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Η έλλνηα ηεο θηινμελίαο είλαη γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα ζε 

δηάθνξνπο ιανχο αλά ηνλ θφζκν, φπσο π.ρ. ζηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιήο, ζηελ 

αξραία Διιάδα, ζηελ Ηλδία (ε ηειεηή «πξαζάλη»), ζηνπο Κέιηεο, θιπ. Σηελ 

Αγία Γξαθή βξίζθνπκε επίζεο παξαδείγκαηα θηινμελίαο, φπσο ηνπ Λση θαη 

ηνπ Αβξαάκ. Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ ηδηαίηεξα ζηελ ηδέα ηεο 

θηινμελίαο θαη ηελ ζεσξνχζαλ εζηθφ ρξένο θαη ηεξφ θαλφλα ησλ ζεψλ. 

Πξνζηάηεο ηεο ήηαλ ν Ξέληνο Εεπο. Γη’ απηφ θαη νη μέλνη, σο ζηαικέλνη απφ 

ηνπο ζενχο, ζεσξνχληαλ πξφζσπα ηεξά, ηηκψκελα θαη ζεβαζηά. Ωο Ξελία 

αλαθέξεηαη ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα.
1
 

Ζ πξνζθνξά θηινμελίαο ζηνπο μέλνπο θαη ηνπο ηαμηδηψηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ ιαψλ 

αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ. Μία 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θηινμελίαο ππήξμε ε αλάπηπμε ηνπ αιηξνπηζκνχ 

αλάκεζα ζε ιανχο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Σηηο 

ηζηνξηθέο πεγέο ζπλαληνχκε ηελ πξνζθνξά θηινμελίαο λα έξρεηαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηελ χπαξμε ζθιεξψλ εζίκσλ ζηνπο ιανχο απηνχο. Απηφ είλαη 

ινγηθφ, επεηδή π.ρ. ν ηξφπνο δσήο ησλ Διιήλσλ (ηαμίδηα, εκπφξην, πφιεκνη) 

είρε σο απνηέιεζκα λα κεηαθηλνχληαη ζπρλφηαηα ζε μέλνπο ηφπνπο, έρνληαο 

κεγάιε αλάγθε γηα θαηάιπκα, βνήζεηα ή πξνζηαζία. Με ην ζεζκφ, ινηπφλ, 

ηεο θηινμελίαο, έβξηζθαλ θαη νη ίδηνη φ,ηη είραλ αλάγθε.
2
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Με ηελ παξνχζα εζλνινγηθφ-αλζξσπνινγηθή έξεπλα ζηνρεχνπκε λα 

παξνπζηάζνπκε ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο θηινμελίαο κεηαμχ δηαθφξσλ 

εζλψλ ζήκεξα
3
. Ωο παξάδεηγκα πήξακε ηα παηδηά απφ ηε Σεξβία πνπ 

θηινμελήζεθαλ ζην λεζί Κάιπκλνο ην 1995. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ 

ζην έδαθνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 ηνπ 20
νπ 

αηψλα, 

θαηαζηξάθεθαλ νη καθξφρξνλεο ζρέζεηο ησλ ιαψλ νη νπνίνη απνηεινχζαλ 

ηνλ ηζηφ ηεο. Ο Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Σεξβίαο ζπκκεηείρε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε παξνρήο εθπαίδεπζεο 

ζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο εκπφιεκεο πεξηνρέο. Ωζηφζν, απφ φια 

ηα επξσπατθά θξάηε κφλν ε Διιάδα αληαπνθξίζεθε ζεηηθά θαη δέρζεθε 

παηδηά απφ ηελ Σεξβία. Τν πξφγξακκα ζεκείσζε επηηπρία θαη πινπνηήζεθε 

ράξηο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ πνιηηψλ απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ θηινμέλεζαλ 

ηα παηδηά. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ, φηη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

εθηφο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ, παηδηά απφ ηε Σεξβία 

έξρνληαλ ζηελ Διιάδα θαη κέζσ ελεξγεηψλ ηεο Σεξβηθήο θαη ηεο Διιεληθήο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο.  

Γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζα ζηνηρεία απφ 

ηα αξρεία ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ ηεο Σεξβίαο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζα ηελ 

κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο. Σπγθεθξηκέλα, πήξα 

ζπλεληεχμεηο απφ πξψελ καζεηέο, νη νπνίνη βξέζεθαλ ην 1995 ζηελ 

Κάιπκλν. Σηφρνο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί πνηα ζρέζε ππάξρεη 

ζήκεξα (ην 2009) κεηαμχ ησλ ελειίθσλ πηα θηινμελνπκέλσλ θαη ησλ 

θηινμελνχλησλ κεηά ηελ πάξνδν δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ. Δξεπλάηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηακνλή απηή ζθξάγηζε ηηο δσέο ηνπο. Γελλάηαη ην 

εξψηεκα αλ ε θηιία απηή παξέκεηλε απιψο ζε επηθαλεηαθφ επίπεδν, δειαδή 

αλ θξάηεζε κφλν απηνχο ηνπο έμη κήλεο ή εμειίρζεθε ζε θάηη βαζχηεξν. Με 

ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια εδψ λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Slađana Bimić 

(Σιάηδαλα Μπίκηηο) απφ ηνλ Δξπζξφ Σηαπξφ ηεο Σεξβίαο γηα ηελ πξνζπκία 

κε ηελ νπνία έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ 

ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ εδψ ηελ 
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αλεθηίκεηε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ κνπ πξνζέθεξε о δάζθαινο Goran 

Joksimović (Γθφ-ξαλ Γηφθζηκνβηηο) απφ ην Κξάγθνπγηεβαηο, ηνλ νπνίν 

επραξηζηψ εγθάξδηα.  
 

Ο Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Σεξβίαο μεθίλεζε ην πξφγξακκα θηινμελίαο 

παηδηψλ ζηελ Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 1992. Ζ πξψηε νκάδα παηδηψλ 

θηινμελήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαινθαηξηλψλ θαηαζθελψζεσλ νη 

νπνίεο αλήθνπλ ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Έλα ρξφλν κεηά, ην 

θαινθαίξη ηνπ 1993 μεθίλεζε ην πξψην πξφγξακκα θηινμελίαο παηδηψλ ζε 

νηθνγέλεηεο ηεο Κσ. Δπξφθεηην γηα 40 παηδηά απφ ηα νξθαλνηξνθεία ηεο 

Banja Luka (Μπάληα Λνχθα), ειηθίαο απφ 6 έσο 16 ρξνλψλ. Ο Δξπζξφο 

Σηαπξφο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο νξγάλσζε ην 1994 έλα εμάκελν πξφγξακκα 

γηα ηα παηδηά απφ ηε Σεξβία θαη ηε Σεξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΚЕΓΚЕ (Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

Διιάδαο). Απηφ ην πξφγξακκα είρε νξγαλσζεί αξρηθά απφ ηνλ Δξπζξφ 

Σηαπξφ ηεο Σεξβίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

πνπ είρε ζπζηήζεη ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σεξβίαο, ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο, ν Γήκνο Βειηγξαδίνπ θ.ι.π. Τν πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1994, ηνπ 1995 θαη ηνπ 

1996. Τν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 2640 παηδηά απφ ηε Σεξβία θαη ηελ 

Σεξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο, ηα νπνία αλήθαλ ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο, φπσο πξφζθπγεο, νξθαλά ή εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο. Ταπηφρξνλα, ν Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Σεξβίαο 

νξγάλσλε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν νκάδεο παηδηψλ ηα νπνία θηινμελνχληαλ ζε 

νηθνγέλεηεο ή θαηαζθελψζεηο ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ 

ηνπ Πάζρα, ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ θαινθαηξηνχ. Σχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ ηεο Σεξβίαο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα 

κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θηινμελίαο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γχξσ ζηα 

16000 παηδηά απφ ηε Σεξβία θαη ηελ Σεξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο. Ο 

Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Διιάδαο μεθίλεζε ηελ θηινμελία παηδηψλ απφ ηε 

Σεξβία ζηελ Διιάδα απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1997. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ 

απηψλ ησλ ρξφλσλ ην πξφγξακκα κνηξαδφηαλ ηζφηηκα θαη ζηηο δχν ρψξεο. 
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Δπίζεο, θαζηεξψζεθε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ, ησλ δήκσλ, 

