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Σε ηλικία είκοσι δύο ετών εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο και 
κατάφερε να αποκτήσει κολοσσιαία περιουσία. Διέθεσε τεράστια ποσά για κοινωφελείς σκο-
πούς και σήμερα θεωρείται από τους σημαντικότερους εθνικούς ευεργέτες της πατρίδας μας.

Γεώργιος Αβέρωφ: «Η εξέχουσα μορφή του απόδημου Ελληνισμού»

Ο
πατέρας του Γεωργίου Αβέρωφ, Μιχαήλ Αυ-
γέρου Αποστολάκας, ήταν κτηνοτρόφος στο 
επάγγελμα και έζησε το 1753 ως το 1840. 
Κατά τη συνήθεια της εποχής καθιέρωσε ως 

επώνυμο το όνομα του πατέρα του, Αυγερινού (Αυ-
γέρου), το οποίο μετατράπηκε σε Αβέρωφ. Ο Μιχαήλ 
είχε πάρει ως πρώτη σύζυγο την αδελφή του Αναστά-
σιου Τοσίτσα. Μαζί της έκανε δύο παιδιά τον Αναστά-
σιο (1785-1856) και την Ελένη. Με τον δεύτερο γάμο 
του με την Ευδοκία Φάφαλη έκανε έξι παιδιά: τον 
Αυγερινό, την Χάιδω, τον Δημήτριο, τον Στρατή, τον 
Νικόλαο και τον Γεώργιο. Το στερνοπαίδι της οικογέ-
νειας, ο Γεώργιος Αβέρωφ γεννήθηκε στο Μέτσοβο 
ανήμερα της Παναγίας στις 15 Αυγούστου του 1818.
Ως μαθητής του Ελληνοσχολείου του Μετσόβου έλαβε 
τη στοιχειώδη μόρφωση. Αποφάσισε να εγκαταλεί-
ψει την ως τότε ενασχόλησή του με την κτηνοτροφία 
και να ακολουθήσει το μεταναστευτικό ρεύμα προς 
την Αίγυπτο που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ιδιαί-
τερα μετά την Ελληνική επανάσταση. Λέγεται πως τη 
στιγμή που έφευγε από το Μέτσοβο, γονάτισε για να 
αποχαιρετήσει την μητέρα του και πήρε την ευχή της 
«χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται». Έτσι, ένα βρά-
δυ του Ιουνίου του 1840 έφτασε στο Κάιρο και εκεί 
εργάστηκε για πάνω από είκοσι χρόνια στο εμπορικό 
κατάστημα του θείου του Ν.Στουρνάρα, υπό την ηγε-
σία του μεγαλύτερου αδερφού του Αναστάση.
Τα δύο αδέλφια είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα 
και συχνά μάλιστα φιλονικούσαν. Για περίπου είκοσι 
χρόνια ο Γεώργιος διήλθε μια σκοτεινή περίοδο δίχως 
να κάνει κάποιο ουσιώδες βήμα προς τα εμπρός. Τα 
δύο αδέλφια στον εμπορικό τους οίκο ασχολούνταν με 
εισαγωγές και εξαγωγές αιγυπτιακών προϊόντων από 
και προς την Οδησσό της Ρωσίας. Επίσης εξήγαγαν 
υφάσματα προς το Σουδάν. Όμως η συντηρητικότητα 
και η έλλειψη επιχειρηματικού μυαλού του Αναστάση 
άφησε πίσω τον Γεώργιο, ο οποίος μόνο όταν χώρισε 
με τον αδελφό του και έκοψε κάθε δεσμό άρχισε να 
συσσωρεύει προσωπική περιουσία.
Η οριστική ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών προήλθε 
από μία αντιπαράθεση για ένα φορτίο χουρμάδες. 
Ενώ ο αντιπρόσωπος της Οδησσού είχε ζητήσει να 
του στείλουν ένα ολόκληρο καΐκι με χουρμάδες, ο 
Αναστάσης διαφώνησε έντονα, θεωρώντας ακατάλ-
ληλη τη στιγμή γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο η 
τιμή των χουρμάδων είχε ακριβύνει. Τότε ο Γεώργι-
ος αποφάσισε να ναυλώσει ιστιοφόρο για δικό του 
λογαριασμό και να λάβει το ρίσκο μόνος του. Τε-
λικά κατάφερε να μοσχοπουλήσει την πολύ μεγάλη 
ποσότητα χουρμάδων στην Οδησσό αποκομίζοντας 
αρκετά χρήματα. Το φορτίο της επιστροφής περιείχε 
μια χρυσή μεταξωτή κλωστή, επ’ ονόματι «μπρισί-
μι». Κατά σύμπτωση, τη στιγμή που το χρυσό νήμα 
έφτανε στην Αίγυπτο, ένας συγγενής της βασιλικής 
οικογένειας παντρευόταν. Κανένας έμπορος της το-
πικής αγοράς δεν ήταν εις θέση να προμηθεύσει το 
μπρισίμι που χρειαζόταν για τις αυλικές στολές παρά 
μόνο ο Αβέρωφ. Το θάρρος του Γεώργιου ανταμεί-
φθηκε στο πολλαπλάσιο αφού όχι μόνο κατάφερε να 
πουλήσει τους χουρμάδες και το μπρισίμι, αλλά η τε-
λευταία του πώληση του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες 
για επιχειρηματική δραστηριότητα με τη βασιλική οι-
κογένεια. Ο Γεώργιος συνδέθηκε στενά με τον χεδί-
βη της  Αιγύπτου Τεουφίκ και εφοδίαζε τα ανάκτορα 
με κάθε είδους πολύτιμα αντικείμενα που εισήγαγε 
από την Οδησσό, ενώ πληρωνόταν σε αιγυπτιακές 
πρώτες ύλες που εξήγαγε και πωλούσε εκεί με την 
μεσολάβηση του αντιπροσώπου του. Στη συνέχεια 
ανέπτυξε ευρύτερα κυρίως τις συναλλαγές του στον 

