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Λόγω των πολλών εκδηλώσεων που είχαμε μέσα σ’ αυτούς τους δύο μήνες, μερικά άρθρα και 

επιστολές θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος. Σ’ αυτό το τεύχος εκτός από τις εκδηλώσεις 

με ελληνικό περιεχόμενο, θα διαβάσετε για την ηρωίδα, μαχήτρια του ΔΣΕ από τον Έβρο, 

Τασούλα Τσιτσιλάκη (στη στήλη Ιστορία), τις συνεντεύξεις με τον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. 

Ε. Ευθυμιάδη, με τον Δημήτρη Λάμπρου του VTT και Φίλιππο Λάμπρου του Old Ath-

ens (στη στήλη Συνεντεύξεις), θα μάθετε για Έλληνες απόφοιτους των Πανεπιστημίων στην 

Πράγα (θα συνεχίσουμε τη στήλη αυτή με τις επόμενες γενιές Ελλήνων στα επόμενα τεύχη). 

Στην στήλη Ελλάδα, θα διαβάσετε για τη ζωή των μελισσών και η Λάνα μας προσφέρει τρεις 

συνταγές όπως σε κάθε τεύχος. Η Γεωργία Παρχαρίδου συμμερίζεται μερικές σκέψεις για το 

σήμερα μαζί μας…  

Ευχαριστούμε για την προσφορά στο περιοδικό μας και στην ΕΚ Πράγας: 

Τον Χρήστο Προβίδα, Omikron group, Πράγα - 10.000 κορώνες

Τον Αλέξη Κοράνη, GTL, Πράγα - 10.000 κορώνες 

Τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, Multiscan, Πράγα - 10.000 κορώνες

Τον Σωτήρη Φούτση, University of  New York in Prague – 10.000 κορώνες 

Τον Νικήτα Χονδρούδη από την Αθήνα - 30 ευρώ

Τον Χρήστο Νταβατζή από την Αθήνα για την προσφορά των 50 ευρώ, τα ευχάριστα λόγια 

του για το περιοδικό μας και τις καλές του ευχές για το 2017. Κι εμείς σου ευχόμαστε, 

Χρήστο, ότι το καλύτερο, καλή υγεία και δύναμη. (βλ. επιστολή στη στήλη Επιστολές)

Τη Νεραντζή (Ματούλα) Μαλαματή από τη Μακρή Έβρου – 20 ευρώ.

Τον Νίκο Καλόγερο από την Θεσσαλονίκη για το υλικό και βιβλία που μας στέλνει τακτικά. 

Ζητούμε συγγνώμη για το λάθος που έγινε στο τ. 1/2017 με τα ονόματα των πεσόντων 

αγωνιστών. Διόρθωση: κατά σειρά από αριστερά προς τα δεξιά - Μαρία Τάκα, Οδυσσέας 

Τζούφας, Καραφυλλούδης Παναγιώτης, Θεοχαρόπουλος Νίκος-Σκοτίδας, Παρασκευούλα 

Καλογέρου.                                                                                     

Την Κατερίνα και Σωτήρη Πουπάκη από την Οστράβα -500 κορώνες

Εκ μέρους του περιοδικού Καλημέρα και του ΔΣ της ΕΚ Πράγας ευχαριστούμε τα 

εστιατόρια Όλυμπος, OPUS Mediterranean Fusion και Old Athens για την φιλοξενία που 

μας προσφέρανε. Μας δίνεται κουράγιο!

Ευχαριστούμε όλες τις ελληνικές εταιρίες στην Πράγα που προσφέρανε δώρα για την 

λαχειοφόρο αγορά και μ’ αυτό συμβάλανε στην επιτυχία του εορτασμού της εθνικής γιορτής 

της 25ης Μαρτίου καθώς και την οικονομική ενίσχυση της Κοινότητάς μας!

Καλή ανάγνωση! (TZH)
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14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ –ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

Δεν ξέρω πόσοι ήταν οι ερωτευμένοι 

στο όμορφο, μοντέρνο εστιατόριο 

OPUS Mediterranean Fusion, (Mánesova 

78, 120 00 Praha 2) στολισμένο με μεγάλες 

και μικρές καρδούλες και λουλούδια. 

Μερικοί από μας πήγαμε απλώς για να 

περάσουμε όμορφα σ’ αυτό το τόσο ζεστό 

και φιλικό περιβάλλον με το τόσο φιλικό 

και πάντα χαμογελαστό προσωπικό. Για 

μας, το OPUS Mediterranean Fusion 

είναι κάτι το ξεχωριστό, Mediterranean 

μεν, αλλά και πολύ ελληνικό, με τον Σεφ 

Σταύρο και τα εξαιρετικά πιάτα που 

ετοιμάζει, με τον Κυριάκο και τον Θανάση 

που σε υποδέχονται με ένα γλυκό 

χαμόγελο, με τον Φίλιππο που όλο ‘τρέχει’ 

και τον εξαιρετικό μπάρμαν με τα διάφορα 

κοκτέιλ γεμάτα χρώμα και άρωμα. Ναι, 

ήταν μια όμορφη βραδιά σε μια υπέροχη 

ατμόσφαιρα, με νόστιμα μεζεδάκια, 

σαλάτες, θαλασσινά, ψητά στα κάρβουνα… 

συνοδευόμενα από το εξαιρετικό κρασί 

του μαγαζιού. Ευχαριστούμε παιδιά! Σας 

ευχόμαστε καλές δουλειές… 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ LE BOUQUET 

Εκεί στην οδό Zahrebska 13 Praha 2 

βρίσκεται ένα πολύ όμορφο μπαρ Le 

BOUQUET όπου συχνάζει η παρέα μας 

όχι μόνο για τα ωραία και εξαιρετικά 

κρασιά που προσφέρει αλλά και για να 

ακούσουμε την υπέροχη φωνή του Γιάννη 

Καπνιστή... Εκεί λοιπόν, το Kiki’s Tasty 

Food μαζί με τον αγαπημένο μας Αλέξη 

(του Le BOUQUET) οργανώσανε την 

Τσικνοπέμπτη μιας μεγάλης παρέας. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – (ΠΡΙΝ) ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ BAKALIKO.CZ ΚΑΙ ΤΟ 

GREEK LIFE

Το Bakaliko.cz σε συνεργασία με το 

Greek Life οργανώσανε μια ωραία 

εκδήλωση (πριν) την Καθαρά Δευτέρα. 

Εκτός από τα νόστιμα φαγητά της Λάνας 

Τσιρτσίκου (χταπόδι με ρύζι, τηγανιτά 

καλαμαράκια, ταραμοσαλάτα και πολλά 

άλλα θαλασσινά) για την Καθαρά Δευτέρα, 

είχαμε και μια όμορφη μεγάλη τούρτα για 

να γιορτάσουμε και γενέθλια. Όπως πάντα 

σε μια πολύ ελληνικότατη ατμόσφαιρα, 

τραγουδήσαμε, χορέψαμε, τα είπαμε… 

Και ευχηθήκαμε σε όλους Καλή 

Σαρακοστή, Καλά Κούλουμα… (Το 

τραπέζι το ετοίμασε το Greek Life σε 
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4 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΗΤΑΝ 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ…)

Κατάμεστη η αίθουσα για αυτή την 

υπέροχη συναυλία με το μουσικό 

σχήμα Γιάννη Καπνιστή, Μπόρο και 

Κατερίνα Σπάλα, με τους ήχους του 

μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Χατζιδάκι, 

τις εξαιρετικές ζεστές φωνές (του Γιάννη, 

του Μπόρο και της Κατερίνας), υπέροχα 

μουσικά κομμάτια για θέατρο του Γιάννη 

και με το  δικό μας ενθουσιασμό που 

είχαμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε 

στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. 

Ευχαριστούμε, παιδιά! Ευχαριστούμε και 

όλες και όλους για τα νόστιμα ελληνικά 

φαγητά, για το κρασί και για τα γλυκά που 

προσφέρατε στο δεύτερο μέρος της 

εκδήλωσής μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε 

την τρίτη γενιά Ελλήνων στην Πράγα για 

τα φαγητά που μας προσφέρανε και για την 

συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή. 

Ευχαριστούμε τον Κώστα Τσιρτσίκο, την 

Κατερίνα Ασφούρα και τον Στέφανο 

Παπαδόπουλο  για τις δεξιότητές τους 

πίσω από το μπαρ με τα φαγητά και τα 

ποτά καθώς και για όλη την οργάνωση του 

δεύτερου μέρους της εκδήλωσης. 

Ο Μπόρο                                     η Κατερίνα και ο Γιάννης

συνεργασία με το Μπακάλικο. Τους 

ευχαριστούμε, όπως πάντα όλα ήταν 

τέλεια…Ευχαριστούμε τον Γιάννη 

Καπνιστή και τους συνοδούς Κατερίνα 

Ασφούρα και Στέφανο Παπαδόπουλο για 

τα όμορφα τραγούδια. 
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Ακόμα μία υπέροχη συναυλία του 

συμπατριώτη μας Γιάννη Μόρα από 

το Μπρνο, ο οποίος μας τραγούδησε 

δικά του τραγούδια (στίχοι και μουσική 

του ιδίου) στους όμορφους χώρους της 

βίλας της Λεώνας Μπουργκέτοβα, στο 

Μπακάλικο, και τα νόστιμα σουβλάκια και 

κεμπάπ του Κώστα και της Λάνας.  

Είναι η τρίτη φορά που είχαμε την ευκαιρία 

να ακούσουμε τον νέο Έλληνα τραγουδοποιό 

και επικεφαλή του συγκροτήματος Γιάννη 

Μόρα με την μπάντα του, με το πρόγραμμά 

του Αλκοόλ της μουσικής ΙΙΙ (κατά το 

ομότιτλο τραγούδι) όπου συγκεντρώνει έργα 

του που έχει γράψει τα τελευταία δέκα 

χρόνια. Σύμπαν, αστέρια, πλανήτες, Γη, 

νερό, άνθρωπος, ψυχή, μουσική - αυτά είναι 

μερικά από τα μοτίβα που συναντάμε στους 

στίχους του Γιάννη και προκαλούν 

ερωτήματα για την ουσία του ανθρώπου, την 

σημασία του στη ροή της ιστορίας, την 

πράξη και την σκέψη του. Η αναζήτηση των 

θεμελιωδών στοιχείων της ανθρώπινης ψυχής 

ισοζυγίζεται με την φιλοσοφία της 

καθημερινότητας και παρατηρείται από την 

κυρτωμένη καλλιτεχνική οπτική, όπως ο 

ίδιος μας είπε.  

18 ΜΑΡΤΙΟΥ –ΑΛΚΟΟΛ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑ 

ΣΤΟ BAKALIKO.CZ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ GREEK LIFE (BELOHORSKA 47, 

PRAHA 6) 

Στο Μπακάλικο, στη μουσική αίθουσα με τον Γιάννη Μόρα

26 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ) ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

Αυτή τη μέρα, Κυριακή, 35 μαθητές 

και 5 καθηγητές του 2ου Γυμνασίου 

Καλυβίων στο Λαγονήσι, επισκέφτηκαν το 

Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων και την 

Ελληνική Κοινότητα Πράγας στα πλαίσια 

του προγράμματος Πολιτιστικές Πόλεις 

στην Κεντρική Ευρώπη. Οι μαθητές και οι 

καθηγητές είχαν πολλές ερωτήσεις για τις 

εθνικές μειονότητες που στεγάζονται στο 

σπίτι όπως και για την ΕΚ Πράγας. Οι 

περισσότερες ερωτήσεις ήταν όμως για 

τους νέους μετανάστες που έχουν έρθει 

στην Πράγα και γενικότερα στην Τσεχία, 

για τις συνθήκες εργασίας, γενικά για τη 

ζωή στην Τσεχία όπως και για το πόσο 

εύκολο είναι για τους νέους Έλληνες να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον της 

Τσεχίας. Αρκετές ερωτήσεις αφορούσαν 
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την παιδεία και το επίπεδο της παιδείας 

στην Τσεχία καθώς και για τις 

δραστηριότητες της ΕΚ Πράγας. Στις 

ερωτήσεις απαντήσανε η Πρόεδρος της 

ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey, η 

Κυριακή Σαΐτη, μέλος του ΔΣ της ΕΚ 

Πράγας και η Σούλα Καράκη, η οποία 

ήταν η ξεναγός της ομάδας αυτής. Όπως 

πάντα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι που 

είχαμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε 

αυτά τα όμορφα και έξυπνα Ελληνόπουλα. 

Οι μαθητές μας δώρισαν ένα πολύ όμορφο 

βιβλίο για την ιστορία της περιοχής που 

ζούνε. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους 

καθηγητές που παρά την φορτωμένη 

πρώτη μέρα ήρθαν να μας επισκεφτούν. 

27 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ, Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΧΟΦ

Αποσπάσματα από την ομιλία του 

Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας 

στην Τσεχία, κ. Ε. Ευθυμιάδη

Σήμερα εορτάζουμε την Επέτειο της 

Εθνικής Ανεξαρτησίας που έχει ορόσημο 

την 25η Μάρτη 1821. Η Ελληνική 

Επανάσταση είναι βαθιά χαραγμένη στη 

συνείδηση του Ελληνισμού και στη μακρά 

ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Οδήγησε 

στη δημιουργία Ελληνικού Κράτους μετά 

από διακοπή τεσσάρων αιώνων.

Ο Ελληνικός Αγώνας ανταποκρίθηκε 

στα ιδανικά της εποχής για ελευθερία και 

αυτοδιάθεση. Ενέπνευσε κάθε μορφής 

πολύτιμη συμπαράσταση όχι μόνο των 

διανοούμενων αλλά και των Λαών από όλη 

την Ευρώπη. Το κίνημα του Φιλελληνισμού, 

διαδόθηκε ταχύτατα τονώνοντας το 

φρόνημα των Αγωνιστών του 1821.

Σε εκείνους τους δύσκολους 

καιρούς, αν και η σημερινή 

Τσεχία ανήκε σε μία 

Αυτοκρατορία πιστή στην 

Ιερά Συμμαχία, ο τότε 

τοπικός Τύπος περιείχε αρκετά 

ακριβείς και εκτενείς αναφορές 

στην Ελληνική Επανάσταση, 

αντιμετωπίζοντας με συμπάθεια 

τον Αγώνα των Ελλήνων. 

Ισχυροί δεσμοί μεταξύ των 

δύο χωρών αναπτύχθηκαν ήδη 

από τον 18ο και 19ο αιώνα, 

όταν εγκαταστάθηκαν, κυρίως, 

στην περιοχή της Βοημίας και της Μοραβίας 

κάποιες από τις πλέον επιφανείς ελληνικές 

οικογένειες με συμβολή στην ίδρυση του 

νεότερου ελληνικού κράτους, όπως οι 

οικογένειες Σίνα και Υψηλάντη.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα και η Τσεχία 

έχουν συναντηθεί ήδη από την εποχή της 

δημιουργίας του τσεχικού Έθνους, με 

την καταλυτική συμβολή των Βυζαντινών 

μοναχών Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Οι σχέσεις μας με την Τσεχία σήμερα 

ευρίσκονται σε άριστο επίπεδο, τόσο 

διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ 

και του ΝΑΤΟ. Αναφέρω ενδεικτικά 

τις επισκέψεις στην Αθήνα του Τσέχου 

Υπουργού Εξωτερικών κ. Ζαοράλεκ τον 

Φεβρουάριο του 2016 και του Προέδρου 

της Τσεχικής Βουλής κ. Χαμάτσεκ, τον 

Νοέμβριο 2016, οι οποίες κατέδειξαν την 

αμοιβαία πολιτική βούληση περαιτέρω 

προώθησης της ήδη πολύ στενής μας 

συνεργασίας.

(...) Θα ήθελα ξεχωριστά να τονίσω τον 

βαρύνοντα διαχρονικά ρόλο, τον οποίο 

διαδραματίζει ο Απόδημος Ελληνισμός. 

Οι Έλληνες στην Τσεχία, τους οποίους 

ευχαριστώ για την υποστήριξη του έργου 

της Πρεσβείας, λειτουργούν ως φάρος του 
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Μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση στην 

οποία καλωσορίσαμε τον Πρέσβη 

της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Τσεχία, κ. 

Ε. Ευθυμιάδη, ο οποίος και μας χαιρέτησε, 

τα μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, τους 

καλούς μας χορηγούς, τον Πρόεδρο της 

Λέσχης Φιλελλήνων Μιλάν Κονέτσνυ και 

τα νέα μέλη (και όλοι είναι νέοι από την 

Ελλάδα) της Κοινότητάς μας.

Μας ενθουσίασαν τα μικρά παιδιά του 

ελληνικού ‘σχολείου’ (4ης γενιάς) με τα 

τραγούδια και χορούς τους. Ευχαριστούμε 

τη δασκάλα τους Κατερίνα Σπάλα, μέλος 

του ΔΣ, υπεύθυνη εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας και καλλιτεχνικών 

προγραμμάτων. Όπως πάντα το χορευτικό 

συγκρότημα μας γέμισε με υπερηφάνεια. 

Ευχαριστούμε την ορχήστρα μας 

«Ακρόπολις» για την πολύ καλή μουσική 

και τραγούδια. Ευχαριστούμε όλους τους 

γενναιόδωρους χορηγούς μας, οι οποίοι 

συμβάλανε στην επιτυχία αυτής της 

σημαντικής γιορτής για μας τους Έλληνες. 

Ευχαριστούμε τις εταιρίες: Greece Tours 

και το ΔΣ της ΕΚ Πράγας (αεροπορικό 

εισιτήριο Πράγα-Θεσσαλονίκη-Πράγα), 

Corona Travel (εισιτήριο λεωφορείο 

Πράγα-Αθήνα-Πράγα), OPUS Mediter-

ranean Fusion (2 κουπόνια των 2.000 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ελληνισμού, ακόμη και στις πιο απλές 

καθημερινές εκφάνσεις του. 