θαη ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ. Απηφ βνήζεζε ψζηε λα θηάλεη ηαθηηθά 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα απφ ηελ Διιάδα ζηε Σεξβία θαη ηελ Σεξβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βνκβαξδηζκνχ ηεο 

Σεξβίαο. Τν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε πάλσ απφ 150 δήκνπο απφ ηελ Διιάδα 

θαη ζρεδφλ 177 ηνπηθνχο θνξείο απφ ηε Σεξβία.
4
 

Τν πξφγξακκα καηαηψζεθε κφλν δχν θνξέο. Μηα θνξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην Πάζρα ηνπ 1999 ιφγσ ηνπ βνκβαξδηζκνχ 

ηεο Σεξβίαο θαη κηα θνξά ην 2001 ιφγσ ηεο χπαξμεο κίαο ίσζεο ζηελ 

Διιάδα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξνπζηάδνληαλ θαηά θαλφλα 

πεξηζζφηεξεο θαηλνχξγηεο νηθνγέλεηεο πνπ επηζπκνχζαλ λα πξνζθέξνπλ 

θηινμελία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πάζρα θαη ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, παξά ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Ο Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Σεξβίαο έρεη νξίζεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε 

ηα νπνία απνθαζίδεηαη πνηα παηδηά ζα ζηαινχλ ζηελ Διιάδα. 

Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηα παηδηά ηα νπνία έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο, έπεηηα 

ζηνπο πξφζθπγεο, ζηνπο εθηνπηζζέληεο απφ ην Κνζζπθνπέδην θαη ηα 

Μεηφρηα θαη ζε εηδηθέο θνηλσληθά επάισηεο πεξηπηψζεηο απφ ηε Σεξβία.  

Τν πξφγξακκα θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ζε νηθνγέλεηεο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηαηί δίλεη ζηα παηδηά ειπίδα, πξνζθέξεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο, 

αγάπε, θηιία, ζηήξημε θ.ι.π. Ο Δξπζξφο Σηαπξφο ηεο Σεξβίαο εθηηκά πνιχ 

ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ ηεο Διιάδαο. Απηφ ην 

πξφγξακκα επηβηψλεη ράξηο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ απινχ θφζκνπ ησλ 

νηθνγελεηψλ. Απηνί κπνξνχλ λα δνπλ ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηάο ηνπο. Τν πξφγξακκα απηφ βξίζθεηαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ, νη νπνίεο είλαη ε πξνζθνξά 

βνήζεηαο ζε αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπκθνξέο. 
 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1995  αλαρψξεζε γηα ηελ Κάιπκλν κηα νκάδα 

είθνζη παηδηψλ, ειηθίαο απφ 9 έσο 11 ρξνλψλ, καζεηέο ηεο δεπηέξαο, ηξίηεο 

θαη ηεηάξηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Ο θαζέλαο απφ απηνχο, εθηφο απφ ηηο 

ιηγνζηέο απνζθεπέο ηνπ, θνπβαινχζε θαη κηα ηξαγηθή θαη βίαηε ηζηνξία 

                                                           
4
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δσήο. Οη δεθαηξείο ήηαλ πξφζθπγεο απφ ηε Βνζλία θαη Κξναηία, ελψ νη 

ππφινηπνη εθηά απφ θνηλσληθά επάισηεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Šumadija (Σνπκάληηγηα). Μεηαμχ ησλ παηδηψλ ππήξραλ θαη νξθαλά 

πνιέκνπ, ηα νπνία μεθίλεζαλ ην καθξχ ηαμίδη ηνπο απφ ζηξαηφπεδα 

πξνζθχγσλ, απφ ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο θνηκνχληαλ ηξηάληα άηνκα καδί. 

Δθηφο απφ απηή ηελ νκάδα, μεθίλεζαλ άιιεο είθνζη ηξεηο νκάδεο παηδηψλ 

γηα δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα.  