τομέα του σιτεμπορίου και της κλωστοϋφαντουργίας.
Η μεγαλύτερη επιτυχία του όμως ήταν ο έγκαιρος εφο-
διασμός της ευρωπαϊκής αγοράς με αιγυπτιακό βαμ-
βάκι, όταν παρατηρήθηκε έλλειψη εξαιτίας του αμερι-
κανικού εμφύλιου πολέμου. Ο εμφύλιος της Αμερικής 
προκάλεσε μια απρόβλεπτη έλλειψη βάμβακος στην 
Ευρώπη. Έτσι, μεταξύ 1861 και 1866 το αμερικανικό 
βαμβάκι δεν έφτανε στις ευρωπαϊκές αγορές και η τιμή 
του άγγιξε επίπεδα, που ποτέ άλλοτε δεν είχε προσεγ-
γίσει. Καθώς η Ευρώπη επί πέντε χρόνια στερούνταν 
το αμερικανικό βαμβάκι, η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
αναγκάστηκε να αναζητήσει μια νέα αγορά. Η έλλειψη 
καλύφθηκε ως ένα μέρος με εισαγωγές από τις Ινδί-
ες αλλά προ πάντων με εισαγωγές από την Αίγυπτο. 
Η συγκυρία αυτή δημιούργησε μια ραγδαία ανάπτυξη 
της καλλιέργειας βάμβακος στην Αίγυπτο. Ο κύκλος 
εργασιών του αυξήθηκε αλματωδώς και το 1870 ο 
Γεώργιος Αβέρωφ αναγνωρίστηκε ως ο μεγαλύτερος 
έμπορος της Αιγύπτου.
Ο Γεώργιος έχοντας βρεθεί σε πλήρη οικονομική 
ακμή επιδόθηκε και σε τραπεζικές εργασίες, συγκε-
ντρώνοντας ταυτόχρονα στα χέρια του τον μεγαλύτερο 
έλεγχο του εμπορίου βάμβακος, αλλά και της οικονο-
μίας της Αιγύπτου γενικότερα. Έχοντας συγκεντρώσει 
σημαντικά κεφάλαια ασχολήθηκε επίσης με την αγορά 
και εκμίσθωση κτημάτων στις όχθες του Νείλου. Έτσι 
κυριαρχούσε στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο 
της Αιγύπτου με τα ποταμόπλοιά του, που σχεδόν μο-
νοπωλιακά μετέφεραν εμπορεύματα στα λιμάνια του 
Νείλου και της Αλεξάνδρειας.
Με τη θέση που κατέλαβε στην οικονομική ζωή της 
Αιγύπτου έγινε θρύλος για τους ντόπιους. Το όνομά 
του επιζεί ως σήμερα στον κόλπο «Αμπουρώφ» του 
Νείλου εις τα ενδότερα της αφρικανικής ηπείρου. Ο 
κόλπος πήρε το όνομά του από τη μάχη που δόθηκε σε 
εκείνο το σημείο. Ο Αβέρωφ, θέλοντας να βοηθήσει 
τους Αιγύπτιους και τους Άγγλους να κατατροπώσουν 
τον σουδανό Μοχάμεντ Αχμέντ και το κίνημα των Μα-
χντιστών που είχε ξεσηκωθεί εναντίον της Αιγύπτου, 
έθεσε στη διάθεση του άγγλου διοικητή Κίρτσενερ τα 
ποταμόπλοιά του. Τα ποταμόπλοια διασκευάστηκαν 
σε κανονιοφόρα και ο αγγλικός στρατός προχώρησε 
μέσω της φυσικής πλωτής αρτηρίας του Νείλου προς 
το Νότο. Τόσο σημαντική ήταν η συμβολή του Αβέ-