Το παράδειγμα των προγόνων μας 

που αγωνίσθηκαν για υψηλά ιδανικά, 

της ελευθερίας και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, σε σύμπνοια με τις κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες, μας οδηγεί και 

σήμερα: ως παλαιά μέλη της ευρωπαϊκής 

οικογένειας, παραμένουμε προσηλωμένοι 

στις αξίες μας και στο ευρωπαϊκό όραμα, 

υπό το βάρος κορυφαίων προκλήσεων τις 

οποίες καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. 

Η σημερινή 25η Μαρτίου σημαδεύει και 

τα 60 χρόνια της ευρωπαϊκής οικογένειας, 

όπου σήμερα ανήκουμε μαζί και με την 

Τσεχία.

Κλείνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τον 

Σωτήρη Ζαβαλιάνη για τη σημαντικότατη 

προσφορά του, για την σημερινή 

πραγματοποίηση του εορτασμού της 

Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. 

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Η ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ορχήστρα «Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας
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κορωνών το καθένα και 6 εξαιρετικά 

κρασιά), ATTRATIVO (3 κουπόνια 1000 

κορώνες το καθένα), Ελληνικό Εστιατόριο-

Ταβέρνα Όλυμπος (2 κουπόνια 1000 

κορώνες το καθένα), τον Βασίλη 

Γιαλαουζίδη (τρία ζευγάρια σκουλαρίκια 

ασημένια και ένα πακέτο οδοντόβουρτσες 

–fl ashdent), Γιάννης Μόδα (10 διάφορα 

κομμάτια ρούχα), Da Capo (2 κουπόνια 

για πρόγευμα), Greek Life (3 κουπόνια 

500 κορωνών το καθένα), Venus Trade 

and Tours (1 Μεταξά 5 αστέρων, 2 

κουπόνια για ελληνικό γύρο στο ελληνικό 

εστιατόριο Old Athens, 2 λ κρασί και 

ρετσίνα), Bakaliko.cz (3 καλαθάκια με 

κρητικά προϊόντα), την Χλόη Ακριθάκη –

πίνακας φωτογραφίας της ίδιας «Λάφκα», 

Olive Hills (του Κώστα Ψήλλα-10 

κουπόνια για ελαιόλαδο των 250 και 500 

γ) και τον Κώστα Σκαφίδα (2 κουπόνια για 

φαγητό στο εστιατόριο του). 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η ελληνική εταιρία attr@ttivo σε 

συνεργασία με το ελληνικό εστιατόριο 

OPUS Mediterranean Fusion στο 

Εμπορικό Κέντρο Pankrac της Πράγας! Τα 

όμορφα μοντέλα στην πασαρέλα 

παρουσίασαν την καινούργια σειρά 

καλοκαιρινών ρούχων. Πολλοί Έλληνες 

στην Πράγα, τα μέλη της Ελληνικής 

Πρεσβείας με επικεφαλή τον Πρέσβη, κ. Ε. 

Ευθυμιάδη και αρκετά μέλη της Ελληνικής 

Κοινότητας Πράγας ήμασταν εκεί για να 

υποστηρίξουμε αυτή την ωραία εκδήλωση. 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΣΤΟ BAKALIKO.CZ – ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ!

Όπως κάθε φορά, κι αυτή η εκδήλωση 

στο Μπακάλικο της Λεώνας 

Μπουργκέτοβα ήταν εξαιρετικά καλά 

οργανωμένη με πολλές γεύσεις και άρωμα 

από την Σαντορίνη σε μία φιλόξενη, φιλική 

και πολύ ελληνική ατμόσφαιρα. Μετά τη 

σειρά μαθημάτων κρητικής κουζίνας, στην 

οποία συμμετείχαν πολλοί Τσέχοι φίλοι 

μας στο Bakaliko.cz, είχαμε την ευκαιρία 

να δοκιμάσουμε μεζέδες, σαλάτες, κύρια 

πιάτα προετοιμασμένα από την Μαρτσέλα 

Ρουσνιάκοβα και την ίδια τη Λεώνα. Το 

μενού περιείχε νόστιμους ντοματοκεφτέδες, 

φάβα, σαλάτα Σαντορίνη με κάππαρη (τα 

μεζεδάκια), κύριο πιάτο λάχανο με χοιρινό 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

και κολοκυθόπιτα.  Δεν έλλειπε το κρητικό κρασί, ο νόστιμος μπακλαβάς και ο ελληνικός καφές. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Νέας Υόρκης στην Πράγα στο Σπίτι 

Εθνικών Μειονοτήτων – Όπως κάθε χρόνο, 

έτσι και φέτος οι φοιτητές και η καθηγήτρια 

τους Δρ Τες Σλαβίτσκοβα συναντήθηκαν με 

τον Διευθυντή του Σπιτιού, Γιακούπ 

Στέντρον, ο οποίος τους μίλησε για τις 

δραστηριότητες των Μειονοτήτων που 

στεγάζονται στο Σπίτι, για την ιστορία του 

Σπιτιού, για τα δικαιώματα των Μειονοτήτων 

στην Τσεχική Δημοκρατία, για την 

ξενοφοβία και πολλά άλλα θέματα. Η 

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας μίλησε 

συγκεκριμένα για την Ελληνική Μειονότητα 

και για την ΕΚ Πράγας και απάντησε στις 

ερωτήσεις των φοιτητών. Φέτος το Σπίτι 

Εθνικών Μειονοτήτων γιορτάζει 10 χρόνια 

– το 2007 καλωσόρισε 14 αναγνωρισμένες 

μειονότητες της Πράγας.    

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Μετά το Μεγάλο Σάββατο και την 

Ανάσταση στον ΙΝ Κυρίλλου και 

Μεθοδίου, οι Έλληνες στην Πράγα 

γιόρτασαν την Κυριακή του Πάσχα στα δύο 

ελληνικά εστιατόρια με την παραδοσιακή 

μαγειρίτσα το Μεγάλο Σάββατο, στον 

«Όλυμπο» και στο «OPUS Mediterranean 

fusion». Το Άγιο Πάσχα και τα δύο 

εστιατόρια διοργανώσανε εκδηλώσεις για το 

Πάσχα με όλα τα παραδοσιακά φαγητά και 

μεζέδες. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές 

ώρες. (βλ. φωτογραφίες στο εξώφυλλο). 

Κύπριοι φοιτητές στο OPUS Mediterranean Fusion       και μια μεγάλη παρέα στον Όλυμπο
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 Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ, Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Κ: Κύριε Ευθυμιάδη, με μεγάλη χαρά σας 

φιλοξενούμε στο περιοδικό μας. Είχαμε 

την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά, να 

συζητήσουμε για τον Ελληνισμό στην Τσεχία 

και συγκεκριμένα για την Ελληνική Κοινότητα 

Πράγας. Είμαστε ευτυχισμένοι που παρά τις 

πολλές σας υποχρεώσεις, πάντα βρίσκεται 

χρόνο να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις της 

Κοινότητάς μας. Θα θέλαμε να μας πείτε 

μερικά πράγματα για τον εαυτό σας…

Ε.Ε.: Είναι ιδιαίτερη τιμή  για εμένα που 

η χώρα μου με επέλεξε να την εκπροσωπώ 

στην Τσεχία. Υπηρετώ την ελληνική 

διπλωματία επί 27 χρόνια από διάφορες 

θέσεις και η Πράγα είναι το πρώτο μου 

πρεσβευτικό πόστο. Έχω υπηρετήσει την 

Ελλάδα σε αρκετές χώρες, τις ΗΠΑ, την 

Αιθιοπία, τον Καναδά, τη Γερμανία αλλά 

και στην έδρα της ΕΕ, τις Βρυξέλλες. Ένα 

σχετικά μεγάλο τμήμα της επαγγελματικής 

μου σταδιοδρομίας μέχρι σήμερα έχει 

σχέση με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως είναι 

για μένα σημαντική ικανοποίηση αλλά και 

πρόκληση που ανέλαβα την εκπροσώπηση 

της χώρας μας σε ένα Κράτος-Μέλος της 

ΕΕ. Προ δεκαπενταετίας μάλιστα μετείχα, 

ως στέλεχος του ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, στις διαπραγματεύσεις που 

οδήγησαν στην ένταξη της Τσεχίας -και 

των άλλων τότε υποψηφίων- στην ΕΕ. 

Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μου που 

ξανασυναντώ την Τσεχία σαν πλήρες 

μέλος της ΕΕ και μάλιστα σε ανοδική 

πορεία. Είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι 

με επίκεντρο πάντοτε την Ελλάδα και 

τον Ελληνισμό. Η καταγωγή μου είναι 

εν μέρει από τον ευρύτερο Ελληνισμό, 

συγκεκριμένα από το Μικρασιατικό 

Ελληνισμό. Η ιστορία είναι άλλωστε 

ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά μου 

ενδιαφέροντα, αν κι έχω σπουδάσει 

νομικά. Με συναρπάζουν επίσης οι ξένες 

γλώσσες και με ενθουσιασμό έχω αρχίσει 

να μαθαίνω και τσέχικα.

Κ: Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την 

Πράγα και γενικά από την Τσεχία;

Ε.Ε.: Την Πράγα έτυχε να την γνωρίσω 

από παλαιότερες επισκέψεις μου και την 

αγάπησα με την πρώτη ματιά. Αυτή η 

αγάπη όχι μόνο συνεχίζεται  αλλά γίνεται 

και βαθύτερη τώρα που ζω εδώ και έχω την 

ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα την χώρα 

και τους ανθρώπους. Για έναν Έλληνα δεν 

είναι δύσκολο να εκτιμήσει την πλούσια 

ιστορία της χώρας ανάμεσα σε Ανατολή 

και Δύση και να αγαπήσει την αισθητική 

έμπνευση που προσφέρει η αρχιτεκτονική 

και μόνο της Πράγας. Είμαι περήφανος 

που ο λαός μας ήταν παρών στην Τσεχία 

από τα πρώτα βήματα του τσεχικού 

έθνους και συνέβαλε ανυστερόβουλα 

στην παγίωση και πρόοδο του έθνους 

αυτού: ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έχουν 

συμβάλει στο σχηματισμό της ταυτότητας 

του τσεχικού έθνους. Βρίσκομαι ακόμη 

στην αρχή της θητείας μου στην Τσεχία 

και προσβλέπω στο να αξιοποιήσω όλες 

τις ευκαιρίες και να γνωρίσω καλύτερα 

τη χώρα, με το σκοπό να συμβάλω στη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη των ήδη εξαίρετων 

σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Τσεχία.

Κ: Μετά από σχεδόν ένα χρόνο στην Πράγα, 

πώς βλέπετε την Ελληνική Κοινότητα Πράγας 

– είμαστε σαν άλλες κοινότητες του εξωτερικού 

που γνωρίσατε ή έχουμε και κάτι το ιδιαίτερο. 

Έχετε επισκεφτεί τις άλλες Ελληνικές 

Κοινότητες στην Τσεχία και εάν όχι, πότε 

προγραμματίζετε να τις επισκεφτείτε;

Ε.Ε. Μέχρι σήμερα έχω γνωρίσει από 

κοντά τον Ελληνισμό και την Ελληνική 

Κοινότητα της Πράγας και προσβλέπω 

από τον Ιούνιο να έχω την ευκαιρία 

να επισκεφθώ και άλλες Κοινότητες 

στην Τσεχία. Πιστεύω ακράδαντα ότι 

πάντοτε ο ανθρώπινος παράγοντας κάνει 

τη διαφορά και βέβαια, όπως λένε, η 

αγάπη είναι υποκειμενική, αλλά πρέπει 

να ομολογήσω ότι με έχει συγκινήσει 

αυτό που μέχρι σήμερα διαπιστώνω,  μια 

Ο Πρέσβης με το καινούργιο ΔΣ της ΕΚ Πράγας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων (λείπει ο 

Μιχάλης Σπάλας-Λάσο!!!!)



12 Καλημέρα 2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ⁞  Ε. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

διάθεση συνεργασίας και προσφοράς 

του Ελληνισμού και της Ελληνικής 

Κοινότητας στην Πράγα. Εκτιμώ την 

αγάπη και αφοσίωσή σας σε όλα όσα 

εκπροσωπεί η διαχρονική Ελλάδα μας και 

ευελπιστώ ότι και εγώ θα μπορέσω να σας 

ανταποδώσω αυτή την αγάπη και ότι θα 

μπορέσω να συμβάλω στο να πετύχουμε 

μαζί συγκεκριμένους στόχους για την 

Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Εκτιμούμε ότι σήμερα περίπου 4.000 

συμπατριώτες μας διαβιούν στην Τσεχία. 

Η Πρεσβεία έχει διαρκή επαφή μαζί τους 

προκειμένου να σταθεί, κατά το δυνατόν, 

αρωγός στην επίτευξη των στόχων τους. 

Με περηφάνεια διαπιστώνω τους στενούς 

δεσμούς με την Ελλάδα που επιδιώκει 

σταθερά ο εδώ Ελληνισμός αλλά και 

την αγάπη και διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας μας. Το περιοδικό «Καλημέρα» 

που εκδίδει η  Ελληνική Κοινότητα 

Πράγας συμβάλλει στο σκοπό αυτό. 

Μεγάλη σημασία έχει και η ποικιλία στην 

προέλευση του Ελληνισμού της Τσεχίας, 

από διαφορετικές ιστορικές φάσεις, ένα 

γεγονός που συμβάλλει στη δυναμική του 

Ελληνισμού της Τσεχίας.

Κ: Την 1 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε 

μία εκδήλωση των επιχειρηματιών στην Τσεχία 

υπό την αιγίδα σας. Ποιος ήταν ο σκοπός; Ποια 

είναι τα αποτελέσματα;

Ε.Ε.: Η εκδήλωση δικτύωσης  

Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά μετά 

από τρία χρόνια  από Επιτροπή 

Πρωτοβουλίας σε συνεργασία και υπό την 

αιγίδα της Πρεσβείας. Σκοπός της ήταν 

η αναθέρμανση των υφιστάμενων επαφών 

μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών που 

ήδη δραστηριοποιούνται στην Τσεχία 

αλλά και η επίτευξη νέων επιχειρηματικών 

γνωριμιών για τους νεοεισελθέντες Έλληνες 

στον τσεχικό επιχειρηματικό στίβο. 

Ελπίζω – και θα επιδιώξω – η εκδήλωση 

αυτή, και άλλες παρόμοιες στο μέλλον, 

να συνδράμουν στην προσπάθειά μας για 

μια επικαιροποιημένη χαρτογράφηση του 

δυναμισμού της ελληνικής επιχειρηματικής 

κοινότητας στην Τσεχία. Ο στόχος μας 

είναι προφανής: Πρώτον, να προωθήσουμε 

τις συνεργίες μεταξύ των εδώ ελληνικών 

επιχειρήσεων, που θα δημιουργήσουν 

προστιθέμενη αξία και θα ενισχύσουν την 

επιχειρηματική τους παρουσία. Δεύτερον, 

με βάση την ελληνική επιχειρηματική 

κοινότητα να δημιουργήσουμε ένα 

σταθερό δίκτυο επαφών – και γιατί όχι 

και υποστήριξης – για τους Έλληνες 

που θα ήθελαν να προωθήσουν ελληνικά 

προϊόντα στη χώρα και να ενισχύσουν τις 

οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Τσεχίας. 

Κ: Υπήρχαν μερικά προβλήματα με την 

παρουσίαση της Ελλάδας στα ΜΜΕ στην 

Τσεχία πριν εσάς. Πώς βλέπετε σήμερα τις 

σχέσεις και την προοπτική μεταξύ Τσεχίας και 

Ελλάδας. Τι θα θέλατε εσείς να πετύχετε ως 

Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία –μήπως 

έχετε κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να 

υλοποιήσετε;

Ε.Ε.: Η Ευρώπη έχει στα πρόσφατα 

χρόνια αντιμετωπίσει μια σειρά από 

κρίσεις και στην πορεία τους έχει συνολικά 

ωριμάσει. Είναι πράγματι δυσάρεστο ότι 

σε κάποιες φάσεις των κρίσεων αυτών, 

ευρωπαίοι εταίροι είχαν την τάση να 

ανακαλύπτουν σημεία που μας χωρίζουν 

και όχι να επικεντρώνονται σε όσα μας 

ενώνουν. Ελπίζουμε ότι η σημερινή 

κρίσιμη για όλη την Ευρώπη συγκυρία 

δίνει την ευκαιρία να γίνεται κατανοητή 

η μεγάλη προστιθέμενη αξία που η χώρα 

μας προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από πλευράς μου, κρίνω σκόπιμο να 

τονίσω ότι στους πρώτες μήνες της θητείας 

μας με χαρά διαπίστωσα ότι βρήκα παντού 

πόρτες ανοιχτές και γνήσια διάθεση των 

συνομιλητών μου να ακούσουν. Οι δύο 

χώρες είχαν και έχουν άριστες σχέσεις σε 

επίπεδο Κυβερνήσεων αλλά και κοινής 

γνώμης και πάνω σε αυτή τη βάση έχω 

την πεποίθηση ότι υπάρχει η δυνατότητα 

να οικοδομηθεί συνεργασία τόσο στα 

αυστηρά διμερή θέματα όσο και απέναντι 

στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η Ευρώπη. Οι δυο χώρες είναι άλλωστε 

μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ. 

Ως διμερής Πρέσβης, έχω κεντρικό στόχο 

τη βελτιστοποίηση των διμερών πολιτικών, 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. 

Υπάρχει επανενεργοποίηση των διμερών 

επαφών και προσδοκούμε ότι σύντομα θα 

έχουμε και υψηλού επιπέδου επίσκεψη από 

την Ελλάδα. Αν και το διμερές εμπόριο 

μεταξύ Ελλάδος και Τσεχίας κινείται κατά 

μέσο όρο ανοδικά, οι ελληνικές εξαγωγές 

έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. 