Τα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ζπλφδεπε ζηελ Κάιπκλν ν δάζθαινο Goran 

Joksimović απφ ην Κξάγθνπγηεβαηο. Ο ίδηνο απνρσξίζηεθε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ γηα έμη κήλεο ελ κέζσ πνιέκνπ. Σηελ Αζήλα, ζην Σηδεξνδξνκηθφ 

Σηαζκφ ππνδέρζεθαλ ηελ νκάδα κε κνπζηθή θαη επίζεκνπο ραηξεηηζκνχο. Δμ 

αηηίαο ηνχ φηη δελ ππήξρε ηφηε πινίν γηα ηελ Κάιπκλν θάζε κέξα, έκεηλαλ 

δχν κέξεο ζηελ Αζήλα. Σηελ Κάιπκλν ηα παηδηά έδεζαλ έμη κήλεο κε 

νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο έγηλαλ ηα θαηλνχξγηα ζπίηηα ηνπο. Καη εδψ κπνξνχκε 

λα κηιήζνπκε πηα γηα ηε θηινμελία, ηε θηιαλζξσπία, ηελ αληδηνηέιεηα, ηελ 

άζθεζε ησλ ρξηζηηαληθψλ αξεηψλ ελ γέλεη. Ζ πξψηε κέξα ζην ζρνιείν, ην 

«1
ν
 Γεκνηηθφ Σρνιείν Καιχκλνπ» ήηαλ γηνξηή. Σχκθσλα κε ην δάζθαιν G. 

Joksimović νη ζπλάδειθνη δάζθαινη ηνπο δέρζεθαλ πνιχ θαιά.  

Τα Διιελφπνπια εηνίκαζαλ ηδηαίηεξν πξφγξακκα γηα ηα Σεξβφπνπια. 

Τνλ πξψην κήλα, απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν. Τα Σεξβφπνπια δελ ήμεξαλ ηε 

γιψζζα, είραλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλήζεηεο πνπ έθεξαλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

ηειεθσλνχζαλ ζπρλά ζην ζπίηη, ηνπο έιεηπαλ νη γνλείο ηνπο θαη έλησζαλ 

κεγάιε λνζηαιγία, ελψ κεξηθέο θνξέο γίλνληαλ επηζεηηθά πξνο ηα παηδηά 

απφ ηελ ζεξβηθή ηάμε, αθφκα θαη πξνο ηα Διιελφπνπια. Απηά ήηαλ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη νη ζηελνρψξηεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ 

κέξα κε ηε κέξα. ια απηά ηειηθά μεπεξάζηεθαλ κε αξθεηέο δπζθνιίεο θαη 

ίζσο κε αξγφ ξπζκφ. Οη Έιιελεο θίινη πνπ ηνπο θηινμελνχζαλ, ε ππνκνλή 

θαη ε αγάπε ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε κεγάιε, ηνπο βνήζεζαλ ζε απηφ. 

Παξάιιεια κε ηα ηαθηηθά καζήκαηα ζηε ζεξβηθή γιψζζα, ηα παηδηά 

κάζαηλαλ ειιεληθά κε ηε δαζθάια θα Μαξία Γθφβαηο θαη 

παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζξεζθεπηηθψλ κε ηνλ θ. Εαραξία Εαράξνπ, ν 

νπνίνο είρε ζπνπδάζεη Θενινγία ζηε Σεξβία. Με ηηο πξψηεο ιέμεηο 

ειιεληθψλ πνπ έκαζαλ, ηα πξνβιήκαηα άξρηζαλ λα κεηψλνληαη. Σήκεξα 
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ζπκνχληαη απηέο ηηο πξψηεο ηνπο δπζθνιίεο σο αλέθδνηα θαη ηηο δηεγνχληαη 

κεηαμχ ηνπο γειψληαο.  

Τν λεζί, απηνχο ηνπο έμη κήλεο δνχζε θπξηνιεθηηθά γηα ηα παηδηά ηεο 

Σεξβίαο. Γελ ππήξμε θακηά εθδήισζε ζηελ πφιε πνπ λα κε γίλεη ε αθνξκή 

γηα λα ηηκεζνχλ ηα παηδηά απηά. Γελ ππήξμε θακηά ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

ζπλαπιία, ή άιιε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ηα παηδηά δελ έιαβαλ κέξνο. ινη 