ρωφ που το όνομα του έμεινε χαραγμένο στην καρδιά 
της αφρικανικής γης, στον κόλπο του Νείλου που απο-
βιβάστηκαν οι Άγγλοι στρατιώτες.
Ο Αβέρωφ, εκ φύσεως φιλάνθρωπος και φιλογενής, 
άρχισε από νωρίς να ασχολείται με την ελληνική Κοι-
νότητα Αλεξάνδρειας συμμετέχοντας στους εράνους 
της. Διετέλεσε πρόεδρος της από το 1885 ως το θάνα-
τό του στις 15 Ιουλίου το 1899 στο Ράμλεχ της Αλε-
ξάνδρειας. Στις ημέρες του η Κοινότητα γνώρισε με-
γάλη ακμή καθώς ο γενναιόδωρος πρόεδρος κάλυπτε 
συχνά με προσωπικές εισφορές τις ανάγκες της, ενώ 
όταν ανακηρύχθηκε πρόεδρος προσέφερε 250.000 
χρυσά φράγκα της εποχής για την κάλυψη των κοινο-
τικών χρεών.
Πολλά μνημεία και κοινωφελή ιδρύματα δημιουργή-
θηκαν με δαπάνες του. Ανέλαβε την πρωτοβουλία και 
τη δαπάνη να συστήσει αρχικά ελληνικό Γυμνάσιο και 
Παρθεναγωγείο, και αργότερα νοσοκομείο. Αλλά και 
μέσω της Κοινότητας βοήθησε στην ίδρυση διαφόρων 
ευαγών καθιδρυμάτων. Τις πρώτες δωρεές του Αβέ-
ρωφ προς την ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας ακο-
λούθησαν άλλες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η πρώτη δωρεά του Γεωργίου Αβέρωφ στην Ελλάδα 
ήταν 5.000 χρυσές λίρες στον έρανο για την Κρητική 
Επανάσταση του 1866. Με δαπάνες του ανεγέρθηκαν 
η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η γεωργική σχολή 
στη Λάρισα, η πρώτη εσπερινή τεχνική σχολή και το 
Ωδείο των Αθηνών. Για τις ανάγκες της πρώτης Ολυ-
μπιάδας του 1896 ανέλαβε την αναμαρμάρωση του 
Παναθηναϊκού σταδίου. Έκτοτε, η πόλη των Αθηνών 
απέκτησε το καλύτερο στάδιο της εποχής παγκοσμίως.
Το 1892 χτίστηκε με δική του δωρεά το «Αβερώφειο 
Εφηβείο» ή «φυλακές Αβέρωφ», ένα κτιριακό συγκρό-
τημα στους Αμπελόκηπους Αθηνών για να χρησι-
μεύσει ως φυλακή ανηλίκων. Από το 1916 ως τις 28 
Αυγούστου 1971 χρησίμευσε ως φυλακές πολιτικών 
και στρατιωτικών καταδίκων. Αργότερα στη θέση των 
φυλακών άρχισε η ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου 
της Αθήνας.
Με χρήματα του Γεώργιου Αβέρωφ αποπερατώθηκε 
το μέγαρο του Πολυτεχνείου της Αθήνας, που το αρχι-
κό κεφάλαιο για την ίδρυσή του είχαν διαθέσει οι επί-
σης Μετσοβίτες μεγαλέμποροι της Αιγύπτου Νικόλαος 
Στουρνάρας και Μιχαήλ Τοσίτσας. Το Πολυτεχνείο 
Αθηνών ονομάστηκε «Μετσόβιο» γιατί και οι τρεις 
δωρητές του κατάγονταν από το Μέτσοβο. Επίσης με 
δαπάνες του ανεγέρθηκαν οι ανδριάντες του πατριάρ-
χη Γρηγορίου Ε’ και του Ρήγα Φεραίου στα προπύλαια 
του Πανεπιστημίου.
Διαχειρίστρια της τεράστιας κληρονομιάς του άφησε 
την ανιψιά του, Μαριγούλα Αβέρωφ, μητέρα του στρα-
τάρχη Αλέξανδρου Παπάγου. Μέσω της διαθήκης του 
ο Αβέρωφ κληροδότησε διάφορα ποσά για εθνικούς 
σκοπούς, όπως το περίφημο θωρηκτό Αβέρωφ.
Το ένδοξο αυτό πολεμικό πλοίο στοίχισε 22,3 εκατομ-
μύρια δραχμές, από τις οποίες τα 8 εκατομμύρια προ-
ήλθαν από το κληροδότημα του Γεωργίου Αβέρωφ. Ο 
Αβέρωφ όριζε στη διαθήκη του να διατεθεί το ένα πέ-
μπτο της περιουσίας του για τη ναυπήγηση πολεμικού 
πλοίου, που θα έφερε το όνομά του και θα χρησίμευε 
και ως Σχολή Δοκίμων.
Κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους το «Αβέρωφ» 
παρέμεινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Μά-
λιστα κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, μετά την υπο-
γραφή της ανακωχής των Μουδανιών, το «Αβέρωφ» 
μαζί με άλλα ελληνικά πολεμικά πλοία διέσχισε τον 
Βόσπορο και αγκυροβόλησε μπροστά από τα ανάκτο-
ρα του Ντολμά Μπαξέ στην Κωνσταντινούπολη.