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 

εκμεταλλευτούμε, ιδίως, καθώς ο τσεχικός 

τουρισμός προς την Ελλάδα αναμένεται να 

ξεπεράσει φέτος κάθε ρεκόρ, και όλο και 

περισσότεροι Τσέχοι θα έρθουν σε επαφή 

με τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα τα οποία 

θα αναζητήσουν όταν θα επιστρέψουν σπίτι 

τους.

Κ: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους 

Έλληνες στην Τσεχία;

Ε.Ε.: Οι Έλληνες στην Τσεχία έχουν 

συμβάλει ήδη σημαντικά τόσο στην 

ευημερία της χώρας όσο και στην ανάπτυξη 

των δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Τσεχία. Είναι ένας περήφανος Ελληνισμός 

με διάθεση προσφοράς και ευελπιστώ ότι 

και εγώ θα συμβάλω στο να αξιοποιηθούν 

όλες οι δημιουργικές δυνάμεις του. Οι 

πρώτες κοινές εκδηλώσεις και ο εορτασμός 

της Εθνικής Εορτής που μετά από πολλά 

χρόνια έγινε με χορηγία ενός σημαντικού 

εδώ Έλληνα είναι άριστες ενδείξεις για 

την άψογη συνεργασία και τη δύναμη του 

Ελληνισμού.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τους 

Έλληνες να υποστηρίζουν την προσπάθεια 

για να προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα: 

το ελληνικό ελαιόλαδο ή το ελληνικό 

κρασί, η ελληνική φέτα ή το ελληνικό 

γιαούρτι είναι υψηλής αξίας brands που 

αντανακλούν και τη χώρα μας και είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να τα προωθούμε 

και να τα προστατεύουμε. 

Δεξίωση του Πρέσβη στο Μοναστήρι του Στραχοφ για την 25η Μαρτίου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

OLD ATHENS 
(WWW.OLDATHENS.CZ) ΚΑΙ WWW.GYROS.GR.COM ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 5, OC 
NOVÝ SMÍCHOV PLZEŇSKÁ 8/233

Με τον Δημήτρη Λάμπρου και Φίλιππο Λάμπρου

Στους χώρους του Εμπορικού Κέντρου Νόβι Σμίχοφ, στην Πράγα 5 βρίσκεται ένα όμορφο ελληνικό εστιατόριο Old Athens (Παλιά Αθήνα) και 

δίπλα του το Γύρος (www.gyros.gr.com) Εκεί, μας υποδέχτηκαν ο Δημήτρης Λάμπρου, Γενικός Διευθυντής και ιδιοκτήτης του πολύ γνωστού 

τουριστικού γραφείου VTT (Venus Trade and Tours) και ο γιος του Φίλιππος, στον οποίο ο πατέρας από το 2011 έχει παραδώσει τα δύο αυτά 

καταστήματα. Ο Δημήτρης εδώ και πολλά χρόνια είναι μέλος της ΕΚ Πράγας και ένας από τους καλύτερους μας χορηγούς κυρίως σε δύσκολες 

οικονομικές στιγμές για την Κοινότητα. Από την συνέντευξη που ακολουθεί θα μάθουμε το πώς εμφανίστηκαν αυτά τα δύο ελληνικότατα μαγαζιά στην 

καρδιά του δεύτερου μεγαλύτερου Εμπορικού Κέντρου στην Πράγα.

Συνομιλία με τον Δημήτρη Λάμπρου:

Κ: Δημήτρη, είσαι από την Κύπρο και εδώ 

και αρκετά χρόνια μένεις στην Πράγα. 

Πώς βρέθηκες στην Τσεχία;

Δ: Εδώ είμαι από το 1980. Πρέπει να 

σημειώσω ότι το 1976 έγινε μια διακρατική 

συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και 

Τσεχοσλοβακίας, η οποία κράτησε από 

το 1976 μέχρι το 1983. Αυτή η συμφωνία 

ήταν βοήθεια του τσεχοσλοβάκικου 

κράτους προς την Κυπριακή Δημοκρατία 

μετά την τουρκική εισβολή του 1974, όταν 

η Κύπρος είχε χάσει το 37% του εδάφους 

της και η οικονομία είχε φτάσει σε άσχημη 

κατάσταση – οι πεδιάδες, οι τουριστικές 

περιοχές είχαν πέσει στα χέρια των τούρκων 

εισβολέων και αυτό δημιούργησε μεγάλη 

ανεργία. Ως επακόλουθο πολλοί Κύπριοι 

αρχίσανε να φεύγουν για το εξωτερικό. Η 

Τσεχοσλοβακία ήταν μία από τις χώρες 

που δέχτηκε εργαζόμενους από την 

Κύπρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες 

γύρω στις 4.500 είχανε περάσει μεταξύ του 

1976 -1983. Μπορούμε να πούμε ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η βοήθεια της 

Τσεχοσλοβακίας προς την Κύπρο ήταν 

πάρα πολύ μεγάλη. 

Εγώ ήρθα στην Τσεχοσλοβακία το 1980 

αφού είχα τελειώσει το σχολείο το 1977, 

τη θητεία μου στο στρατό το 1979 (τότε 

η στρατιωτική θητεία στην Κύπρο ήταν 26 

μήνες) και μετά από ένα χρόνο αποφάσισα 

να έρθω στην Τσεχοσλοβακία με την 

ίδια διακρατική συμφωνία. Όταν έληξε η 

συμφωνία, όσοι ήθελαν να παραμείνουν 

στην Τσεχοσλοβακία και στις εργασίες 

τους, είχαν το δικαίωμα, αλλά με τα 

τσεχοσλοβάκικα δεδομένα. Δηλαδή 

υπήρχαν οι εργατικές εστίες που μέναμε, 

υπήρχαν οι μισθοί από την εργασία που 

είχε ο καθένας, με τη διαφορά ότι από 

το μισθό παίρναμε ολόκληρο το πόσο. 

Πρέπει να σημειώσω ότι από το 1976 

μέχρι το 1983 οι Κύπριοι εργαζόμενοι 

παίρναμε μόνο ένα ποσό από το μισθό 

μας και το υπόλοιπο το στέλναμε σε 

ξένο συνάλλαγμα στην Κύπρο. Μετά το 

1983 είχαμε παραμείνει γύρο στα 200 

άτομα. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 

100 άτομα τη δεκαετία του 1980 με την 

άνοδο της οικονομίας στην Κύπρο και 

μετά το 1990-1992 μείναμε γύρω στα 20 

με 25 άτομα. Οι υπόλοιποι που είχανε 

παντρευτεί εδώ φύγανε με τις οικογένειές 

τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία 

δέκα χρόνια λόγω της κρίσης στην Κύπρο, 

κάποιες από αυτές τις οικογένειες, τώρα 

που συνταξιοδοτήθηκαν στην Κύπρο, 

έχουν γυρίσει πίσω. 

Πριν από το 1989 και μέχρι το 1990, 

ως Κύπριοι είχαμε την Ένωση Κυπρίων, 

η οποία είχε φέρει πολύ κοντά όλους 

τους Κύπριους που μένανε στην 

Τσεχοσλοβακία. Είχαμε διοργανώσει 

πολλές εκδηλώσεις για τη διαφώτιση του 

Κυπριακού Ζητήματος σε πάρα πολλές 

πόλεις. Είχαμε πάρα πολύ στενή και 

καλή συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων 

Φοιτητών, οι οποίοι κι αυτοί είχαν το 

δικό τους καλλιτεχνικό συγκρότημα, 

ποδοσφαιρική ομάδα, κλπ. 

Με την αλλαγή  του συστήματος μετά 

το 1990, πολλοί Κύπριοι άνοιξαν δικές 

τους δουλειές εδώ, πολλοί Κύπριοι με 

πανεπιστημιακές σπουδές δεν επέστρεψαν 

στην Κύπρο και αρκετοί ανέβηκαν πολύ 

ψηλά ο καθένας στον κλάδο του. Σήμερα, 

παρατηρούμε μία αύξηση των Κύπριων 

στην Τσεχία λόγω της οικονομικής κρίσης 

που υπάρχει στην Κύπρο τα τελευταία 8-9 

χρόνια διότι αρκετοί Κύπριοι φοιτητές 

μετά την αποφοίτησή τους δεν επιστρέφουν 

και προτιμούν να παραμείνουν εδώ και 

πάλι πολλοί από αυτούς είναι πετυχημένοι 

γιατροί, αρχιτέκτονες, μουσικοί. Μία άλλη 

κατηγορία που έχουν έρθει πρόσφατα 

είναι νέοι Κύπριοι από την Κύπρο και 

το εξωτερικό που βρίσκουν εργασία εδώ 

και δουλεύουν σε διάφορες εταιρίες στο 

χώρο των υπολογιστών και σε άλλες ξένες 

εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην 

Τσεχία. 

Κ: Με λίγα λόγια, άρχισε πάλι να αυξάνεται ο 

αριθμός των Κυπρίων στην Τσεχία. Δημήτρη, 

βρισκόμαστε στο ελληνικό εστιατόριο Old 

Athens και δίπλα μας είναι το ταχυφαγείο 

(φαστφουντάδικο) Γύρος με την ονομασία 

www.gyros.gr.com. Από ότι ξέρω αυτά δεν είναι 

τα πρώτα σας καταστήματα. Πες μας πώς 

έφτασες μέχρι εδώ…

Δ: Λοιπόν, η πρώτη μου εργασία όταν 

ήρθα στην Τσεχοσλοβακία το 1980 

ήταν στο εργοστάσιο Stavoservis (που 

σήμερα δεν υπάρχει), το οποίο ήταν 

εργοστάσιο παραγωγής. Εκεί φτιάχναμε 

τις αρματούρες, σίδερα που μπαίνουν 

στις στέγες και κολώνες των κτηρίων. 

Εκεί πρέπει να ήμασταν γύρω στους 40 

Κύπριοι εργαζόμενοι και δουλεύαμε σε 

βάρδιες. Μετά, έφυγα για την Κύπρο και 

επέστρεψα το 1985 στο ίδιο εργοστάσιο, 

στο οποίο δούλεψα μέχρι το 1987. Το 

κάθε εργοστάσιο τότες έχτιζε σπίτια για 
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τους εργαζόμενους του κι έτσι μου δώσανε 

και σπίτι από το δικό μας εργοστάσιο. 

Λόγω προβλήματος που είχα με τα μάτια 

έφυγα από το εργοστάσιο και για ένα 

χρονικό διάστημα δούλεψα στο Υπουργείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά δούλεψα 

και σε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο και στη 

συνέχεια στο Εμπορικό Κέντρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι το τέλος 

του 1989. 

Με τις αλλαγές του συστήματος το 1989, 

αποφάσισα να ξεκινήσω την ‘καινούργια’ 

μου καριέρα σαν νέος επιχειρηματίας… 

Ασχολήθηκα σε δύο τομείς – στον 

τουρισμό, το γνωστό γραφείο VTT (Ve-

nus Trade and Tours), το οποίο υπάρχει 

και μέχρι σήμερα με αποκλειστικούς 

προορισμούς Ελλάδας και Κύπρου. Και 

ο δεύτερος τομέας ήταν στο εμπόριο – 

εισαγωγή φρούτων, λαχανικών, χυμών από 

την Κύπρο και την Ελλάδα. Σ’ αυτό τον 

τομέα συνεχίσαμε μέχρι το 1995, οπότε 

αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε εξαιτίας  

του μεγάλου και άνισου ανταγωνισμού από 

τις μεγάλες αλυσίδες που μπήκαν στην 

τσεχική αγορά. 

Το 1990-91, με το Στέλιο Τορναρίτη, 

Κύπριος φίλος και συμπατριώτης, 

αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον πρώτο 

«Γύρο» στην Τσεχοσλοβακία στην 

Εθνική Οδό της Πράγας (Narodni Tri-

da). Ήταν ένα μικρό περίπτερο, ούτε 10 

τετραγωνικά, στο οποίο δούλευαν 2 άτομα 

αλλά κάποτε έφταναν και τους 4. Τότε ο 

κόσμος στεκότανε στην σειρά όχι μόνο για 

να αγοράσει γύρο αλλά και για να δει τι 

πράγμα ήταν αυτός ο γύρος (το περίπτερο 

αυτό ήταν όλο γυαλί και μπορούσαν να 

παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία). 

Το περίπτερο αυτό το είχαμε μέχρι το 

1996 και σήμερα πολλοί με ρωτάνε πότε 

θα ξανανοίξουμε…

(Βέβαια, σήμερα έχουν ανοίξει πολλά 

τέτοια περίπτερα και μαγαζιά που 

προσφέρουν γύρο, αλλά κατά τη γνώμη 

μου, ανταγωνισμός στον ελληνικό γύρο 

δεν υπάρχει εάν διατηρείται η σωστή 

συνταγή με τα σωστά συστατικά. Αυτό 

που παρατηρείται σήμερα στην τσεχική 

αγορά είναι ότι πλήθυναν πάρα πολύ τα 

εστιατόρια και περίπτερα που προσφέρουν 

γύρο, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

είναι τουρκικών συμφερόντων. Επιπλέον, 

τα τελευταία 4-5 χρόνια γίνεται μία 

‘εισαγωγή καταψυγμένου γύρου’ από 

την Γερμανία, τον οποίο μεταφέρουν με 

αυτοκίνητα-ψυγεία… Δυστυχώς, χάθηκε 

αυτό το καλό όνομα που είχε ο γύρος. 

Εμείς, στο Old Athens και στο www.gy-

ros.gr.com συνεχίζουμε να προσφέρουμε 

το δικό μας παραδοσιακό ελληνικό γύρο 

με ελληνική συνταγή. Δεν ‘εισάγουμε’ 

καταψυγμένους γύρους εάν και μας έγιναν 

αρκετές προτάσεις. Επιμένουμε στον 

φρέσκο παραδοσιακό ελληνικό γύρο.)

Έτσι, αυτό το πρώτο περίπτερο «Γύρος» 

στην Τσεχία κράτησε από το 1991 μέχρι 

το 1996, οπότε το Δημαρχείο της Πράγας 

δεν μας ανανέωσε το συμβόλαιο διότι το 

περίπτερο ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, και 

παρά τις μεγάλες μας προσπάθειες να το 

κρατήσουμε, το 1996 αναγκαστήκαμε να 

το κλείσουμε. 

Στη συνέχεια, το 2000, μου δόθηκε μια 

ευκαιρία για συνεργασία με τον Γιώργο 

Πατενίδη, ο οποίος το 1998 είχε ανοίξει 

με Τσέχο συνέταιρο την Ελληνική 

Ταβέρνα (Recka Taverna) στην οδό Rev-

olucni. Και αυτή η ταβέρνα ήταν η πρώτη 

που παρουσιάστηκε στην Τσεχία – ήταν 

καθαρά ελληνική ταβέρνα με μπλε ψάθινες 

καρέκλες, μπλε τραπέζια, με πίνακα 

της Μυκόνου στο βάθος (ο ζωγράφος 

ήταν ένας Τσέχος που ζωγράφιζε στη 

γέφυρα του Καρόλου και την ‘δική’ 

μας ‘Μύκονο’ την ζωγράφισε από καρτ-

ποστάλ…), με καλό φιλικό προσωπικό, 

με πολλές γνωστές προσωπικότητες 

να την επισκέπτονται… Ναι, αυτή η 

Ελληνική Ταβέρνα είχε μεγάλη επιτυχία. 

Έκλεισε το 2008 όταν ο ιδιοκτήτης του 

ακινήτου δεν μας ανανέωσε το συμβόλαιο 

ενοικίασης. Το 2004 με το φίλο και 

συμπατριώτη μου Στέλιο είχαμε φτιάξει 

ακόμα ένα ταχυφαγείο (φαστφουντάδικο) 

με την ίδια παλιά ονομασία του πρώτου 

«Γύρου» στην Πράγα 5, Στοντούλκι. Αυτό 

αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε όταν το 

Εμπορικό Κέντρο εκεί έκλεισε…

Το 2002 μας δόθηκε η ευκαιρία να 

πάρουμε αυτό το χώρο εδώ στο Εμπορικό 

Κέντρο Νόβυ Σμίχοφ. Η διαδικασία δεν 

είναι απλή – εμείς προετοιμάζουμε τα 

σχέδια τα οποία πρέπει να εγκριθούν από 

το Εμπορικό Κέντρο, εμείς το χτίζουμε, 

εμείς ενοικιάζουμε το χώρο, πληρώνουμε 

ρεύμα, νερό, καθαρισμό και διαφήμιση… 

Το συμβόλαιο μας ήταν για 15 χρόνια και 

φέτος το 2017 θα το ανανεώσουμε. Αλλά 

για αυτά θα μιλήσει ο διάδοχος μου, ο γιος 

μου Φίλιππος, στον οποίο έχω παραδώσει 

αυτά τα δύο καταστήματα από το 2011…

Κ: Πριν πάμε στο γιο σου, θέλω να μου 

πεις και για τα χόμπι σου που είναι αρκετά 

ενδιαφέροντα…

Δ: Πρώτα είναι η συλλογή μουσικών 

οργάνων από όλο τον κόσμο. Συλλέγω 

παραδοσιακά όργανα και μέχρι σήμερα 

έχω γύρω στα 200. Σε συνεργασία με το 

Δημαρχείο της Πάφου, (η Πάφος φέτος 

είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα δημιουργήσουμε 

μία μόνιμη έκθεση μουσικών  οργάνων για 

το κοινό. Το άλλο μου χόμπι είναι ότι 

κάνω συλλογή από στυλούς, βίζιτ-κάρτες 

και Χριστουγεννιάτικες κάρτες διότι όλα 

αυτά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα χαθούν 

κι εγώ θέλω ο κόσμος να τα θυμάται. Έτσι 

σκοπεύω να τα παρουσιάζω σε εκθέσεις σε 

διάφορες εκδηλώσεις. 