θξφληηδαλ γη’ απηά: ν Γήκνο θαη ε Δθθιεζία, αλαξξηρεηέο, ηαμηηδήδεο, 

μελνδφρνη, εζηηάηνξεο, πιαλφδηνη πσιεηέο. ινη ήζειαλ λα ηα θηινμελήζνπλ, 

λα ηνπο θάλνπλ ην ηξαπέδη, λα ηνπο πξνζθέξνπλ δείπλν, λα ηνπο θάλνπλ 

έθπιεμε θεξλψληαο ηα γιπθά ζηα δαραξνπιαζηεία Κάπνηνη Καιχκληνη δε 

δίζηαζαλ λα θέξνπλ ηνχξηα αθφκα θαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ή ζηελ 

παξαιία γηα λα γηνξηάζνπλ φινη καδί θάπνηα επέηεην, ή ηελ νλνκαζηηθή 

γηνξηή θάπνηνπ παηδηνχ… Τα θηινμελνχκελα παηδηά έγηλαλ κε θάπνην ηξφπν 

έλα κέξνο ηεο Καιχκλνπ, θαη ε Κάιπκλνο κπήθε αθφκα πην βαζηά ζηηο 

θαξδηέο ηνπο.   

Μεηά απφ απηνχο ηνπο έμη κήλεο, ηα παηδηά απφ ηε κηα ήζειαλ λα 

γπξίζνπλ ζηε Σεξβία, απφ ηελ άιιε φκσο, ηνπο ήηαλ πιένλ δχζθνιν λα 

αθήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο ζηελ Κάιπκλν. Σην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ηα παηδηά έδσζαλ παξάζηαζε γηα ηνλ θφζκν ηεο 

Καιχκλνπ. Τα Σεξβφπνπια δηαηήξεζαλ ηηο επαθέο κε ηνπο θίινπο ηνπο 

ζηελ Κάιπκλν. Μεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ παηδηψλ ζηε 

Σεξβία γηα ηα Φξηζηνχγελλα, αληηπξφζσπνη ηνπ λεζηνχ έθεξαλ βνήζεηα ζε 

φιεο ηηο πξνζθπγηθέο παξάγθεο ζηηο νπνίεο ηψξα έκελαλ ηα παηδηά, χςνπο 

ηξηάληα ρηιηάδσλ γεξκαληθψλ κάξθσλ θαη έλα βαγφλη γεκάην κε ηξφθηκα, 

ξνχρα θαη ππνδήκαηα.  

Ο δάζθαινο Γηφθζηκνβηηο ιέεη φηη ζήκεξα αηζζάλεηαη πνιχ πεξήθαλνο 

γηα ηνλ πινχην πνπ θαηέρεη φπσο θαη φινη νη ηφηε καζεηέο ηνπ, νη νπνίνη 

ζήκεξα είλαη λένη άλζξσπνη. «Ο θαζέλαο απφ καο έρεη κέζα ηνπ ην λεζί ηνπ 

– ηελ Κάιπκλν! Φάξηο ζηελ αγάπε ησλ αλζξψπσλ ηεο Καιχκλνπ έγηλα θαη 

εγψ θαηά έλα κέξνο ηεο ςπρήο κνπ αιεζηλφο Καιχκληνο (θαη πξνζζέηεη ζηα 

ειιεληθά – κηζφ-Καιχκληνο)». Μεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο απηνχο 

ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα λα επηζθέπηνληαη ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο 

είραλ θηινμελήζεη ηφηε. Μεξηθνί κφλν δελ θξαηάλε επαθή καδί ηνπο, επεηδή 
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ε δσή ηνπο έθεξε καθξηά απφ ηε ρψξα ηνπο, ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, 

ηελ Ακεξηθή...  

