ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φιλόλογος καθηγητής

Ο Αζαλάζηνο Τζηηζηξίγθνο ηνπ Γεσξγίνπ γελλήζεθε ζην Πεξηβόιη Γνκνθνύ ην
1936, όπνπ έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα θαη έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα. Αθνινύζσο
θνίηεζε ζην Β΄ Δμαηάμην Γπκλάζην Λακίαο, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1956.
Σπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ην
1961 απέθηεζε ην πηπρίν θηινινγίαο.
Τν 1961-63 εμεπιήξσζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό.
Τν 1963 δηνξίζηεθε σο θαζεγεηήο θηινινγίαο ζην Α΄ Δμαηάμην Γπκλάζην
Αξξέλσλ Λακίαο. Αξγόηεξα κεηαηέζεθε θαη ππεξέηεζε ζε δηάθνξα ΓπκλάζηαΛύθεηα ηεο Αζήλαο.
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Τν 1970-73 κεηαηέζεθε ζην Μόλαρν ηεο Γεξκαλίαο θαη ίδξπζε καδί κε άιινπο
8 ζπλαδέιθνπο ηνπ ην ειιεληθό εμαεηέο Γπκλάζην ζην Μόλαρν, όπνπ θνηηνύζαλ ηα
παηδηά ησλ Διιήλσλ εξγαηώλ ηεο Γεξκαλίαο.
Τν 1973 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη ππεξέηεζε ζε δηάθνξα Γπκλάζηα-Λύθεηα
ηεο Αζήλαο.
Τν 1980 κεηαηέζεθε ζην Γπκλάζην Κακέλσλ Βνύξισλ, όπνπ εξγάζηεθε κε
όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο όρη κόλν ζηα εθπαηδεπηηθά δξώκελα ηεο ινπηξόπνιεο, αιιά θαη
ζηα πνιηηηζηηθά σο Πξόεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ Κακέλσλ Βνύξισλ.
Σπλεξγάζηεθε κε όινπο ηνπο θνξείο ηνπ ηόπνπ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Λπθείνπ Κακέλσλ
Βνύξισλ, γηαηί κέρξη ηόηε ιεηηνπξγνύζε κόλν Γπκλάζην.
Τν 1995 κεηαηέζεθε κε αίηεζή ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαξηνύπνιεο ηεο
Οπθξαλίαο, ζην νπνίν ίδξπζε έδξα ηεο ειιεληθήο θηινινγίαο. Δθεί δίδαμε καδί κε
άιινπο ηξεηο δαζθάινπο ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηνπο θνηηεηέο. Να ζεκεησζεί όηη νη
Έιιελεο ηεο Μαξηνύπνιεο δελ κηινύζαλ ειιεληθά, γηαηί ν Σηάιηλ είρε απαγνξεύζεη
ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
Σηε Μαξηνύπνιε ζπλεξγάζηεθε αξκνληθά κε όινπο ηνπο ειιεληθνύο
ζπιιόγνπο θαη ηελ νκνζπνλδία ησλ Διιήλσλ ηεο Οπθξαλίαο. Οξγάλσζε ζεκηλάξηα
ζηνπο νκνγελείο καο. Δλδηαθέξζεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηνπο
νκνγελείο ησλ 48 ειιεληθώλ ρσξηώλ, απνζηέιινληαο θνηηεηέο θαη ακείβνληάο ηνπο
κε ρξήκαηα από Έιιελεο ρνξεγνύο. Γεκηνύξγεζε ζεαηξηθή θνηηεηηθή νκάδα αξραίνπ
ειιεληθνύ ζεάηξνπ. Οξγάλσζε παξαζηάζεηο ζηε Μαξηνύπνιε θαη ζηελ Διιάδα
(Κακέλα Βνύξια θαη Μελδελίηζα) κε ηελ ηξαγσδία «Ιθηγέλεηα ελ Ταύξνηο» ηνπ
Δπξηπίδε. Μεξίκλεζε γηα ηελ πξνκήζεηα δηδαθηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ από ηελ
Διιάδα. Τέινο, θξόληηζε λα επαηζζεηνπνηήζεη ππεξεζίεο, θνξείο θαη θίινπο ζηελ
Διιάδα γηα ηνλ μεραζκέλν ειιεληζκό ηεο Μαξηνύπνιεο.
Έπξαμε ό,ηη κπνξνύζε, ώζηε ζηε θηιόμελε γε ηεο Οπθξαλίαο, ζηε Μαξηνύπνιε
θαη ζηα 48 ειιεληθά ρσξηά, όπνπ δηακέλνπλ 150.000 θάηνηθνη ειιεληθήο θαηαγσγήο,
λα μαλαγπξίζεη ε ειιεληθή γιώζζα, ε μεραζκέλε ειιεληθή ιαιηά.
Τν 2000 ζπληαμηνδνηήζεθε θαη επέζηξεςε ζηελ Διιάδα.
Γηακέλεη κόληκα ζηα Κακέλα Βνύξια. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αξγπξή
Καξαλάζηνπ. Έρεη δύν ηέθλα, ηνλ Φώηε, πηπρηνύρν κεραληθό παξαγσγήο θαη
δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Χαλίσλ θαη ηνλ Γηώξγν, πηπρηνύρν θαξκαθνπνηό ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
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