Κ: Πιστεύω ότι οι αναγνώστες του περιοδικού 

μας θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές 

αυτές με στυλούς, Χριστουγεννιάτικες κάρτες. 
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Θα ήθελα να μου πεις και κάτι για την 

Ελληνική Κοινότητα Πράγας της οποίας είσαι 

μέλος ακόμα από την ίδρυσή της.

Δ: Είμαι ευτυχισμένος που μπόρεσα 

και γνώρισα τα ιδρυτικά μέλη αυτής 

της Κοινότητας μετά το 1989 – τον 

Λυσίμαχο Παπαδόπουλο, τον Μιχάλη 

Ζέρβα, τον Σγκάφα και πολλούς άλλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Βέβαια, η 

Κοινότητα πάντα υπήρχε, ακόμα από το 

1948 σε διαφορετικές μορφές. Εγώ είχα 

καλές επαφές με τα ‘γεροντάκια’, που τότε 

όταν ήρθα στην Τσεχοσλοβακία ήταν νέοι, 

ήταν οι αντάρτες. Όπως σου είπα και πριν, 

εμείς είχαμε Σύνδεσμο Κυπρίων και είχαμε 

και δικό μας σχολείο ελληνικής γλώσσας 

για τα Κυπριόπουλα που ερχότανε κάθε 

Σαββατοκύριακο στην Πράγα, στην 

Πλατεία Νάμεστι Μίρου, όπου ήταν 

το σχολείο μας, από όλες τις πόλεις της 

Τσεχοσλοβακίας. Ιδρύθηκε το 1986 και 

οι δάσκαλοι ήταν η Ελένη Ορφανίδου 

και ο μακαριστός Χριστόδουλος Αδάμου 

που δίδασκαν αφιλοκερδώς. Όταν εμείς 

μείναμε λίγοι και ο Σύνδεσμος είχε 

διαλυθεί, το σχολείο αυτό συνεχίστηκε 

από την ΕΚ Πράγας το 1990-91. Έτσι κι 

εγώ προχώρησα με την ΕΚ Πράγας. Τότε 

ο Λυσίμαχος ήταν ο επίτιμος Πρόεδρος, ο 

Σγκάφας ήταν ο Πρόεδρος και ο Μιχάλης 

Ζέρβας ήταν εάν δεν κάνω λάθος, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μπορώ να 

πω ότι είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά 

τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, τους 

αντάρτες, τους μαχητές και μαχήτριες 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 

Διότι από αυτούς έμαθα και κατάλαβα ότι 

αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να είναι 

‘συμμορίτες’ όπως ακούγαμε στην Κύπρο 

και στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να είναι 

αυτοί που όπως μας έλεγαν, ‘σφάζανε με 

τα κονσερβοκούτια ακόμα και παιδιά 

στην αγκαλιά της μάνας’. Εγώ συνάντησα 

ανθρώπους με πίστη, υπερηφάνεια και 

με μεγάλη αγάπη για την Πατρίδα τους 

Ελλάδα.

Κ: Και πώς βλέπεις σήμερα την Ελληνική 

Κοινότητα Πράγας;

Δ: Οι καταστάσεις αλλάζουν. Τι εννοώ; 

Στη δεκαετία του ’80 και ακόμα και 

τη δεκαετία του ’90, η Κοινότητα 

αποτελούνταν κυρίως από τους Έλληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες του Ελληνικού 

Εμφυλίου Πολέμου. Τη δεκαετία του ’80 

στην Τσεχοσλοβακία ήρθαν οι πρώτοι 

μετανάστες από την Κύπρο για εργασία. 

Ήταν και λίγοι Έλληνες από την Ελλάδα 

που σπούδαζαν εδώ και παρέμειναν στην 

Τσεχοσλοβακία. Κι αυτοί μπήκαν στην 

Κοινότητα, στην οικογένεια των πολιτικών 

προσφύγων. Σήμερα, τα τελευταία 8-9 

χρόνια λόγω της κρίσης, βλέπουμε να 

έρχονται νέοι άνθρωποι, νέοι Έλληνες είτε 

απευθείας από την Ελλάδα και την Κύπρο, 

είτε από άλλες χώρες στην Ευρώπη. 

Αυτοί που είναι οικονομικοί μετανάστες 

πρέπει να ενταχτούν στην Κοινότητα και η 

Κοινότητα πρέπει να τους δεχτεί. Αυτό που 

μερικοί εντάχτηκαν και ακόμα καλύτερα 

τρεις είναι και μέλη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι πολύ καλό. Είναι πολύ 

θετικό. Όμως πρέπει να έχουν υπόψη ότι η 

βάση, η καρδιά της Κοινότητας, ο πυρήνας 

είναι οι πρώην πολιτικοί πρόσφυγες και τα 

παιδιά τους. 

Κ: Και μία τελευταία ερώτηση πριν πάμε 

στο Φίλιππο. Πώς βλέπεις το περιοδικό 

«Καλημέρα», το οποίο διαβάζεις τακτικά.

Δ: Με το «Καλημέρα» έχουμε γίνει φίλοι. 

Και στο αρχείο μου μπαίνει πάντα το 

τεύχος που έχει έστω και μία πρόταση 

μικρή για την Κύπρο. Η γνώμη μου είναι 

ότι πρέπει να οργανωθεί μια ομαδούλα 

από ανθρώπους για να δουν προς τα πού 

θα πάει από τώρα και πέρα το περιοδικό. 

Εγώ είμαι τακτικός αναγνώστης του 

περιοδικού και βλέπω ότι έχει φτάσει ένα 

καλό επίπεδο γνώσεων, περιεχομένου, 

φωτογραφιών, κλπ. Αλλά πρέπει να γίνει 

πιο συλλογικό, οι αποφάσεις για όλα να 

είναι συλλογικές.

Κ: Κι εμείς, στην Σύνταξη αυτό θέλουμε και 

καλούμε τον κόσμο να συμβάλει με ότι τρόπο 

μπορεί. Ήδη έχουμε τρία άτομα που γράφουν 

τακτικά στο περιοδικό μας. Ποιο είναι το 

μήνυμά σου στους Έλληνες στην Τσεχία;

Δ: Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω 

μέσω του περιοδικού είναι: Οι Έλληνες 

στην Τσεχία και στην Πράγα έχουμε την 

ανάγκη της Κοινότητας και η Κοινότητα 

έχει την ανάγκη όλων των Ελλήνων.     

Συνομιλία με τον Φίλιππο Λάμπρου, 

Διευθυντή και ιδιοκτήτη του ελληνικού 

εστιατορίου Old Athens και www.gy-

ros.gr.com

Κ: Φίλιππε, είσαι τυχερός που είσαι ο διάδοχος 

ενός τόσο πετυχημένου πατέρα… Θα ήθελα να 

μάθω για την ονομασία του εστιατορίου, γιατί 

Old Athens…

Φ: Λοιπόν, όπως με κάθε ονομασία, κι 

αυτή εδώ έχει τη δική της ιστορία. Ο 

σχεδιαστής και ο κατασκευαστής αυτού 

του εστιατορίου και του διπλανού του 

Γύρου, είναι τα δύο αδέρφια Γιώργος και 

Χρήστος Προβίδας. Ο Γιώργος ήρθε 

από την Αθήνα για το σκοπό αυτό, με 

δύο υπαλλήλους του αδερφού του που 

μένει στην Πράγα, ήρθαν, μέτρησαν τις 

διαστάσεις του χώρου, ο πατέρας μου 

ήθελε και τα ‘αγαλματάκια και κολώνες’, 

ο Γιώργος αρνήθηκε την επέμβαση του 

πατέρα μου, ο πατέρας μου συμφώνησε να 

τα αφήσει όλα στους ειδικούς… Ναι, όλα 

είναι έργο του Γιώργου Προβίδα – από το 

σχέδιο, την ονομασία, την διακόσμηση, το 

πιάτο, το λογότυπο και τον ευχαριστούμε 

και πάλι μετά από δεκαπέντε χρόνια. Ο 

Γιώργος το ήθελε το μαγαζί διαχρονικό, 

ο πελάτης να είναι χαρούμενος, 

ευχαριστημένος ακόμα από την πρώτη 

του επίσκεψη. Με το ίδιο σκεπτικό 

σχεδίασε και το διπλανό μας μαγαζί. Την 

κατασκευή και των δύο καταστημάτων μας 

την ανέλαβε ο Χρήστος Προβίδας. Όλα 

αυτά που βλέπεις εδώ είναι το έργο των 

δύο αδελφών.

Γιατί Old Athens; Βλέπεις τις 

φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας, είναι 

από το 1860 (αυτή εδώ, η γενική άποψη 

με την Ακρόπολη στο βάθος), εδώ είναι το 

Θέατρο (χτίστηκε το 1873, το χαλάσανε 

το 1888 και σαν αρχιτεκτονικό σχέδιο 

είναι όπως σήμερα βλέπουμε την Όπερα 

της Πράγας), εδώ βλέπουμε φωτογραφία 

και παλιό χάρτη της Αθήνας από το 1950, 

πιο πέρα είναι η φωτογραφία με την οδό 

Φιλελλήνων, εδώ η Αθήνα του 1900 με το 

Λυκαβηττό και την Ακρόπολη στο βάθος, 

το Αστεροσκοπείο, να και η Συγγρού του 

1950… Όταν μπει κάποιος μέσα, και 

ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, 

όπου έχουμε παλιές φωτογραφίες της 

Αθήνας, είναι σαν να κάνει ένα περίπατο 

στην παλιά Αθήνα. 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ⁞ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ⁞ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Κ: Πες μας κάτι και για το Μενού, για τον 

Κατάλογο με φαγητά που προτείνετε…

Φ: Το Μενού, όπως βλέπεις στον 

Κατάλογο, έχει παραδοσιακά εύγεστα 

ελληνικά και 

κυπριακά φαγητά από όλα τα μέρη 

της Ελλάδας και της Κύπρου, από την 

Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία. Ταραμά, 

τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, φασόλια 

γίγαντες, τάκο, ντολμάδες, ψητές πιπεριές, 

γεμιστά, μουσακά, και πολλά άλλα. Εγώ 

δεν μαγειρεύω, είμαι μόνο ο δοκιμαστής! 

Έχουμε πολύ καλό σεφ, μάγειρα στην 

κουζίνα που είναι μαζί μας εδώ και 

πολλά χρόνια. Για να διατηρήσουμε την 

ποιότητα και την ποικιλία των πιάτων, 

κάθε χειμώνα καλούμε έναν Έλληνα ή 

Κύπριο μάγειρα επαγγελματία, ο οποίος 

διατηρεί μαζί με τους μόνιμους Τσέχους 

μάγειρες τις συνταγές όπως τις ξέρουμε 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι 

και το μενού μας ανανεώνεται – κάποια 

πιάτα φεύγουν από τον κατάλογο και στη 

θέση τους μπαίνουν νέα. Δίνουμε μεγάλη 

σημασία στην πελατεία μας, η οποία 

είναι κυρίως Τσέχοι, Ρώσοι, Σέρβοι και 

άλλοι από την πρώην Γιουγκοσλαβία, 

Τούρκοι και στην τουριστική περίοδο 

έχουμε αρκετούς Έλληνες, Κύπριους και 

άλλους ξένους τουρίστες. Επίσης, πολλές 

εταιρίες οργανώνουν στο Old Athens τις 

δικές τους εκδηλώσεις. Σε καθημερινή 

βάση, στο φαστφουντάδικο, έχουμε τους 

εργαζόμενους στο Εμπορικό Κέντρο και 

στα γύρω γραφεία. Τα πιο αγαπημένα 

φαγητά είναι το γκριλ, τα παραδοσιακά 

μαγειρευτά (μουσακάς, γεμιστά, κ.ά.), τα 

κρύα και ζεστά μεζεδάκια μας, θαλασσινά, 

ψάρι. Είναι μία μεγάλη ποικιλία από τη 

σούπα μέχρι το επιδόρπιο ώστε ο κάθε 

πελάτης μας να μπορεί να βρει τη δική 

του γεύση. 

Κ: Πόσο θα κόστιζε σ’ ένα άτομο ή δύο ένα 

γεύμα στο Old Athens;

Φ: Είναι μία καλή ερώτηση διότι το μαγαζί 

φαίνεται πολύ ‘κυριλέ’ (και ο Γιώργος 

Προβίδας ήθελε να βάλουμε ακόμα και 

το ‘exclusive’ στην ταμπέλα…). Όταν 

ανοίξαμε ο κόσμος φοβότανε να μπει, 

ακόμα και να ανοίξει τον τιμοκατάλογο 

για να δουν τις τιμές. Με την πάροδο του 

χρόνου, όμως, ο κόσμος έχει καταλάβει 

ότι δεν έχουμε μόνο ‘ακριβά’ φαγητά. 

Οι τιμές μας ξεκινούν από 150 κορώνες 

και φτάνουν μέχρι 450 κορώνες. Δηλαδή, 

ο καθένας μπορεί να βρει κάτι να 

πάρει ανεξάρτητα από την οικονομική 

κατάστασή του. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι 

από το 2011 έχω εφαρμόσει το σύστημα 

του λεγόμενου Μενού της Ημέρας, 

υπάρχουν τρία Μενού – σούπα, κυρίως 

πιάτο και γαρνιτούρα και επιδόρπιο. 

Η αξία αυτού του Μενού της Ημέρας 

ανέρχεται σε 129 τσέχικες κορώνες. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι οι πελάτες που 

έρχονται σε καθημερινή βάση για το 

Μενού της Ημέρας, τα Σαββατοκύριακα 

φέρνουν και τις οικογένειές τους και 

παραγγέλνουν από τον Κατάλογο! Γενικά, 

πιστεύω ότι όσο αφορά την ελληνική 

κουζίνα έχουμε φτάσει ένα πολύ καλό 

επίπεδο εάν κρίνω και από αυτό που μας 

λεν πολλοί Έλληνες τουρίστες ότι τέτοιο 

μαγαζί δεν το βρίσκουν ούτε στην Αθήνα. 

Αυτό βέβαια μας χαροποιεί. Θέλω να 

σημειώσω ότι στο Old Athens έχουμε 82 

θέσεις. Και στο διπλανό άλλες 80. 

Τώρα για το Γύρο, η επίσημη ονομασία 

του είναι www.gyros.gr.com (πάλι η ιδέα 

του Γιώργου Προβίδα με το σκεπτικό 

ότι πρέπει να ‘βαδίζουμε’ σύμφωνα και 

με τις εξελίξεις στο διαδίκτυο!). Εάν και 

είναι φαστφουντάδικο έχει τραπέζια για να 

μπορεί ο πελάτης να φάει το γύρο του με 

την ησυχία του. Έχει μεγάλη επιτυχία εάν 

και όπως βλέπεις είμαστε περικυκλωμένοι 

από τις μεγάλες αλυσίδες… Κι αυτό διότι 

όλα είναι φρέσκα, υγιεινά και ‘σπιτίσια’, 

δική μας παραγωγή, δεν χρησιμοποιούμε 

τίποτα προπαρασκευασμένο, εμείς 

μαγειρεύουμε, δεν ζεσταίνουμε μισοέτοιμα 

φαγητά. 

Κατά τη γνώμη μου για να πετύχει ένα 

μαγαζί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πέντε 

στοιχεία: την καθαριότητα, την σωστή 

τιμή, την σωστή ποσότητα του φαγητού, 

την διακόσμηση του πιάτου και το πέμπτο, 

που είναι πολύ σημαντικό - το προσωπικό, 

το σταθερό μόνιμο ελληνόφωνο και 

φιλικό προσωπικό. Εδώ έχουμε παιδιά 

που δούλευαν στην Ελληνική Ταβέρνα, 

από το 1998, και άλλοι που δούλευαν στο 

Γύρο από το 1991! Αυτό νομίζω είναι η 

μεγάλη επιτυχία ενός μαγαζιού κι αυτό 

προσπαθούμε να διατηρήσουμε κι εμείς!

Και εγώ και ο πατέρας μου ευχαριστούμε 

το Καλημέρα που μας φιλοξένησε και μας 

έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε της 

δραστηριότητες στο χώρο της ελληνικής 

γαστρονομίας. Καλούμε όλους τους 

αναγνώστες του περιοδικού Καλημέρα να 

μας επισκεφτούν. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
www.studyinprague.cz

Τα Πανεπιστήμια στην Πράγα 

έχουν γνωρίσει αρκετούς Έλληνες 

φοιτητές και απόφοιτους ακόμα από 

το 1955 με τους πρώτους Έλληνες 

μαχητές του ΔΣΕ, τραυματίες, οι οποίοι 

έπρεπε να προετοιμαστούν δύο με τρία 

χρόνια πριν μπορέσουν να μπουν στα 

Πανεπιστήμια. Λόγω των πολέμων στην 

Ελλάδα (Κατοχής, Εμφυλίου) πολλοί 

από αυτούς τους νέους και νέες είχαν δεν 

είχαν τελειώσει την 4η Τάξη Δημοτικού. 

Μετά το αίτημα της ηγεσίας της πολιτικής 

προσφυγιάς με καθοδηγητή του ΚΚΕ το 

αίτημα για την βελτίωση της μόρφωσης 

αυτών των εργαζομένων νέων έγινε δεκτό 

από της τσεχοσλοβάκικες αρχές και 

δόθηκε εντολή στο Τμήμα του Υπουργείου 

Παιδείας για το ζήτημα μόρφωσης 

των ελλήνων πολιτικών προσφύγων να 

ξεκινήσει όλες τις διεργασίες σχετικά με το 

θέμα αυτό. Έτσι από τις 17 Απρίλη 1952 

μικτές επιτροπές από τσεχοσλοβάκους 

και έλληνες εκπαιδευτικούς κάνανε 

περιοδείες στις ελληνικές κοινότητες 

και εργοστάσια. Εξετάσανε 286 άτομα 

που είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να 

σπουδάσουν. Από αυτούς επιλέγηκαν 269, 

οι οποίοι έπρεπε πρώτα να μάθουν καλά 

την τσεχική γλώσσα σε τρία φροντιστήρια 

(Πράγα, Βάνστορφ και Μπιέχαζοβ). 