Ο ίδηνο ν Γηφθζηκνβηηο βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ 

Κάιπκλν δηα κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηειεθσληθψο. Δθηφο απηνχ φκσο, 

είρε αθηεξψζεη ζηελ Κάιπκλν θη έλα παηδηθφ πνίεκα ζηα ζεξβηθά πνπ 

κεηαθξάζηεθε θαη ζηα ειιεληθά κε ηνλ ηίηιν: Η αποκάλυψή μας.  
 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζζεθαλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

πσο ε θηινμελία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ιαψλ. Σηε δηάξθεηα ηεο δηάζπαζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηνπ 

βνκβαξδηζκνχ ηεο Σεξβίαο αθελφο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

θαηαζηξάθεθαλ, αθεηέξνπ φκσο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο. Τίζεηαη ην εξψηεκα 

αλ ε θηιία κεηαμχ ησλ ιαψλ είλαη κφλν έλα πνιηηηθφ ζρήκα ιφγνπ, ή 

πξάγκαηη πθίζηαηαη. Ίζσο αλ δελ ππήξρε απηφο ν πφιεκνο νη Σέξβνη θαη νη 

Έιιελεο λα κε ζπλδένληαλ ηφζν ζηελά. Δδψ δελ ελλννχκε ηελ επίζεκε 

ζεζκηθή ζχλδεζε θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ, αιιά ηνλ 

ζχλδεζκν ησλ απιψλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ. Αξθεηνί Έιιελεο δελ 

πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζην λα ζηέιλνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, αιιά άλνημαλ 

ζηα Σεξβφπνπια θαη ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ θηινμελία ιεηηνχξγεζε σο κέζν 

ππέξβαζεο ησλ επηπηψζεσλ κηαο δχζθνιεο ελειηθίσζεο. Τν βαζηθφ θίλεηξν 

πνπ νδήγεζε ζηελ θηινμελία ησλ παηδηψλ απφ ηε Σεξβία ήηαλ ε 

θηιαλζξσπία. Τν λα δερζείο ζην ζπίηη ζνπ έλα παηδί γηα έμη κήλεο 

πξνυπνζέηεη κεγάιε ππεπζπλφηεηα, πνιιέο ππνρξεψζεηο θαη κεγάιε δφζε 

απηαπάξλεζεο. Ήηαλ παηδηά κε πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ θνπβαινχζαλ κέζα 

ηνπο ζθιεξέο εκπεηξίεο δσήο. Απηή ε πξνζθνξά θηινμελίαο ζε Σεξβφπνπια 

απφ νηθνγέλεηεο ζε φιε ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία δεθαεπηά ρξφληα ζπλέβαιε 

θαίξηα ζην λα ζθπξειαηεζνχλ πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο θαη έλαο πξαγκαηηθφο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ. Σπλέπεηα απηήο ηεο θηινμελίαο ππήξμε 

θπξίσο ε δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Τα παηδηά έκαζαλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ελψ φζα δελ ήηαλ βαπηηζκέλα βαθηίζηεθαλ. 

Οηθνδνκήζεθαλ βαζηέο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα κεξηθνί απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο λα απνθαινχλ πιένλ ηνπο εαπηνχο ηνπο «κηζφ-Καιχκληνπο». 
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Ζ θηινμελία ζπλερίζηεθε θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ελψ ε θηιία δηαξθεί 

κέρξη ζήκεξα. 

 

 

 

 

Η αποκάλσυή μας 

 

 

Πνιινί απφ καο 

φηαλ αθνχλ ηε ιέμε «Διιάδα»  

λνκίδνπλε: 

Ναη, εδψ είλαη ε ζάιαζζα, 

εδψ είλαη ην κπάλην. 

 

κσο εκείο αλαθαιχςακε 

θάηη πνπ νη άιινη δελ πξφζεμαλ. 

Σην Διιεληθφ πέιαγνο 

ε ΚΑΛΥΜΝΟΣ θξχβεηαη. 

 

Δδψ δνπλ άλζξσπνη 

κε κεγάιε θαξδηά, 

πνπ γηα ηελ επηπρία 

ησλ παηδηψλ ρηππά. 

 

 

 

 

 

 

 

Τν παηδηθφ πνίεκα  

ηνπ Σέξβνπ δαζθάινπ 

Goran Joksimović  

(Γθφξαλ Γηφθζηκνβηηο) 

θαη ε ειιεληθή ηνπ 

κεηάθξαζε. 

 



ΓΩΓEKANHΣIAKA XPONIKA • Tφκνο ΚΓ΄                                         Gordana Blagojević     

 837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Τα Σεξβφπνπια ζηελ Κάιπκλν ην 1995  

κε ην δάζθαιφ ηνπο Goran Joksimović (Γθφξαλ Γηφθζηκνβηηο). 
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