanni Final Closing: Συνολικά, οι παππούδες μου ήταν ήρωες και είναι ακόμα ήρωες,

γιατί πέρασαν πολλές δύσκολες μέρες και δούλεψαν σκληρά για τους γονείς μου και για

μένα. Σήμερα, έχω καλύτερη ζωή λόγω της σκληρής δουλειάς τους. Είμαι χαρούμενος

ότι έχω την ευκαιρία να μάθω για τις εμπειρίες τους, και ότι έχω την ευκαιρία να περνάω

τόσο πολύ χρόνο μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, για την

ιστορία της οικογένειάς μας. Καλησπέρα σας και καλή Σαρακοστή.

*Bumper music H Gerakina plays for 10-15 seconds*

https://www.youtube.com/watch?v=YZ2mib4vaYg

https://edessaikoskosmos.gr/michani-toy-chronoy/pos-vgike-i-frasi-quot-mpate-skyloi-al

este-quot/

https://www.youtube.com/watch?v=YZ2mib4vaYg
https://edessaikoskosmos.gr/michani-toy-chronoy/pos-vgike-i-frasi-quot-mpate-skyloi-aleste-quot/
https://edessaikoskosmos.gr/michani-toy-chronoy/pos-vgike-i-frasi-quot-mpate-skyloi-aleste-quot/