Μετά από τα φροντιστήρια, αυτοί που 

περάσανε τις εξετάσεις συνεχίσανε στις 

προπαρασκευαστικές σχολές για να 

προετοιμαστούν για σχολές τρίτου και 

ανωτέρου βαθμού εκπαίδευσης. «Πρέπει 

να ομολογήσουμε ότι στα χρόνια 1952-

55 γίνεται στις γραμμές των πολιτικών 

προσφύγων πραγματική πνευματική 

κοσμογονία. Σχεδόν κάθε τρίτος Έλληνας 

πολιτικός πρόσφυγας κάθεται στο θρανίο 

του τσεχικού σχολείου και σπουδάζει». (Λ. 

Παπαδόπουλος, Νόστιμον Ήμαρ, σελ. 

62).

Ένας από αυτούς τους μαχητές του ΔΣΕ, 

τραυματίας ήταν και ο Ηλίας Κουμαντζάς 

από το Λόφο, Κατερίνης, Πιερίας (γεν. το 

1929). Σε μία συνάντησή μάς μίλησε και 

για τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο στην 

Πράγα.

«Στην αρχή εγώ πήγα στο εργοστάσιο 

κοντά στην πόλη Τρούτνοφ και έπιασα 

δουλειά στις 2 Γενάρη 1950. Εκεί με 

άλλους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες 

δουλέψαμε μέχρι το 1952. Μετά πήγαμε 

στην Οστράβα για να βοηθήσουμε στην 

οικοδόμηση της βαριάς οικονομίας. Εμείς 

δεν ήμασταν σαν τους πρόσφυγες σήμερα 

που περιμένουν να τους δώσουν ψωμί στο 

χέρι. Εμείς το βγάζαμε με τη δουλειά μας. 

Στην Οστράβα δούλεψα μέχρι το Μάρτη 

1953. Τότε ήρθε μία επιτροπή από το 

Υπουργείο Παιδείας και μας ρωτούσαν 

ποιος ήθελε να πάει σχολείο. Εκείνο το 

βράδυ μαζευτήκαμε 120 άτομα. Έτσι, 

πρώτα πήγαμε στην Κυσέλκα κοντά 

στο Κάρλοβυ Βάρυ για να μάθουμε τη 

γλώσσα. Μετά όσοι περάσαμε τις εξετάσεις 

συνεχίσαμε στην Πολίτσκα κοντά στην 

πόλη Πάρντομπιτσε. Από τους 120 

αποφοιτήσαμε 36 άτομα. Επιστρέφοντας 

στις δουλειές μας από την Κυσέλκα, εγώ 

στην Οστράβα, μας στείλανε επιστολές ότι 

θα πάμε στην Πολίτσκα στο Γυμνάσιο. 

Πήγα στην Πολίτσκα και αποφοίτησα 

μετά από δύο χρόνια. Μέσα σ’ ένα χρόνο 

κάναμε τα μαθήματα του οχτατάξιο και 

το δεύτερο χρόνο καλύψαμε την ύλη του 

Λυκείου και αρχές του 1955 πήρα το 

απολυτήριο. Μπήκα στο Πολυτεχνείο 

της Πράγας και αποφοίτησα με το πτυχίο 

πολιτικού μηχανικού με άριστα το 1961. 

Το γεγονός είναι ένα – ότι έγινα και ότι 

είμαι σήμερα το χρωστάω στη χώρα αυτή 

και όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί άλλοι 

συμπατριώτες μου. Της οφείλουμε μεγάλη 

ευγνωμοσύνη».

Ο Γιάννης Παταρίδης από τη Μεγάλη 

Στέρνα, Κιλκίς, ορφανός, (τη μάνα του 

την εκτελέσανε το 1948 και ο πατέρας του 

σκοτώθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου), έφτασε στην Τσεχοσλοβακία 

μικρό παιδί, πέρασε από πολλούς 

παιδικούς σταθμούς μέχρι να τελειώσει το 

Λύκειο. Αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο 

στην Πράγα με άριστο πτυχίο. 

«Το Σεπτέμβρη του 1957 ήρθα στην 

Πράγα, άρχισα τις σπουδές μου στο 

Πολυτεχνείο της Πράγας, τελείωσα 

πολιτικός μηχανικός, άριστα, ήμουν 

άριστος και στη δουλειά μου και όλα 

πήγαν καλά. Στο Πολυτεχνείο είχα και 

υποτροφία, την πιο μεγάλη, 420 κορώνες 

– 30 έδινα για το τραμ κάθε μήνα, 50 για 

την εστία, κάπου 240 για το φαγητό (κάθε 

γεύμα ήταν 2.60 κορώνες), κατήργησα 

το πρωινό για να οικονομήσω για το 

θέατρο και σινεμά, που τα αγαπούσα 

πάρα πολύ. Πάντα έπαιζα καλό σκάκι 

και τώρα πια συνταξιούχους πάλι παίζω 

σκάκι. Ναι, μάθαμε πολλά εδώ και 

ήμασταν ευτυχισμένοι, μας φροντίζανε, 

μας βοηθούσανε, μας αγαπούσαν. Τι 

θα έκανα άραγε στο χωριό μου, εγώ ένα 

ορφανό παιδί, με σκοτωμένους γονείς στον 

εμφύλιο;»
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ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ  ⁞ ΜΙΛΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Και τα παιδιά αυτών των άριστων 

απόφοιτων του Πολυτεχνείου 

συνεχίσανε τις σπουδές τους με 

ακαδημαϊκές διδακτορικές σπουδές στη 

Χημεία, Κβάντουμ φυσική, παίρνοντας 

μέχρι και ακαδημαϊκούς τίτλους του 

Καθηγητή Πανεπιστημίου (Professor)

Παράδειγμα από το βιβλίο «Φυγή» του 

Μιχάλη Θεοδώρου: «Από τα 82 παιδιά 

του χωριού μας Γλυκονέρι, Καστοριάς, 

14 αποφοίτησαν από Πανεπιστήμια, 

23 από Μέσες Τεχνικές Σχολές (ΤΕΙ), 

ενώ τα άλλα παιδιά μετά τη βασική 

εκπαίδευση τελείωσαν τεχνικές σχολές 

και δίχρονες Επαγγελματικές Σχολές…. 

Εγώ είχα τελειώσει μόνο τρεις τάξεις του 

Δημοτικού στην Ελλάδα. Τα παιδιά στην 

πλειοψηφία δεν ξέραμε γράμματα, εγώ 

ήμουνα 15 χρονών, από τα μεγαλύτερα 

παιδιά και είχα τελειώσει μόνο τρίτη τάξη 

του Δημοτικού στην Ελλάδα! Οπότε να 

λεν κάποιοι ότι υπήρχε λογοκρισία στα 

γράμματα των παιδιών που στέλνανε στην 

Ελλάδα, μου φαίνεται κάπως παράλογο 

αφού από τη δική μου ομάδα κανένας δεν 

ήξερε να διαβάζει ούτε να γράφει… Με 

τη διανομή των παιδιών στους παιδικούς 

σταθμούς, άλλα πήγαν σε τεχνικές σχολές, 

έγιναν και επιλογές για τα πανεπιστήμια 

και έτσι μπήκαμε στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Τσεχοσλοβακίας. Πάντα 

θέλαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα…

μορφωμένοι. Μετά από την τεχνική σχολή, 

εγώ τελείωσα το Γεωργικό/Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο της Πράγας και είμαι 

γεωπόνος-εδαφολόγος. Μέχρι που να βγω 

στην σύνταξη δούλεψα πολλά χρόνια στη 

γεωργική επιστημονική έρευνα όπως στην 

Τσεχοσλοβακία έτσι και στην Ελλάδα…». 

(Μ. Θεοδώρου, «Φυγή και Επιστροφή», 

Αθήνα 2004, σελ. 124, Τ. Zissaki-Hea-

ley, «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας», Αθήνα 

2009)

Η Πηνελόπη Μιχαηλίδου-Γιώση από τη 

Νότια, Πέλλας ήρθε στην Τσεχοσλοβακία 

στα 20 της χρόνια από τη Βουλγαρία, 

όπου είχε μεταφερθεί με τα παιδιά του 

παιδοσωσίματος. Όπως μας είπε η ίδια: 

«Τότε το δικό μου ενδιαφέρον ήταν μόνο 

η μάθηση. Η επιτροπή για την εκμάθηση 

της τσέχικης γλώσσας με έστειλε στο 

Σούμπερκ μαζί με δύο αντάρτες που 

ήταν 28 με 30 ετών. Η επιτροπή αυτή 

αποτελούνταν από τρία άτομα κι έναν 

διερμηνέα. Αφού είδαν ότι ξέρω αρκετά 

πράγματα (πχ το θεώρημα του Πυθαγόρα, 

τα γεγονότα στην Κορέα, κ.ά.), τα 

οποία τα είχα μάθει στη διαμονή μου 

στη Βουλγαρία, αλλά ακόμα δεν ήξερα 

τσέχικα, με στείλανε στην Κυσέλκα να 

μάθω τσέχικα. Εκεί συνάντησα και τον 

Οδυσσέα Δεληγιάννη και πολλούς άλλους 

συμπατριώτες μας. Στην Κυσέλκα ήμασταν 

από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Από κει, 

πριν αρχίσει το επόμενο μας σχολείο, μας 

στείλανε για διακοπές και για να βοηθάμε 

στην οικοδομή του φράκτη στην Λίπενσκα 

Πρεχράντα, όπου και πάλι συνάντησα 

πολλούς άλλους Έλληνες, όπως τον 

Μιχάλη Θεοδώρου που σήμερα βρίσκεται 

στην Πράγα. Από την 1 Σεπτεμβρίου, με 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πήγαμε 

στη Λόμνητσα, Κίσνοβα, όπου κάναμε 

8τάξιο σχολείο (1953-1955), δηλαδή 

την ύλη του Δημοτικού και Γυμνασίου 

σε δύο χρόνια. Από τη Λόμνιτσα 

πήγαμε στην Πόλιτσκα ένα χρόνο για να 

προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις για τα 

Πανεπιστήμια. Εκεί συναντηθήκαμε και 

πάλι με τον Οδυσσέα Δεληγιάννη. Για 

μας ήταν σαν καθήκον να σπουδάσουμε 

για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα με 

επαγγέλματα, σπουδαγμένοι, μορφωμένοι, 

για να ανοικοδομήσουμε τη σοσιαλιστική 

Ελλάδα. Η σκέψη μας ήταν πάντα για την 

Πατρίδα μας Ελλάδα. Στις 22 Ιουνίου 

1955 πήγα να δώσω παν-τσεχικές εξετάσεις 

στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην 

Πράγα και μπήκα στη Σχολή Βιολογίας. 

Είχαμε ευτυχισμένα φοιτητικά χρόνια. 

Στο 4ο έτος απόχτησα την κόρη μου 

Ελευθερία και μέχρι να τελειώσω το 5ο 

έτος είχα γίνει μάνα με δυο παιδιά και με 

σύζυγο, τον Χρυσόστομο Γιώση που ήταν 

ακόμα φοιτητής κι αυτός. Είχε αργήσει 

να τελειώσει την ιατρική σχολή διότι είχε 

αρρωστήσει κι έτσι αυτός αποφοίτησε το 

1961, ενώ εγώ το 1960 με ειδικότητα στην 

Παρασιτολογία. Τότε το κράτος φρόντιζε 

να έχουμε όλοι δουλειές και μας διόριζε 

ανάλογα με το επάγγελμά μας. Εγώ 

δεν δούλεψα στην ειδικότητα μου, αλλά 

δούλεψα στον τομέα της μικροβιολογίας, 

αιματολογίας, βιοχημείας μέχρι το 1972. 

Τότε η ελληνική οργάνωση είχε ανάγκη από 

έλληνες δασκάλους και έτσι η οργάνωση 

μου ζήτησε να διδάσκω ελληνικά στα 

ελληνόπουλα στην Πράγα. Επιθεωρητής 

μας ήταν ο Αλέκος Χατζητάσκος. Το 1982 

επαναπατρισθήκαμε στην Ελλάδα…» 

(Καλημέρα 2/2013, σελ. 18/19)

Το περιοδικό μας θα συνεχίσει τη στήλη 

αυτή με τις επόμενες γενιές και τους 

σημερινούς φοιτητές από την Ελλάδα και 

Κύπρο που σπούδασαν και σπουδάζουν 

στα Πανεπιστήμια στην Τσεχοσλοβακία/

Τσεχία. 
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 ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΑΣ» 
της Τασούλας ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗ από την ΚΥΑΝΗ  ΕΒΡΟΥ 

Της Άννας Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη

Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος 

της αναζήτησης. Όσο ψάχνω 

τα μονοπάτια και τις σελίδες της 

ιστορίας τόσο φυτρώνουν εκατοντάδες 

ονόματα ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. 

Ομολογώ πως κάθε αναζήτηση, 

κάθε μικρή προσπάθειά μου, μού 

βγάζει απρόβλεπτες εκπλήξεις. Κάθε 

αναζήτησή μου με πάει πότε εδώ και 

πότε εκεί… και πάλι στον Έβρο γυρίζω. 

Λες και με περιμένουν στη γωνία. 

Λες και θέλουν να πουν «είμαστε εδώ, 

άκουσέ μας»… Και τότε δεν αργώ. 

Έτσι, απρόσμενα φτάνω στην Τασούλα 

Τσιτσιλάκη από το χωριό Κυανή του Έβρου. 

Ξεκίνησα από άλλη υπόθεση μεταλλίου, 

πάλι από τον Έβρο. Για την Τοπτσή 

Αννούλα ο λόγος. Την είχα βρει στις σελίδες 

εφημερίδων της Προσωρινής Κυβέρνησης 

του βουνού-1949. Τότε ανθυπολοχαγός όπως 

διάβασα. Την πρόλαβα πριν δύο χρόνια και 

έστειλα τις φωτοτυπίες στην Αλεξανδρούπολη. 

Την ξαναβρίσκω στα μετάλλια και ψάχνω να 

της πω τα νέα. Δεν την πρόλαβα. Έφυγε πριν 

λίγο. Μιλάω με τον γιο, μήπως και μάθω την 

ιστορία μεταλλίου. Μού έδωσε ένα τηλέφωνο 

που μιλούσε συχνά η μητέρα του. Ίσως μάθω 

κάτι παραπάνω. Και δεν πρόλαβα να πω κάτι 

ακόμα και η σύντομη γνωριμία με φέρνει σε 

τούτη την Ιστορία.

Δεν την γνώριζα και δεν την ήξερα την 

ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗ  ΤΑΣΟΥΛΑ. Ρωτούσα 

στο τηλέφωνο αν ξέρει κάτι για το μετάλλιο 

του Δ.Σ.Ε. που πήρε η αγωνίστρια Αννούλα 

Τοπτσή και ξαφνικά μού λέει πως και η ίδια 

πήρε μετάλλιο ΗΛΕΚΤΡΑ. Νόμισα πως δεν 

άκουσα καλά. Νόμισα πως τα μπέρδεψα στο 

πρώτο σφίξιμο της γνωριμίας μας. Νόμισα 

πως δεν τα είπα καλά, σωστά… Για αλλού 

πήγαινα και αλλού έφτασα. Στιγμές αμηχανίας 

και για τις δύο. 

Για τον Εμφύλιο ο λόγος. Αναστενάζει. 

Είναι πολλά τα χρόνια από τότε. Και λίγο, 

λίγο ξεμουδιάζουμε. Ξέρω τώρα πως κάπου 

θέλει να τα πει. Όλα είναι βαθιά ριζωμένα στη 

μνήμη. Με δύο, τρείς τηλεφωνικές συζητήσεις 

μας, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της 

Ιστορίας. 

«Γεννήθηκα το 1929. Οι γονείς μου ήταν 

πρόσφυγες από την Τουρκία. Είμαι του 

Δημήτρη και της Μαλούσας. Η μάνα μου 

ήταν ανδρογυναίκα. Δεν τα έβαζε κάτω. Όταν 

ο μπαμπάς ήταν στην Αλβανία (αλβανικό 

μέτωπο) και στον ΕΛΑΣ, αυτή έσπερνε, αυτή 

θέριζε και αυτή τα μάζευε. Ήμασταν μεγάλη 

οικογένεια. Ήμασταν στο σπίτι δέκα άτομα 

μεγάλοι και δέκα παιδιά και ένας τσομπάνης 

που μας έβοσκε τα πρόβατα. Όταν ζύμωνε η 

μάνα μου, έβαζε τέσσερις τενεκέδες αλεύρι. 

Έψηνε το ψωμί σε δύο δόσεις. Έκανε 22 

με 23 ψωμιά. Και αυτή στα βουνά έκανε. 

Τότε, τρεις κλήροι πήγαιναν στον καθένα. 

