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OXI ΝΑ ΤΑ .::.ΕΧΝΟΥΜΕ 
Στο φύλλο 19.88:3 (τοϋ Σα66άτου 

f} ·rανουαρίου 1!}79) τfiς καθημερι
"-ης πρωϊνfjς έψημερί.δας της Θεσ
σαλ<tνίκης <<Μακεδονία>> (στη στή
λη <<"ή Θεσσαλονίκη και 6 κόσμος») 
δημ•οσιεύεται το άκόλιοι:Ηο σχολιο 
ιmi> τον τακτικο συνεeyάτη τfjς ε
φημε.ρίδας <<"Ο Βόtρειοςι>, με ιiφορμ1) 
σχετικο σημεJίωμα τfiς λαμπρής φί
λης τfiς Κ6τρ·ου κ. Χρυσάνθης z~
τσα~ας: 

Η .κ. ΧΡΥ ΣΑΝΘΗ Ζι τσα ία, γνωσηΊ Cr.-

π::, τ-(ι4 τrροσφο.pά τη, σ1'ι'}ι ποiησ<η έκ.φρά· 

ζ·Ει τa c:iσG,,j,μα•τά ·rη~ yιa τοvς c~5-ελφοlις 

μυς σηΊν Κύπρο, ΟΠ(.)ζ μaς τa ΦDJ•Ι<{JVQL;\1 

μ€ τiς έκδηλώσεις τοuς y:a τiς γιο,ρrές, καi 

σ•Ε. μιa έ-τrιστηλή της τονίζει: «'ΑφοΟ σδ:ς 

εuχ•ηtβCJ, ύγ-εία καΙ χα;:>'χ yιa το; ν±e> χ,p5/ο 

i 979, 86: έrπανΘλθω σi:. εvα Ο:έ;μα, μ.i:. ΤΟ ό

ο<οίο εΤχα άπασ:χολήσει τι)v έκ:λ:εκηΊ στήλη 

σας καΙ τφiv άπΌ τρία χρόνια. Έpιχιεταt 

κΟ:] πάλι μόΙΛΟ TO<V στο π.ρσσκ,ήvιο, Τtς a· 
γιξς τοvη:ς μέ,ρες, -το 'ίδιο δπως καi τδτc 

κ.ΟJ)τ·6 1 Ε:vτcνα ·τυ:.ραJ.ψκQ Kl t~JΠΟιβάλλει τi) 

δ:r;α1μα:τικ/1 τοv ·τt'):>ιαγματι:κόϊηι·rα. "Ετσι ε;" 

· ... χχ;ι έψ' δσοv τίπυτε δ.fΝ &:λλαξε., Ε1\αι Li 

εuχεη\ριες κάρτες ποlι ψθάvοuv όπτο ττ1v 

-τ:Jλύ<παβr,, όγωvιζόμενη Κύπ,ρο. 'Όσα ~i

κo;:ζouv μιλοlιv εuyλω:ττα μC.να τοuς καi τ<i 

λίγα λόγια ποv τΙς σvvoδείiwv δiνουv .-ην 

θκταση τοlι κσκσίl τrοlι άκόμα --· ιiιλίμο.'c:> 

--- διαιωνίζε-ται. «Χρισ-rοίιyεvvα κι 6:κόμ:ι 

μιΟ: χ,ροvιΟ: ση'ιν μαV,ρrι -rov 'Αττίλα κσπα

χνιά:i>. Δυιο άπλο1 στίχο:, άrπ·ο το χέ,ρι κά

πο;οv πσ,ι.::;:ιμέ•vουι ποV δ:μως λένε τόσα τrολ

λά. «θiλω va πάω στό σπίτι μου» γράφε! 

Ενά δ.::_κάχμσvο D:yόpι, κάτω· &-π6 τιl ζωrr,pιr:::.

~}ιά, πoJJ μ6vο του τη ζωy:ρ6:φ:α-ε, καθισμέ

'Ισ έ.ξω ά.τrΟ τΟ π-ρ·οσφuγil<ι0 Ο:vτίσκ:ηvο. Μι-:χ 

παριστάνει το vησ1 ιωμ.μέvσ στiΊΙV μέ

Ο'Ίι κι έ·-:ϊχivω. τΟ πε.:ρισ~έρ; μέ τΟ κλαί3i 

-τi]ς έλιaς vO: μι') βρίσκει τrοιJ vό. τ' άκου-μ 

-~,-Ί-σ.cι. 1<άτω οΙ πpοφητωωi στίχοι τοu Πn:-

λrφa: «ΆκΟ!μα ή μοίρα τη~ 6ργfiς, (η μο;

p,;;: 0.\i'"λ.'·.! τc'Jv δμ'Jρ·φ·:..J:ν) ξ.r::σ·πάε! κα·i κατα

\εί». ~~!ΞLJ,.ι;}ς γι~ έλ::u&ε.:J[α κα.-ι εi~~/μrη y;<_Ύ. 