ΟΤΑΝ ΛΑΜΠΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ Η γιαγιά μας η Μυροφόρα!
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδο-
ση του Κόσμου της Τρίτης Ηλικίας

Μ 
ε τα διάφορα φάρμακα 
του Ερυθρού Σταυρού, 
όσα απο το παιδιά ήταν 
άρρωστα άρχισαν να συ-

νέρχονται με πρώτη τη Νίνα, πού 
έπιασε αμέσως δουλειά. Τα διπλα-
νά χωριά είχαν κόσμο και αυτά και 
έτσι ξαμολύθηκε η Νίνα καπου να 
ζητήσει κάτι λίγο φαγητό για κείνην, 
τα αδέλφια και τα ξαδέλφια της. Γύ-
ρισε στις γειτονιές πήγε και στο δι-
πλανό χωριό το Μεσημέρι και πιό 
κάτω στο Λάκκωμα διασχίζοντας 
τα χωράφια και τα μικρά δάση και 
τελικά το μεσημέρι η αργότερα τ 
απόγευμα γύριζε με δύο σακκούλες 
χάρτινες που ειχαν λίγο βουτυρο, 
τυρί, ψωμί και αυγά για όλη την οι-
κογένεια. Χαρούμενη ήταν η Νίνα 
και πάντα παρόλη τη πείνα και την 
κούραση της δεν άγγιζε τίποτα γιατί 
ήθελε να είναι δίκαιη, έπρεπε να 
φάνε όλοι γιατί έτσι πάντα γινότα-
νε.  Μια μέρα κουρασμένη καθώς 
ήταν είχε μπεί πιά και το τρίτο κα-
λοκαίρι που περνούσαν στο Αταλί  
ξάπλωσε στη σκιά ενός δέντρου και 
την αποπήρε ο ύπνος. Τα φαγητά 
ήταν δίπλα της μέσα στα χάρτινα 
σακούλια. Καθώς κοιμόταν, χρατς  
χρούτς ο θόρυβος την ξύπνησε και 
αντικρύζοντας τον τεράστιο όγκο 
δίπλα της έβαλε τις φωνές. Με τις 
τσιρίδες εξαφανίστηκε ο όγκος μαζί 
όμως και  ότι είχε στα σακκούλια 
της.   Αν ειχε μαχαίρι θα το μαχαί-
ρωνε η ίδια το βρωμογούρουνο, 
που πως βρέθηκε εκεί στην ερημιά 
και έφαγε το φαγητό το δικό της και 
των παιδιών.  Απο τη στεναχώρια 
της και μη έχοντας οποιαδήποτε 
φιλόζωη  ή οικολογική ευαισθησία, 
φαντάστηκε τον κλέφτη του φαγη-
τού της ροδοκοκκινισμένο απο το 
ψήσιμο και ξαπλωμένα ανάσκελα 
σε ένα ταψί και να ορμάνε όλα τα 