Όπως βλέπεις, δεν ήμασταν και φτωχοί… 

με δύο ζευγάρια βόδια, με δύο αμάξια όπως 

τα λέγαμε, γελάδα ξεχωριστή, πρόβατα… 

Μπορώ να σου πω ότι ήμασταν και στους 

πρώτους του χωριού. Αλλά, ο παππούς μου 

ήταν αριστερός και το παρατσούκλι μας ήταν 

Μπουλτσικουβούδια από το μπολσεβίκο 

της εποχής. Με τον ΕΛΑΣ, ο παππούς μου 

προειδοποίησε στο χωριό μας μην τυχών 

συνεχίσουν να μας φωνάζουν έτσι, γιατί τότε 

ήταν ήδη πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι, 

σταμάτησε για λίγο το κακό. Τον ήξεραν 

στην γύρω περιοχή. Ο παππούς μου έβγαινε 

πάντα Πρόεδρος του συνεταιρισμού. Ήταν 

λίγο μορφωμένος, ήξερε λίγα γράμματα γι’ 

αυτό έβγαινε για πολλά χρόνια πρόεδρος στη 

δεκαετία του 1930. Εγώ έτσι τον θυμάμαι, 

έτσι τον γνώρισα. Μετά, τον θυμάμαι και 

στα χρόνια της παρανομίας γιατί αυτός ήταν 

με το ΕΑΜ. Γνώριζα και παράνομους που 

ερχότανε τακτικά στο σπίτι μας. Τότε εγώ 

ήμουν 5 με 6 χρονών, γονατούσα δίπλα, κάτω 

και άκουγα τις συζητήσεις τους. Έρχονταν 

κόσμος στο σπίτι μας, τους άκουγα που 

μιλούσαν αλλά εγώ δεν τους καταλάβαινα. 

Θυμάμαι ακόμη και μια γειτόνισσα που 

περνούσε έξω από το σπίτι μας και με ρώτησε 

από πιο χωριό είμαι… κι εγώ της είπα από 

το μπουλτσεβίκικο… Και που είναι αυτό; 

Εεε… να, εκεί… κι έδειχνα μακριά, στα 

βουνά… Αμ, εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό 

το μπουλτσεβίκικο και γελούσαν αυτοί με 

τις δικές μου απαντήσεις. Ίσως και γι’ αυτό 

να με ρωτούσαν, για να με ακούσουν και να 

γελάσουν. Από τότε άρχισα και καταλάβαινα 

λίγα, λίγα γιατί μαζεύονταν πολύς κόσμος 

στο σπίτι, ακόμη και από τα διπλανά χωριά. 

Έβλεπα έκλειναν τα παράθυρα. Όλα κρυφά 

γίνονταν. Κι εγώ καθόμουν δίπλα τους σαν 

κουκουρνιόκου όπως λένε στο χωριό μου και 

τους άκουγα. Τους μιλούσε και ο παππούς 

μου. Τους έλεγε πως πρέπει να ζήσει η 

ανθρωπότητα και ότι κάποτε θα έχουμε ψωμί, 

νερό και τέτοια πράγματα… Από τότε τα 

έβλεπε τα πράγματα ο παππούς μου. Όλα θα 

τα έχετε μας έλεγε. Είχαμε διαπαιδαγώγηση. 

Ο κόσμος έλεγε ψηφίστε έναν δημοκράτη, 

αν και το ήξεραν καλά τι σημαίνει αυτό…   

Έτυχε όμως να προδοθούμε. Ρωτούσε ο 

Γερμανός που είναι ο Χαρίτος, ο παππούς 

μου και ο γερμανόφιλος του χωριού τους είπε  

ότι ο Χαρίτος   πέθανε το 1942 και ότι τα 

παιδιά του Χαρίτου είναι πολύ καλά… και 

να τα αφήσουν ήσυχα. Έτσι μάς γλύτωσε 

από τα σαπούνια ο χωριανός μας. Εκείνος ο 

άνθρωπος πρόλαβε και μάς γλύτωσε και τώρα 

δεκαετίες μετά, ένας θείος μου που ήρθε από 

την Τσεχοσλοβακία πήγε και  συνάντησε τον 

χωριανό μας και του είπε εκείνος: «Ναι σε 

γλυτώσαμε, αλλιώς θα ήσασταν παγημένοι»… 

Η Τασούλα Τσιτσιλάκη (4η όρθια από 
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αριστερά με το βελάκι) στο Συνέδριο για 

την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της 

Γυναίκας στο χωριό Πυξός της Πρέσπας στο 

Βίτσι, Μάρτης 1949 με την αντιπροσωπία 

γυναικών μαχητριών του ΔΣΕ από τη Νότια 

Ελλάδα

Το1946 ο μπαμπάς μου βγήκε στο βουνό. 

Λοιπόν, είκοσι ημερών αντάρτης και το σπίτι 

μας καίγονταν… Η μάνα μου με εφτά παιδιά 

τώρα και μόνη της. Τον Σεπτέμβριο του 

1946 έριξε την πρώτη ψιχάλα και το πρώτο 

χιονάκι. Το σπίτι μας τώρα ήταν καινούργιο, 

μόνο τεσσάρων ετών φτιαγμένο. Μόνο τόσο 

προλάβαμε και καθίσαμε. Τότε εγώ ήμουν 

15-16 ετών κουρτσούδ’. Άμα κάηκε το σπίτι 

μας, εμείς  σκορπίσαμε στα σπίτια εδώ κι 

εκεί… Στη μαμά μου έδωσε ένα δωματιάκι 

η γιαγιά μου. Την έβλεπα την μαμά μου που 

έφερνε νερό και την ποδιά της την κρατούσε 

με το άλλο χέρι σηκωμένη για να κουβαλάει 

κάνα κομμάτι ψωμί… Εγώ την έβλεπα και 

παρηγοριά δεν είχα. Έκλαιγα και την κοίταγα, 

περήφανη κι ας μην είχε πια τίποτα. 

Μετά απ’ όλα αυτά, το 1947, τα αποσπάσματα 

του στρατού έρχονταν πάλι στο σπίτι που 

μέναμε και μάς απειλούσαν πως θα ξαναέρθουν 

στο σπίτι και θα μάς κάψουν. Εμένα με 

τραβούσαν δίπλα στο δωμάτιο, τάχαμ να 

με ρωτήσουν ποιόν έχουμε υπεύθυνο στην 

ΕΠΟΝ. Από νωρίς ήμουν στην ΕΠΟΝ του 

χωριού. Στο διπλανό δωμάτιο με τράβαγε 

ο ένας, με τράβαγε και η μάναμ΄ από τα 

χέριαμ΄… και με πήρε με κόπο στην αγκαλιά 

της. Με τραβούσε η μανούλα μου με όλη 

τη δύναμή της. Σαστισμένη όπως ήταν, τα 

κατάφερε. Με κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά 

της και αυτά τα γαϊδούρια δε σταματούσαν… 

έσκυβαν και με φιλούσαν… Ήμουν μόνο 16 

στα 17 κοριτσάκι. Τέτοια πέρασα, Άννα μου».

Συνεχίζουμε την κουβέντα μας τόσο ζωντανά 

που δεν χωράει ούτε διακοπή αλλά ούτε και 

μπορούμε να ξεφύγουμε από ετούτη την 

συναρπαστική ιστορία.

«Το 1947 έγινε επιστράτευση στο χωριό μας. 

Όλους τους πήραν, δηλαδή τους δέχτηκαν, 

εμένα όμως όχι… γιατί ήμουν κοντούλα και 

φαινόμουν μικρούλα. Εκεί που καθόμουν 

έξω και κοίταγα την μικρή μου αδερφή και 

η γιαγιά μου μαγείρευε στην κουζίνα για 

να γυρίσουν από τη δουλειά τους οι γονείς 

μας και να βρούνε και ένα ζεστό φαγητό… 

εγώ αστραπιαία λειτούργησα και ντύνομαι, 

ποδένομαι, φωνάζω τη γιαγιά μου να πάρει 

την αδερφούλα μου Ειρηνούλα, να την βάλει 

να κοιμηθεί. Η γιαγιά μου δεν πρόλαβε 

καθόλου να με δει. Ντυμένη όπως, όπως 

και μόνημ’  έφυγα και πήγα στο σχολείο. 

Μετά από αυτά που ζούσαμε στο σπίτι και 

τις καθημερινές απειλές που δεχόμασταν 

για τη ζωή μας ήμουν αποφασισμένη… Κι 

έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Στο σχολείο 

ήταν μαζεμένοι όλοι, αντάρτες και ο κόσμος 

που επιστρατεύθηκε. Μπαίνω μέσα να μη με 

δουν κιόλα, προχώρησα και φτάνω στα μέσα 

του πλήθους. Καμιά φορά βγαίνουμε από το 

σχολείο και φτάνουμε έξω από τα μνήματα 

και όλο και με έδιωχνε ένας χωριανός μου (ο 

Σιμάκης, μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ ήταν 

στην 6η πολιτεία της Τασκένδης) και εκεί που 

με έδιωχνε για να γυρίσω πίσω και να πάω στο 

σπίτι, μουρμούριζε ασταμάτητα και όλο έλεγε: 

«Τι να σε κάνω εσένα»… και συνεχίζει να λέει 

πως πήραν τον μπάτημ’ (τον αδερφό μου 

δηλαδή). Φτάνει… Κι εγώ να μην ξεκολλάω, 

να με διώχνει κι εγώ να τρέχω να τον προλάβω 

από πίσω και να του λέω: βρε, εγώ είμαι, η 

μπούλα… εκείνος είναι μικρότερος… Έτσι 

εκείνον τον πήραν μαζί τους στο βουνό. 

Εκείνον τον είχαν για «μεγάλο» και εμένα με 

είχαν  «μικρή». Κι εκεί που με έδιωχναν ήρθε 

και η μανούλα μου. Άπλωσε τα χεράκια της 

και μού έλεγε ασταμάτητα «έλα κορίτσιμ’, 

πού πας;» Κι εγώ γύρισα, την κοίταξα και 

πήρα από τότε σβάρνα τα βουνά.

Και ήταν Αύγουστος του 1947. Στις 23 με 27 

Αυγούστου βγήκα στα βουνά της Λευκίμμης 

κι άρχισα να ρωτάω για λημέρια. Βλέπω έναν 

συναγωνιστή και τον ρωτάω που είναι αυτό το 

λημέρι… Αχ, κορίτσιμ’ καλό, βλέπεις εκεί;… 

εκείνη την συναγωνίστρια που τρώει εκεί 

στο τσαλάκι το ψωμί της;… ε, αυτό είναι το 

λημέρι. Α… κατάλαβα. Αυτό είναι το λημέρι. 

Είχα περπατήσει από το χωριό μου μέχρι τη 

Λευκίμμη, αρκετά χιλιόμετρα. Συνεχίσαμε 

ποδαρόδρομο μέχρι την Κομοτηνή».

Και πού να διακόψω; Λίγη ανάσα να πάρουμε 

κι αρχίζω και γνωρίζω τα μονοπάτια που 

διαβάζω στις σελίδες της ιστορίας. Μικρή 

περιέργεια με πιάνει μιας και γνωρίζω την 

περιοχή του Έβρου λόγω επαγγέλματος και 

δεν αργώ να ρωτήσω  πως δεν πέρασε και από 

άλλα λημέρια στην πορεία προς Λευκίμμη. 

Εκεί στα βουνά του Έβρου ήταν και το 

λημέρι της Δαδιάς, π.χ. Και να η απάντηση:

«Ε… πως, πως… περάσαμε από εκεί 

και τώρα πάμε για Κομοτηνή. Εμείς δεν 

πηγαίναμε όπου νάναι… Λοιπόν φτάσαμε 

στην Κομοτηνή, μείναμε έναν μήνα στα 

έμπεδα και μετά… παντού. Εκεί στην 

Κομοτηνή, στην πόλη κατεβήκαμε πολλές 

φορές. Ζητούσαμε κάλτσες, ζητούσαμε 

τροφή, ρετσέλια, γλυκά από τα σπίτια. Δύο 

φορές αντάρτισσα κατέβηκα μέσα στην 

Κομοτηνή. Εδώ στην περιοχή καθίσαμε 

πέντε μήνες. Έξω κοιμόμασταν, με μία χλαίνη 

μόνο. Σκεπαζόμασταν με φτέρες, κάναμε 

‘κρεβάτια’ και ξαπλώναμε με τη χλαίνη και το 

όπλο αγκαλιά»…

Μικρή διακοπή και δεν κρατιέμαι. Φοβάμαι 

μήπως ξεχάσουμε κάτι, μήπως δεν πούμε 

κάτι και ρωτώ στα γρήγορα πώς λέγονταν το 

μέρος που ξεκουράζονταν… Και η απάντηση 

της θείας Τασούλας (έτσι θα την λέω) ήρθε 

γρήγορα, γρήγορα.

«Εμείς, τα βουνά της Κομοτηνής 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τα λέγαμε. Από εκεί, τον 

Νοέμβριο μήνα κάναμε μια πορεία για να πάμε 

προς Δράμα μεριά. Μάς έδωσαν ψωμάκι, μάς 

έδωσαν καβουρμά και μάς είπαν αυτά θα είναι 

ως να φτάσουμε στη Δράμα. Χειμώνας ήταν, 

Νοέμβριος μήνας και τα χιόνια ένα μπόι ήταν. 

Εμείς μέρα-νύχτα περπάτα είχαμε… και όλο 

λέγαμε, μα, πού είναι αυτή η Αλβανία…. 

Είκοσι δύο (22) μέρες κράτησε η πορεία μας. 

Και πώς να το ξεχάσω; Να τύχει να έχω τότε 

και κάτι πομάκικα παπούτσια, με μύτη και 

με κορδόνια από πάνω και με λουρί. Εκείνα 

να γλιστράνε κι εγώ να μην μπορώ να σταθώ 

όρθια ούτε λεπτό. Έμοιαζαν με τσαρούχια. 

Ήταν από αυτά τα πομάκικα, τα λαστιχένια. 

Έτυχε να με πιάνουν τέσσερα άτομα για να 

μην φύγω κάτω και τσακιστώ. Με κρατούσαν 

από εδώ και από εκεί, να μην γλιστρήσω κι εγώ 

όλο πιο κάτω πήγαινα. Επιτέλους φτάνουμε 

σε μια καλύβα μεγάλη. Ήταν βλάχικο το 

μέρος όπως άκουγα και το έλεγαν Χαϊντού. 

Λίγο έξω από τη Δράμα σταματήσαμε να 

ξεκουραστούμε μία ολόκληρη μέρα και μετά 

ξανά πορεία για την Δράμα. Μόλις κάναμε να 

σηκωθούμε, εγώ δεν μπορούσα με τίποτα να 

ρίξω βήμα. Τα πόδια μου από το γλίστρημα 

που έκανα ήταν σακατεμένα, με τσιμπούσαν 

αφόρητα. Μού είχανε πει πως εδώ προς την 

Ξάνθη, κάπου θα ανταμώσω και τον πατέρα 

μου. Όμως δεν ανταμώσαμε γιατί όπως μου 

λέγανε δεν του επέτρεψαν να φύγει γιατί εκεί 

είχαν συρματοπλέγματα… Εγώ είχα μια 

μικρή ελπίδα πως θα τον έβλεπα τον μπαμπά 

μου. Όμως, δεν τον είδα. Σε όλο το δρόμο 

τον έκλαιγα, παρηγοριά δεν είχα. Εκείνος 

μετά το βουνό, την υποχώρηση, πέρασε 

στη Βουλγαρία όπου πέθανε. Εκεί πέθανε 

και η μάνα μου. Εκεί πέθαναν και άλλα δύο 

αδέρφια μου. Ξεκινάμε τώρα για την Δράμα, 

για το χωριό Παπάδες, έτσι το έλεγαν». 

Και πώς να μην το ξέρω κι εγώ… Από εκεί 

πέρασε και η μητέρα μου όπως έγραψε 

στο βιβλίο της « Μια πεζοπορία Ζωής και 

Πολέμου από το Τρίγωνο του Έβρου στο 

Γράμμο- Βίτσι». Από τους Παπάδες πέρασαν 

τα τμήματα του Έβρου όπως διαβάζω και σε 

άλλα βιβλία. Και συνεχίζουμε την κουβέντα 

μας.

«Έκατσα στους Παπάδες κάναν μήνα. Εκεί 

περάσαμε και πολλή πείνα, πολλή δίψα, 

πολλή δυστυχία. Μες στην ψείρα ήμασταν. 

Ανάβαμε τις φωτιές και τινάζαμε τα ρούχα 
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μας από πάνω και οι ψείρες πατλακούσαν 

πάνω από τις φλόγες. Εκεί να δεις πείνα, Άννα 

μου. Ένα καζάνι νερό και μια χούφτα αλεύρι, 

όσο έπαιρνε δηλαδή το χέρι και χωρίς αλάτι, 

ε; Τι να σου πω παιδάκιμ’, δυστυχία μεγάλη. 

Εδώ στη δυστυχία, μάς φωνάζει ένας, 

ταξίαρχος πρέπει να ήταν, εμένα και μια 

χωριανιάμ’ την Βαϊνή και μάς είπε: θα πάτε 

στην ταξιαρχία… Με τη Βαϊνή την χωριανιάμ’ 

ήμασταν μαζί και την έχασα στα Γιάννινα, εκεί 

στις μάχες». (Λίγα δάκρυα, μικρή διακοπή 

και συνεχίζουμε.) «Εκεί στην ταξιαρχία, 

στη Δράμα όπου παρουσιαστήκαμε, ήταν 

ένα αμπρί… τι να σου πω, πολύ μεγάλο, 

ένα μακρινάρι… Περπατούσαμε και δε 

φτάναμε. Πλησιάζουμε και μάς λένε γράψτε 

τη βιογραφία κι εγώ λέω δεν ξέρω να γράφω, 

είμαι μόνο Τετάρτης Δημοτικού… Μου 

λένε δεν πειράζει. Και ποιος να ήταν τότε 

γραμματιζούμενος; Μάς έστειλε και πιο 

πέρα, στα σύνορα τα βουλγάρικα όπου μάς 

περίμεναν κάτι βουλγάρικα αυτοκίνητα. 

Εγώ, σαν πιο μικρή και κοντούλα που ήμουν 

με βάζανε συνήθως κοντά στον οδηγό. 