.,::,~ καινοίψΊιο χ·οuνο» μa:; εϋχοvτα δυο 

παpαrπ,οvεμέvα ά:δ·ελ.ψόοκια, Wιάμ.εσα Om<) Cι-

γκα&";a σv.;:ψατ::.>πλέγμα.α. --Ει)χαριστοlι

με χ.μuσά μας παιδ:Ο. καΙ τοV χιρόvοι..~ ~,α 

yιορrάσετε οτο σrπcτι σας κα:i στό χω<ριό 

σας ----- Ή φό:vα Π!Ρόσφvγα μi: τΟ: όρφανά 

της» μaς &πεvθuμίζει πως 200.000 ψuχες 

στην Κ&τφ.:ι εΤναι aκόμα ξεσπιτωμέvε~. 

'Έρ-yα, Cr:π:O τοlις π ιό διακεnφιμένους Κ ι)

π,ριοuς καλλιτέχνες, μέ άξιώσεις καλλιτε

χνικΕ:ς, ως τΟι: ΠΙΟ Ο:δέξια άπό τό χε-ράκι 

τσv μιι<,;>οv μα/jφr), πό;,vω στο 'ίδιο θέμ:χ, 

ΠΟU κ.α;ει καί φλογ:ζ-ε, δλχις, τa !δια ~κ

φ,ρά!,iοJν, Cι:λλΟι: καΙ -τ;Ίν 'ίδια Οiμεση cη.ιγκλσ

vιστικrJ συγκίνηση- π.pσκαλοw. ΕΤvαι 6 «Κύ-
κλος τίjς καταιyγελίας>), ή «Πιιφη μαριτιJ-

ρiα», η «Σ κλη.ρη π,ραγ,ματι:κότη,τα,». ·Η 

<<μάvα ·1 oU ciγ.voσJμεvov-» .με τη Φ"u>τογ~ρα

φία TOV χσ:μέvοv π.αιδιοίΊ στο χέρι καi τ:Χ 

σφι-γμό'ΧΧ χεiλη. 'Έτrειτσ: "ΤΙΛαι τa όιμαδικά 

μη:Λ~)..V.ηα ό.'ΙτΟ Ta ΠpΟ:σψυyικ:a σωμcrιεϊα 

«ΆΟ::JCιλω·τrι Ι<ε~uvεια», «'Ελ~.ίιθ:ερ:Ί Ku~ρbn 

«Λί>κειο 'Ελληνίδων Άμιμοχώ·στοu, σέ μιΟ: 

Ο:,Jmτα,;.C:ωτσ:ση <i\ς Ο:γωvιστικίjς έκείνης πο

ρc:ας '[~<;' γu-;,αικωv, το 1975, μέ παγκ)

σιμ ια συιμ μετο,χiι καΙ τό παvαθpώπιvο ,rε

ριεχόμ-εvο. ΠΌ-σα κa:i πόσα, ποu δέv έξι.στο

p~)'ί},ιτα\ κς;:J δΕ.ν ιτε.piyρά;φοvται 1 καΙ ποU 

δ.Ε_·.; π;..:.ιέ·πει, Ο.χ: ·---- π,ρbς ΘεοU -· vά τ6.: 

ξεί( J:Jί<μ., ciλλJ. OU ΓΕ Κ<'.Ν ν' ά,pχίζΟVΙμΕ VQ 

rό σωηΘ;ζ;ουμε. Τελειώνω με τa λόγια μιό:~ 

ώραίας κό:pτας rποlι i'.χει ψηλΟ: το ά.στ.ρο 

τής Β η.tl\ιcέμ, κ.αί κάτί~' yρό:φε:: <<.Δικαιο·
ο u~ν.; χα;, εjρ-/ι\νη στιlν KίrτrjpO», OOv εtrχή, 

σaν αΊτη,μσ:, σav τrδθο, a'lτ1;) μέροv.; δiλω·J 

μσς:ι>. 'Ο Βόρ&ιος 