παιδιά και να τον ξεκοκκαλίζουνε.
«Ντο θα ίνουμες α τώρα; Ντα φτάω 
η αχαρεσσα; (τι θα απογίνουμε 
τώρα, τι να κάνω η άχαρη);» ανα-
ρωτήθηκε η μικρούλα Νίνα που πιά 
είχε μεγαλώσει αρκετά και κόντευε 
14 χρονών κορίτσι, όμως χλωμό 
και αδύνατο όπως όλα άλλωστε τα 
παιδιά της κατοχής.  Η αλήθεια, 
είναι ότι καλόβλεπαν τα κορίτσια 
τη Νίνα και την Ελένη πού ήταν τα 
μεγαλύτερα εκεί στο χωρίο και κά-
ποιες φορές τόλμησαν να στείλουν 
προξενιά στην Μυροφόρα για τα 
δύο μεγαλύτερα κορίτσια. 
«Ντο λέτε, σκυλ παιδία; (τι λέτε , 
παιδιά σκύλων); Τεμέτερα τα κορ-
τσόπα εν χάταλα, τσαχίλικα (τα 
κορίτσια μας είναι μικρά παιδιά)»  
και συμπλήρωνε μέσα της και στον 
άντρα της  αργότερα. 
«Τα παιδιά της αδελφής μου είναι 
και παιδιά μου και τα κορίτσια της 
κορίτσια μου... Δε τα πουλάω στους 
γυιούς των μαυραγοριτών και των 
δοσίλογων.  Καλύτερα να μπορέ-
σουμε να φύγουμε απο δώ. Αρκε-
τά κάτσαμε, τρία χρόνια φτάνει, να 
πάμε στη Θεσσαλονίκη»
Το αλάνθαστο ένστικτο της της 
έλεγε ότι έπρεπε να φύγουν, για-
τί αρκετά υπέφεραν  αυτά τα τρία 
χρόνια. Βέβαια, μέσα απο όλες τις 
δυσκολίες δεν ήταν αχάριστη και 
πάντα κοίταζε ψηλά γιατί είχε απο-
κτήσει ειδική σχέση φιλίας και επι-
κοινωνίας με τον Υψιστο.
«Γιαβρί μ, σο χέρι νατ αφκά είμες 
ότι θέλει εφτάει μας (Γιαβρί μου, 
στο χέρι του απο κάτω είμαστε ότι 
θέλει μας κάνει» μου είχε πεί εκεί-
νο το βράδυ του μεγάλου σεισμού 
στη Θεσσαλονίκη το 1978, έξω 
στην αυλή του σπιτιού της στην 
Ανω Τούμπα, πάντα αυτό πίστευε 
και πορευόταν. Βέβαια η αλήθεια 
είναι ότι δεν άφηνε ποτέ τίποτα στη 
τύχη ή τα περιθώρια σ Εκείνον να 
αποφασίζει για κείνην και τα παι-
διά της. Εκείνη αποφάσιζε και απλά 
ζητούσε την αρωγή του να προχω-