Η Βαϊνή ήταν πίσω, στην καρότσα, στο 

πλήθος, στο φορτηγό όπου ήταν ο ένας 

πάνω στον άλλον. Μάς πάνε στη Σόφια όπου 

κάτσαμε τέσσερα μερόνυχτα. Μάς πότισαν 

οι Βούλγαροι, μάς τάισαν, είδαμε κι εμείς 

λίγο βούτυρο, λίγο ψωμάκι και μαρμελάδες. 

Από εκεί μπήκαμε σε τρένο για να φτάσουμε 

κάπως στην Κρυσταλλοπηγή. Και αφού 

πήγαμε μέσω Βουλγαρίας μας κατεβάσανε 

στα αλβανικά σύνορα. Στο δρόμο μάς 

έλεγαν μέσα στο τρένο: να εδώ, σ’ αυτά τα 

βουνά οι μπαμπάδες σας πολεμούσανε στον 

αλβανικό πόλεμο. Εγώ έτυχε να κατέβω στην 

Κρυσταλλοπηγή. Κι εκεί να μάς περιμένουν, 

να μάς καλωσορίζουν, να μάς μιλάνε στα 

μακεδονικά κι εγώ να λέω πού είμαστε… 

Ρωτούσα και ξαναρωτούσα που βρισκόμαστε 

και μιλάνε τέτοια γλώσσα… Πρώτη φορά 

άκουγα να μιλάνε και να μην καταλαβαίνω 

τίποτα. Αυτά έγιναν το 1947.

Ένα βράδυ, μείναμε στο Βλαχοχώρι αν 

θυμάμαι καλά γιατί βλέπεις περάσανε και 

πολλά χρόνια. Από εκεί ξεκινήσαμε να 

πάμε για την Σχολή Αξιωματικών στον Αγ. 

Γερμανό, στο Λαιμό. Στις αρχές του ‘48, 

Γενάρη μήνα βρισκόμουν στην Πρέσπα, 

στη σχολή, δεν θυμάμαι σειρά… Θυμάμαι 

μόνο πως ήταν πρώτη μέρα του ‘48 εκεί στις 

Πρέσπες κι έμεινα ενάμιση μήνα μέχρι 15 

Φεβρουαρίου. Τότε με πονούσαν και πάρα 

πολύ τα πόδια, να μην μπορώ να περπατήσω, 

να μην μπορώ να κάνω βήμα. Με πήγαν σ’ 

ένα αναρρωτήριο και έκατσα καμιά βδομάδα. 

Να με τσιμπάνε τα πόδια από τα γόνατα και 

κάτω και να μην μπορώ να σταθώ από τους 

πόνους. Τελειώσαμε τη σχολή, μάς είπαν ότι 

είμαστε Ανθυπολοχαγοί και από τις Πρέσπες  

φτάνω στην Κόνιτσα. Βέβαια το μονοπάτι 

μας ήταν δίπλα, δίπλα από τα σύνορα μέχρι 

Κόνιτσα μεριά. Το χωριό που φτάσαμε 

λέγονταν Βούρμπιανη όπως το άκουγα και 

θυμάμαι ήταν στην Ήπειρο. Εκεί στο χωριό 

συντάχτηκε και ο λόχος. Ήμασταν η 102η 

ταξιαρχία  και τον ταξίαρχο τον έλεγαν 

Γιαννούλη. Όταν πήγαμε εκεί, δεν είχαμε 

κάνει την ανασυγκρότηση. Τον είδα ξάπλα 

τον ταξίαρχο κι έπαιρνε ασύρματο. Θυμάμαι 

ακόμα τα λόγια στον ασύρματο: πέφτουν, 

πέφτουν σα βροχή… Αυτό έλεγε. Ήταν το 

σύνθημά τους τέτοιο.

Μετά από καιρό έγινε και η συγκρότηση του 

λόχου και ρωτάνε ποιος θα πάρει την αναφορά 

του λόχου… η Τασούλα, η Τσιτσιλάκη 

φώναξαν όλοι μαζί. Τώρα εγώ σηκώνω το 

χέρι, πάω στον λοχαγό να δώσω το παρόν… 

Εγώ όμως δεν έδωσα καλά την αναφορά και 

είπα: αναφέρω την τιμή, όλοι παρόντες… 

Ενώ, έπρεπε να πω «ο λόχος πααρόν». Και 

ήρθε ο μπάρμπα Θωμάς, ένας ηλικιωμένος 

και μου λέει: συναγωνίστρια, πολύ ωραία 

τα είπες. Εμείς στον αστικό στρατό αλλιώς 

παίρναμε… Με παρηγόρησε ο άνθρωπος. 

Εγώ όμως το κατάλαβα μετά πως έπρεπε 

να το πω. Έγινε εδώ και η ανασυγκρότηση 

του λόχου. Εγώ τώρα είμαι ομαδάρχης του 

λόχου. Και πού νομίζεις ότι με στέλνουν; 

Εκεί απάνω, στις κορυφές, στον Κλέφτη, 

εκεί προς Κόνιτσα μεριά. Ένα ύψωμα και 

μία χαράδρα μάς χώριζε. Εγώ με την ομάδα 

μου να κάθομαι εκεί και να φυλάγουμε όλο το 

Γράμμο… Ήμασταν 10 με 11 άτομα κι εγώ 

ομαδάρχης της ομάδας. Είχαμε στην ομάδα 

μας έναν από την Ορεστιάδα, μεγάλος όπως 

τον βλέπαμε. Είχε έρθει από το Μπούλκες. 

Είχαμε στην ομάδα κι ένα παιδί που έπεφτε 

κάθε τόσο και άφριζε, και μετά από λίγο 

συνέρχονταν (σημ.Κ: από πολεμίτιδα). 

Έρχονταν εκεί οι λοχαγοί, μάς έκαναν έλεγχο 

κι εγώ τους είπα κάποια μέρα πως αυτός δεν 

κάνει για εδώ, δεν μπορεί… αυτός κάθε τόσο 

πέφτει και θα μας πεθάνει εδώ… δεν είναι για 

την πρώτη γραμμή. Τον πήραν, δεν ξέρω που 

τον πήγαν, ίσως και στις σοσιαλιστικές χώρες. 

Επίσης, στην ομάδαμ’ είχα κι ένα παιδί που 

το ψωμί που τους μοίραζαν δεν του έφτανε. 

Έκλεγε ο φουκαράς και τελειωμό δεν είχε. 

Ράγιζε η ψυχή μας, «λίγο, όλο λίγο παίρνω, 

μας έλεγε»… Ρε παιδάκι μου, αφού ένα δράμι 

είναι το ψωμί για όλους του λέγαμε. Άντε, 

αφού εσύ θα κάνεις τη διανομή για το ψωμί, 

εσύ και θα μάς το μοιράσεις… Εκείνος το 

μοίραζε το ψωμί και το μερτικό του πάλι λίγο 

του έπεφτε… Εδώ καθίσαμε κάμποσες μέρες. 

Όταν μας έρχονταν ενισχύσεις ανταρτών, εγώ 

ήμουν εκεί, πάνω, στον Κλέφτη. Άκουγα πως 

έρχεται βοήθεια από τον Έβρο και στο δρόμο 

έτρωγαν άλογα… ήταν νηστικοί οι άνθρωποι 

και μακρύς ο δρόμος. Μετά από 10 με 15 

μέρες, μας πήγαν ξανά στη Βούρμπιανη, μας 

έκαναν ξανά ανασυγκρότηση και ήμασταν 

στη Σχολή Αξιωματικών και θα πηγαίναμε να 

κάνουμε έναν ελιγμό ανάμεσα στην Κόνιτσα 

και Γιάννινα. Πέρασα τον Αλιάκμονα, ακόμη 

το θυμάμαι. Το νερό έφτανε μέχρι τα στήθη. 

Περάσαμε το νερό και για 5-6 μέρες ήμασταν 

ακόμη νηστικοί. Πήγαινα στα χόρτα και τα 

έγλειφα για να βρέξω λίγο το στόμα μου με 

τις σταγόνες που ήταν σκόρπιες εδώ κι εκεί. 

Ανεβήκαμε και στο ύψωμα για να δούμε αν 

εκεί γύρω έχει στρατό. Και τραγουδούσαμε 

ταυτόχρονα «Πάνω στα ψηλά βουνά και Με 

το ντουφέκι μου στον ώμο» για να δούμε αν 

υπάρχει αντίσταση εκεί γύρω.

Τραγουδούσαμε για να μας ακούσουν, για να 

ακούσουμε την αντίστασή τους και να δούμε 

πού είναι αυτοί. Εμείς πηγαίναμε από βουνό σε 

βουνό και από κορυφή σε κορυφή. Επιτέλους 

βρήκαμε και την αντίσταση των άλλων. Εκεί 

είχα έναν επίτροπο διμοιρίας που σήκωσε το 

χέρι για να φωνάξει κάποιον. Φώναζε κιόλα 

για να τον ακούσει ο δικός μας. Εγώ πάλι του 

φώναζα από δίπλα σαν ομαδάρχης που ήμουν, 

να κατεβάσει το χέρι… πρόλαβα και του είπα 

πού φωνάζεις ρε έτσι; … μάς ακούν ρε… και 

δεν αργεί μια ριπή να καρφωθεί στο χέρι. Του 

τρύπησε η σφαίρα τα μαλακά του χεριού και 

βγήκε από την άλλη μεριά. Εκείνος φώναξε 

καρδιακό, καρδιακό τραύμα κι εγώ έτρεξα 

με τις σφαίρες φορτωμένοι και πήγα και τον 

επέδεσα. Τον έστειλαν στα μετόπισθεν. 

Από κείνη τη στιγμή εγώ απομονώθηκα, δεν 

ήξερα που πήγε η ομάδα μου, τους έχασα… 

Έφυγε όλη η ταξιαρχία κι εγώ μόνη… να 

βλέπω πέρα, πέρα να έρχονται τανκς από τα 

Γιάννινα. Τα έβλεπα και τα μετρούσα: ένα, δύο 

τρία….. επτά. Έλεγα μέσα μου… και τώρα 

τι να κάνω εγώ; Και από πάνω εμφανίστηκαν 

και τα αεροπλάνα. Πετούσαν χαμηλά, όλο και 

πιο κάτω. Μόνο το κεφάλι μου δεν έκοβαν. 

Με βρήκε εκεί το αεροπλάνο. Περνούσε από 

πάνω μου στα 30 μέτρα και δεν με κατάλαβε. 

Πέρασε άλλες δύο φορές κι εγώ όρθια και 

κοκάλωνα. Ούτε τώρα με κατάλαβε. Κάπου 

κοντά ήταν και ο σκοπευτής μας. Τώρα 

είμαστε δυο. Εκεί, είμαι με τον σκοπευτή, 

έρχεται ένας λοχαγός με τον σύνδεσμο και 

με φωνάζει… Τασούλα, Τασούλα, μόνο εσύ; 

Με γνώριζε από την σχολή. Και συνεχίζει… 

γρήγορα, γρήγορα να ανταμωθούμε και εσείς 

θα προχωράτε κι εμείς θα ακολουθούμε πιο 

πίσω ώσπου να πάμε εεε… να, εκεί ψηλά… 

σ’ εκείνο το ύψωμα. Ξεκινήσαμε και όλο 

πηγαίναμε. Όπως περπατούσαμε, μου ήρθε 
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ξαφνικά μία σφαίρα και με παίρνει εδώ στο 

σαγόνι που πιάνει τα δόντια μας. Σφήνωσε 

κάτι εκεί στα κόκαλα και η σφαίρα πετάγεται, 

χτυπάει λίγο πιο εκεί… Άφησε όμως στο 

πέρασμά της ένα σιδεράκι ίσα με νύχι μέσα 

στο κόκαλο. Έτριψα λίγο περπατώντας, κάτι 

τράβηξα και το πέταξα. Και όπως πάντα, 

σημασία δεν έδωσα που τραυματίστηκα. 

Εκείνο όμως το σιδεράκι προχωρούσε μέσα 

και πρήζονταν, και πρήζονταν ώσπου πήγα 

στην Τασκένδη και το έβγαλα αργότερα. 

Αυτό έγινε το ‘48. Εδώ που πήγαμε, μεταξύ 

Γιάννινα και Κόνιτσα γινόταν και ο ελιγμός. 

Η απόσταση μεταξύ τους ήταν περίπου 

60 χιλιόμετρα όπως άκουγα τότε κι εμείς 

ήμασταν στη μέση της απόστασης. Αυτοί δεν 

ήξεραν τι τους συμβαίνει, ποιος τους χτυπάει 

και από πού τους έρχεται… Εδώ κάτσαμε 

πέντε μερόνυχτα. Εδώ ήρθε και με πήρε ο 

λοχαγός. Ήξερε καλά όλα τα μονοπάτια.»

Μικρή διακοπή και βιαστική όπως είμαι, την 

διακόπτω την θεία Τασούλα και ανυπομονώ 

να μάθω για το μετάλλιο. Και η θεία με 

προσγειώνει γρήγορα με την απάντηση…

«Α… κάτσε, μη βιάζεσαι, τώρα είμαστε στο 

1948. Έχουμε ακόμα. Στα λέω όλα κι όπως τα 

θυμάμαι με τη σειρά. Συμπτυχθήκαμε. Τώρα 

βρήκαμε τους αντάρτες, και τα μουλάρια μας. 

Ήμασταν τέσσερις και ψάχναμε τους δικούς 

μας. Ήμουν εγώ, ο λοχαγός, ο σκοπευτής 

και ο σύνδεσμος. Μόνο εμείς. Η ομάδα μας, 

που χάσαμε… όλοι πιάστηκαν. Πιάσανε και 

την χωριανήμ’ και την σκοτώσανε. Εμείς 

φωνάξαμε, ξαναφωνάξαμε και δεν μας άκουγε 

κανείς. Βγήκαμε από εκεί οι τέσσερις και όταν 

ανταμώσαμε τους αντάρτες με τα μουλάρια, 

εκεί που περπατούσαμε, κάποιος πετάγεται 

και μου λέει, εγώ από κάπου σε ξέρω. Ε, 

πού με ξέρεις ρωτώ απορημένη. Μα, στη 

Σχολή Αξιωματικών. Και το χωριό του, η 

Μάντρα του Έβρου. Κείνη τη μέρα έβρεχε 

πάρα πολύ και ήμουν μούσκεμα μέχρι το 

κόκαλο. Περνούσαμε και από ένα χωριό, 

ίσως Λαγκάδα να το έλεγαν και στα υψώματα 

Φούρκα και Καμαρίνα έβλεπα λίγο φως. 

Ήταν ένα χωριό και γύρω, γύρω όλο βουνά 

και μόνον έναν ουρανό έβλεπαν. Τίποτα 

άλλο. Από εκεί περνούσαμε. Εγώ ήμουν 

μούσκεμα και κουρασμένη, πτώμα. Έβλεπα 

εκεί και μια λαμπούδα να φέγγει αδύναμα 

κι έλεγα από μέσα μου… αχ, τι καλά που 

είναι αυτός, έχει και μια λαμπούδα κι εγώ 

μούσκεμα είμαι και τίποτα άλλο δεν έχω… 

Δάκρυσαν τα μάτια μου και συνέχιζα να 

περπατώ. Τώρα πηγαίναμε για Βούρμπιανη, 

αλλά εγώ δεν είχα ούτε ομάδα, ούτε λόχο. 

Ήμουν ανεξάρτητη. Ρωτώ έναν λοχαγό πού 

υπάρχει εδώ υπεύθυνη γυναικών. Α, μου λέει, 

στη Πυρσόγιαννη, κάτω από Βούρμπιανη… 

ένα περίπου χιλιόμετρο από εδώ. Ξεκινάω 

και τραβάω για εκεί. Βρίσκω την υπεύθυνη 

γυναικών τάγματος. Της λέω πως εδώ και 17-

18 μήνες δεν έχω περίοδο και της περιγράφω 

κάποια συμπτώματα όπως: κουράζομαι πολύ, 

δεν μπορώ να περπατάω και με πονάνε πολύ 

και τα γόνατα, μην νομίσουν πως δε θέλω να 

περπατήσω».

Την ακούω την θεία Τασούλα με κομμένη 

την ανάσα και το μυαλό μου πάει στη μητέρα 

μου. Τα προβλήματα των γυναικών τα 

αναφέρει στο βιβλίο της, το συζητούσαμε και 

μαζί πολλές φορές και περισσότερο για την 

γυναίκα Αγωνίστρια. Η γυναίκα που με τις 

ιδιαιτερότητες της φύσης άντεξε σε όλες τις 

δυσκολίες του πολέμου. Άντεξε και πάλεψε 

ηρωικά. Και επιστρέφω στην κουβέντα μας.

«Η υπεύθυνη γυναικών μου είπε ότι θα 

με στείλει στη Λεκάκη, θα καθίσω λίγο 

να ξεκουραστώ και θα γυρίσω πάλι. Δύο 

μέρες μετά, δεν πρόλαβα να καθίσω κι έγινε 

επίθεση από μπουραντάδες. Ακριβώς εκεί 

στο Κάμενικ στο Βούρμπιανη έγινε επίθεση 

και μάς σήκωσαν και πήγαμε στην Αλβανία. 

Βλέπεις Άννα, έτυχε να είμαι εκεί και να μας 

κάνουν επίθεση.

Μάς πήγαν όλους μαζί στην Αλβανία. Έκατσα 

εκεί στο Ελμπασάν δύο μήνες. Ήταν ένας 

μεγάλος στρατώνας και πολλοί τραυματίες. 

Εκεί εγώ δεν ήμουν βαριά τραυματισμένη 

όπως πολλοί άλλοι. Ανέλαβα να ετοιμάζω 

τους αρρώστους, να τους μαζεύω και να τους 

πηγαίνω για φαγητό. Τους έλεγα προσοχή, 

εν-δυο, εν-δυο και τους πήγαινα στο καζάνι. 