ρήσει. Ας έλεγε και διατυμπάνιζε τ 
αντίθετο. Και καλά έκανε και Εκεί-
νος φαίνεται ότι της συμπαραστε-
κόταν. Και έτσι είχαν μια αρμονική 
σχέση  οι δύο τους. 
Κάτι άλλο που έγινε, είναι ότι όλο 
αυτό το διάστημα που ήταν στο 
Αταλί (Κάτω Σχολάρι) ποτέ δεν 
ήρθε στον ύπνο της η αδελφή της η 
Μαρία.  Ούτε την είδε σαν όραμα. 
Αυτό σκεπτόταν αυτό το μεσημέρι 
του Μάη του 44, ενώ κοίταζε τα 
παιδιά που δούλευαν στα χωράφια 
και εκείνη μαζί τους στη ξένη γή 
και για ξένα αφεντικά.  Κάθησε να 
ξαποστάσει και είδε μια γυναίκα να 
έρχεται κατά το μέρος της. Δε την 
γνώρισε αμέσως, είχε αρχίσει να 
ξεχνάει και ανθρώπους μέσα απο 
τα βάσανα της κατοχής. Ηταν μια 
γυναίκα όμορφη, περίπου συνομί-
ληκη της αδύνατη και την πλησίασε 
με ένα πλατύ χαμόγελο.
«Μύρη, ντε φτάς; Κε γνώριτσες με; 
(Μύρη τι κάνεις; Δε με γνώρισες);
«Ποίος ες; (ποια είσαι;)»
«Μύρη, η Ραχήλα είμαι...»
Στο άκουσμα του ονόματος της 
παιδικής της φίλης απο τη Ρωσία, 
αναγάλλιασε η ψυχή της και η καρ-
διά της άρχισε να κτυπάει δυνατά... 
«μάνα ... Παναϊα μ... Ραχήλα μ... 
πως, πως;» 
Κάθισαν και τάπανε. Η Ραχήλα 
ένα γυιό είχε και ήταν μικροχήρα. 
Ολα τα χρονια της κατοχής γύρισε 
πέρα δώθε στα χωριά γύρω απο 
τη Θεσσαλονίκη και προσπαθού-
σε να επιβιώσει με το παιδί της.  
Εκεί άκουσε διάφορες ιστορίες και 
φυσικά και την ιστορία της οικο-
γένειας απο τον κάμπο του Νευ-
ροκοπίου, τη Ποντιακή οικογένεια 
απο το Οχυρό. Τότε θυμήθηκε την 
παιδική της φίλη τη Μυροφόρα και 
όταν ρώτησε το όνομα  έγινε η επι-
βεβαίωση και έτσι βρεθήκανε.  Θυ-
μηθήκανε ιστορίες απο τα σχολικά 
τους χρόνια στη Ρωσία, θυμηθήκα-
νε ότι τις ένωνε και τη ζωή που τις 
χώρισε. Προσφυγοπούλες και οι 

δύο απο το Πόντο έφυγαν απο το 
Τουαψέ της Ρωσίας και με καράβι 
διέσχισαν τη Μαύρη Θάλασσα , το 
Αιγαίο και φτάσαν στον Πειραιά. Η 
ζωή της χώρισε εκει στον Πειραιά 
και τη διανομή των προσφύγων, 
που αλλού έστειλε την Ραχήλ και 
αλλού τη Μυροφόρα και την οικο-
γένεια της... Ομως η σημερινή συ-
νάντηση, ήταν και καθοριστική για 
κάποιο λόγο για τη πορεία και  την 
εξέλιξη της οικογένειας της Μυρο-
φόρας. 
Η Ραχήλα, άκουσε και είδε με τα 
μάτια της  όλη την ιστορία και την 
πορεία της οικογένειας. Ειδε τα 
παιδιά της Μυροφόρας αλλά και 
τα ορφανά της αδελφής της.  Τότε 
της είπε οτι θα μιλούσε σε μια καλή 
κυρία Εβραία που έμενε στην Ανω 
Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, στη μα-
ντάμ Χούντερ. Αυτή βοηθούσε  και 
πολύ γιατί την είχαν και πολύ βο-
ηθήσει.  Δε πέρασε μήνας και το 
καλό μαντάτο ήρθε μέσω ενός αγω-
γιάτη.
Τα παιδιά ήταν στα χωράφια και 
δούλευαν και η Μυροφόρα έκανε 
λίγο χαβίτς (ποντιακό φαγητό με 
αλεύρι καλαμποκιού) για να φάνε 
τα παιδιά, στη κουζίνα του σχολεί-
ου, δίπλα το τσαντηρόσπιτο. Ενας 
άντρας ξένος φώναξε το όνομα της 
και εκείνη έτρεξε να δεί τι συμβαί-
νει.  Της έδωσε ένα γράμμα σε ένα 
φάκελλο κλειστό. Η Μυροφόρα στο 
μεταξύ είχε μάθει και τα Ελληνικά 
γράμματα, γιατί μόνο Ρούσικα ήξε-
ρε να γράφει και να μιλάει εκτός 
απο τα Ποντιακά, αλλά μαζί με τα 
παιδιά στο σχολείο έμαθε και εκεί-
νη. Το γράμμα έγραφε, λίγα λόγια 
πού έλεγαν τα πάντα... λίγα λόγια 
αρκετά για ν αλλάξει η ζωή τους…
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