Έτρωγαν και μετά όπου ήθελαν πήγαιναν, 

ήταν ελεύθεροι. Όπως βλέπεις Άννα μου, 

ήμασταν ακόμα μαχητές. Το 1949 επιστρέφω 

πάλι στο βουνό και σε λίγο φεύγω για το 

Μάλι-Μάδι. Με στείλανε σ’ ένα ύψωμα και 

ήμουν ακόμη ανεξάρτητη. Δεν ήμουν ακόμη 

σε ομάδα. Ήμουν από την Καστοριά, από την 

πάνω μεριά του δρόμου για να βλέπω μέχρι 

κάτω, κάτω, μέχρι και Σιάτιστα και να βλέπω 

τις κινήσεις μέχρι κάτω… Έπρεπε όμως να 

είμαι κάτω από πέτρες, καλυμμένη και να 

μην με βλέπουν ούτε και με κιάλια. Έκατσα 

εκεί καμιά 15 μέρες. Κάποια στιγμή, μάς 

φώναξαν και μας είπαν να συμπτυχθούμε και 

σε λίγο θα κάνουμε άσκηση στο Μάλι-Μάδι. 

Κατεβήκαμε από το ύψωμα, έγινε η άσκηση 

και μετά ξανά πορεία, να περάσουμε στο 

Γράμμο μέσο Αλεβίτσας. Εμείς τώρα μέναμε 

στο πιο ψηλό βουνό στο ύψωμα Χελώνα.

Ήταν ένα γυμνό μέρος, σαν χελώνα κι είχε 

έναν γκρεμό από την μία μεριά και μία πλαγιά 

με ναρκοπέδι που έβαλε ο στρατός. Μία 

χαράδρα μάς χώριζε. Πιο ψηλά, πάνω απ’ τα 

κεφάλια μας ήταν η Αλεβίτσα… πολύ ψηλό 

βουνό… Σε αυτό το βουνό καθίσαμε κοντά 8 

μήνες. Στις αρχές Μαρτίου, μας έστειλαν από 

μία γυναίκα και από κάθε λόχο να πάμε σε μια 

σύσκεψη γυναικών… Ήταν μέσα σε δάσος και 

όλο γυναίκες.  Ήταν και η Ρούλα Κουκούλου, 

γυναίκα του Ζαχαριάδη τότε. Το θυμάμαι, 

ήταν 8 Μαρτίου του ‘49, ήμουν κοντά της. 

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε είμαι 

χωρίς δίκοχο, την κοιτάω λίγο πλάι και 

είμαι με κοντά μαλλιά. Ήρθαν και πολλοί 

φωτογράφοι έλληνες και ξένοι. Πήγαμε σ’ 

αυτά τα βουνά τον Φλεβάρη μήνα και στο 

τέλος Αυγούστου, 18 με 19 Αυγούστου του 

1949 έγινε η επίθεση. Καθίσαμε στη Χελώνα. 

Ήταν δικό μας ύψωμα και πρώτη επίθεση 

έγινε εκεί, το ‘49. Έτυχε να ρίξουν καπνογόνα. 

Ήμουν εκείνη τη στιγμή στο αμπρί. Εγώ 

τότε είχα το όπλο αλλά δεν είχα σφαίρες. 

Βγήκα έξω και φωνάζω δεν έχω σφαίρες… 

έμειναν στο αμπρί. Μου λένε δεν πειράζει, 

εσύ θα γεμίζεις την ταινία και η Αγγελική 

(πάλι από τον Έβρο, από το Ελαφοχώρι) θα 

βάζει με το οπλοπολυβόλο. Δεν προλάβαμε 

ούτε να βάλουμε, ούτε τίποτα να κάνουμε. 

Λοιπόν, εκεί που τα λέγαμε στα γρήγορα 

η Αγγελική έφυγε. Εμένα με στείλανε να 

συμπτύξω κάποια άτομα. Οι μπουραντάδες 

πιάσανε τα πάντα. Διαλυθήκαμε. Εγώ 

έστριψα δεξιά και οι άλλοι αριστερά. Και 

ευτυχώς έτσι, γιατί άμα έρχονταν όλοι δεξιά 

θα μας πιάνανε όλους, αλλά και θα γινότανε 

κανονικός πόλεμος εκεί πάνω… Σκορπίσαμε. 

Έμεινα πάλι μόνη. Σήκωσα το κεφάλι να δω 

τα αμπριά μας κι εκεί βλέπω κράνα… Μπα, 

λέω, κράνα βλέπω. Εμείς κράνα δεν έχουμε. 

Αυτά δεν είναι δικά μας… Κοιτάζω… στα 

δέκα, δεκαπέντε  μέτρα απόσταση ήμουν 

από εκεί. Με φωνάζουν, έλα συναγωνίστρια, 

έλα. Ευτυχώς που το χαράκωμα με σκέπαζε 

με ένα τοίχωμα δεξιά προς μπουραντάδες κι 

ένα προς τον όλμο. Κατεβαίνω και βρίσκω 

αμπρί. Βλέπω ταυτόχρονα και το αεροπλάνο 

να πηγαίνει γύρω, γύρω τη Χελώνα. Όταν με 

πλησίαζε, εγώ σταματούσα, κοκάλωνα. Όταν 

έφευγε και απομακρυνόταν για λίγο, εγώ 

περπατούσα, προχωρούσα λίγο ακόμα και 

πήγαινα για το αμπρί. Εκεί κοντά κατάλαβα 

πως το αμπρί δεν το σημάδεψαν. Δεν 

κατάφεραν να το σημαδέψουν. Κι εκεί που 

προχωρούσα για το αμπρί, βλέπω ένα βαρέλι 

παράξενο για μένα. Δεν είχε σκάσει κι ευτυχώς 

άφηνε λίγο άνοιγμα και μπόρεσα να περάσω. 

Μπαίνω στο αμπρί και βλέπω όλα τα παιδιά 

να επιδένονται… Ήταν όλοι τραυματισμένοι. 

Επέδεσα και εγώ δύο, τρία άτομα. Το ένα 

παλικάρι είχε κάταγμα στο ποδαράκι και 

μετά από λίγο ξεψύχησε. Και η Αγγελική 

τραυματισμένη ήταν. Την πήραν τα βόλια από 

πίσω. Τους έριχναν με το μυδράλιο. Βρήκα 

την Αγγελική ξαπλωμένη και τραγουδούσε. 
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Όλοι μετά από λίγο έφυγαν. Μόνο η Αγγελική 

δεν έφυγε. Έμεινε εκεί. Δεν μπορούσα να 

αφήσω την Αγγελική. Ήμουν αποφασισμένη 

και είπα, με την Αγγελική στο χαράκωμα, με 

την Αγγελική στο θάνατο. Τέτοια απόφαση 

πήρα. Τα τραυματισμένα παιδιά που βρήκα 

στο αμπρί έφυγαν και πάλι για το βουνό. Εκεί 

διαπίστωσαν πως δεν είμαι μαζί τους, δεν τους 

ακολούθησα… Έστειλαν τον σύνδεσμο του 

λόχου (ήταν ο Χρήστος Μπακιρτζής) να έρθει 

να με βρει και να με πάρει. Φώναζε ο Χρήστος 

Τασούλααα… Τασούλααα, γρήγορα, 

γρήγορα να ανταμώσουμε με τους άλλους. 

Με ρωτούσε γιατί δεν τους ακολούθησα. Εγώ 

πάλι λυπόμουν την Αγγελική στην κατάσταση 

που ήταν. Πηγαίναμε όπου πηγαίναμε με τον 

Χρήστο και φτάνουμε σ’ ένα ύψωμα όπου 

ήταν ένα τάγμα. Ζητάω από τον Χρήστο να 

με πάει στο τάγμα… ξέροντας ότι οι δικοί μας 

θα είναι εκεί για να τους πω για την Αγγελική, 

την τραυματία… έμεινε στο αμπρί και μόνη, 

να πάνε να την πάρουν… Οι δικοί μας 

όμως με έβλεπαν με τα κιάλια από απέναντι. 

Έβλεπαν που ήμουν ολομόναχη. Ήμασταν 

στα 10 με 15 μέτρα από το στρατό. Έφτασα 

και μου λένε έλα, έλα κι εγώ βγήκα στους 

δικούς μας, στους αντάρτες. Όταν τους είπα 

ότι η Αγγελική είναι πίσω και τραυματισμένη, 

εκεί στο ύψωμα, αυτοί επικοινώνησαν με το 

τάγμα γιατί μόνοι τους δεν θα πήγαιναν να 

την πάρουν. Έπρεπε να πάρουν την εντολή 

και οι άλλοι να είναι έτοιμοι να τους καλύψουν 

για κάθε ενδεχόμενο επιθέσεων. Και πήγαν 

και την πήραν την Αγγελική, την έστειλαν έξω 

τραυματία, στην προσφυγιά όπου έζησε για 

δεκαετίες. Επέστρεψε με την οικογένεια και 

τα παιδιά της στην Πατρίδα. Την σώσαμε με 

λίγα λόγια και με μεγάλες θυσίες».

Και η απορία μου με ακολουθεί. Και δεν 

μπορώ να μην ρωτήσω πως ο στρατός 

τόσο κοντά, στα 10-15 μέτρα δεν τις έριξε 

ντουφεκιά…

«Α… δεν έριχναν γιατί ήξεραν τι θα πάθουν, 

ήξεραν ότι οι αντάρτες και θα τους βάλουν 

και δεν θα τους αφήσουν έτσι… Εκεί, μόλις 

αντάμωσα τους αντάρτες μού είπαν ότι με 

βλέπανε από απέναντι. Τότε μού είπαν πώς 

με αυτήν την πράξη είμαι ηρωίδα και θα με 

προτείνουν για μετάλλιο ΗΛΕΚΤΡΑ.  Έτσι 

και μού το έδωσαν. Κομματικό μέλος με 

έκανε ο άνθρωπος που τον επέδεσα στο βουνό 

και φώναζε «έχω καρδιακό τραύμα». Αυτός 

με έκανε κομμουνίστρια, τακτικό μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τον 

ξαναείδα στην Τασκένδη όταν ήρθε και με 

είδε και θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές.

Τώρα ας συνεχίσω για το Τσάρλο. Κι εκεί 

μάχες γινότανε. Εκεί ήταν και το τάγμα. 

Με στέλνουν σ ένα μέρος, Ψωριάρικα το 

έλεγαν. Εκεί, στα 50 μέτρα περίπου ήταν οι 

μπουραντάδες. Ακούγονταν που μιλούσαν. 

Εδώ έρχεται μία διαταγή και μάς λέει πίσω, 

πίσω… όσοι βέβαια ήμασταν γεροί. Εκεί 

παραδίναμε τα όπλα μας. Εκεί για δύο 

μήνες οι Αλβανοί μάς τάιζαν, μάς πότιζαν… 

Εκεί κάναμε και μια χορωδία, μάς έβαζαν 

και τρέχαμε και κάναμε γυμναστική κάθε 

πρωί. Έλεγαν πως ακόμη είμαστε στρατός. 

Από εκεί, ήρθε ένα καράβι, ίσως και ρωσικό 

εμπορικό. Μάς έδωσαν από μια κούτα 

μπισκότα στον καθένα. Ήμασταν εννέα μέρες 

στο καράβι. Περάσαμε τα Δαρδανέλια, 

Μαύρη Θάλασσα… και βγήκαμε στο 

Μπακού. Για εννέα μέρες δεν είχαμε καθόλου 

νερό. Ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Η δίψα ήταν 

το κάτι άλλο. Άμα έβρεχε τρέχαμε και 

βγάζαμε τις καραβάνες μας για να μαζέψουμε 

λίγες σταγόνες νεράκι. Μάς κατεβάζουν στο 

Μπακού κι εμείς να σκορπάμε σαν τα πρόβατα 

δεξιά και αριστερά για λίγο νερό. Από εκεί, 

πάλι στο τρένο.  Ένα συνεχόμενο ντάκα-

ντούκα τα βαγόνια και κάθε ώρα σταματούσε 

το τρένο για να κατουρήσουμε. Άνοιξε η μέση 

μας σε τούτο το ταξίδι. Επιτέλους, κάποια 

στιγμή φτάνουμε. 

Μάς περίμεναν εκεί με τα καθαρά σεντόνια. 

Από γλώσσα βέβαια δεν ξέραμε τίποτα. 

Μάς τακτοποίησαν. Από την μια μεριά τα 

δωμάτια με γυναίκες και από την άλλη τα 

δωμάτια με τους άντρες. Εκεί οι Ρώσοι μάς 

περιποιήθηκαν για τρεις μήνες. Μάς έδιναν 

και από 500 ρούβλια, μάς έδιναν παλτά και 

παπούτσια. Ήταν ακόμη η εποχή του Στάλιν. 

Ήρθε η ώρα και μάς είπαν πως θα πάμε στη 

δουλειά. Μάς είπαν εμάς τις γυναίκες να 

φοράμε μαντίλες γιατί κάνει κρύο, να μην 

κρυώσουμε, να μην αρρωστήσουμε κιόλα. 

Θυμάμαι ένας φύλαγε, κάθονταν στην πόρτα 

και μάς κοιτούσε αν φοράμε τη μαντίλα. 

Ήθελαν να μάς προστατέψουν, ήθελαν να 

μάς προφυλάξουν να μην αρρωστήσουμε. 

Έτσι φτάσαμε στη Ρωσία και καθίσαμε και 

συνεχίσαμε τη ζωή για πολλά χρόνια». 

Δεν μπορώ να μην πω ότι η ιστορία που 

άκουσα είναι συναρπαστική. Λίγη σιωπή, λίγη 

σκέψη και το μυαλό μου τρέχει πότε εδώ και 

πότε εκεί. Ακόμη ρωτώ κι ας είπαμε πολλά. 

Πώς να μην ρωτήσω για την Βαϊνή, πώς να 

μην ρωτήσω για την Αγγελική. Πιάνω πρώτα 

την κουβέντα για την Βαϊνή, αν ζει, που πήγε 

και τέτοια… «Ααα, τι να σου πω, να εκεί που 

την πιάσανε στα Γιάννινα που ήμασταν, την 

σκότωσαν, την εκτέλεσαν. Τρία αδέρφια στο 

βουνό η Βαϊνή… και σκοτώθηκαν. Ήταν δύο 

αγόρια ο Κώστας, ο Σταύρος και η Βαϊνή. 

Έτυχε να πάει η ομάδα της στα μετόπισθεν 

για κάποια αποστολή. Δεν μπορούσα κι εγώ 

να της πω  κάτσε μαζί μου; Σκέφτηκα τότε 

πως όπου και να είναι, θα πιάσει και αυτή μία 

πέτρα… όπως κι εγώ. Να που δεν γλύτωσε»…

Λίγα δευτερόλεπτα και τα μάτια μας 

βούρκωσαν. Ο κόμπος στο λαιμό μας πάνω, 

κάτω πάει. Λίγη σιωπή. Λίγες στιγμές ακόμα 

και συνεχίζουμε. Επίθετο θεία Τασούλα; Και 

δεν αργεί, ΖΗΣΑΚΗ έλεγαν την Βαϊνή. 

Ορίστε. Πάλι στη Ζησάκη φτάνω, πάλι 

στους συγγενείς της Τασούλας. Δεν το ψάχνω 

επί τούτου. Με περιμένουν οι εκπλήξεις 

στη γωνία όπως λέμε. Ψάχνω ονόματα 

στα βιβλία «Έπεσαν για τη Ζωή»  κι εκεί 

διαβάζω έναν, έναν τους σκοτωμένους. 143 

του χωριού ΚΥΑΝΗ. Πολλοί, πάρα πολλοί 

και το χωριό Κυανή μικρό παρακαλώ… 

Οικογένειες διαλυμένες. Οικογένειες που 

σκόρπισαν παντού. Αλλού ζωντανοί και αλλού 

σκοτωμένοι. Γραμμένοι σε όλα τα μνημεία της 

Ελλάδας από τον Έβρο, στην Φλώρινα και 

μέχρι το Γράμμο και το Βίτσι. Γραμμένοι και 

στα μνήματα της ξενιτιάς. Άλλοι 9 σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Κουρδάκη Αθανασίου, 

πολιτικού πρόσφυγα στη Ρουμανία για 30 

χρόνια, που θεώρησε επιστρέφοντας στην 

Πατρίδα στοιχειώδες χρέος του να γράψει 

τους ήρωες και μάρτυρες του χωριού του.

Πιάνω και πάλι το περιοδικό της Αντίστασης, 

τεύχος 131, μελέτη μεταλλίων του Δ.Σ.Ε. του 

Ζελιλίδη και διαβάζω στη σελίδα 63 στον 

αριθμό 295: «ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗ 

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΑ, ΛΟΧΙΑΣ». 

Βιάζομαι να της στείλω φωτοτυπία τούτη τη 

σελίδα του περιοδικού. Είναι ανεκτίμητη για 

τα παιδιά της. Την ευχαριστώ για την υπομονή 

και την κουβέντα που κάναμε. Βιάζομαι να 

την ευχαριστήσω για το μάθημα Ιστορίας. 

Απλά, σταράτα, καθαρά τα λόγια της θείας 

Τασούλας. Δάκρυα που μας συνόδευαν σε 

όλη τη διάρκεια της κουβέντας. Θυμήθηκε 

πολλά και ας πέρασαν 70 χρόνια από τότε. 

Είπαμε και γράψαμε λίγες αράδες ακόμα γι’ 

αυτούς που έφυγαν και γι’ αυτούς που θέλουν 

να μάθουν κάτι παραπάνω για κείνα τα χρόνια 

του πολέμου, του Εμφυλίου, για τις συνθήκες 

και αιτίες που προκάλεσαν τον σπαραγμό 

αυτής της γενιάς. Προσπάθησα να κρατήσω 

την αυθεντική γλώσσα του Έβρου έτσι όπως 

την άκουσα. Κλείνοντας την κουβέντα μας, 

δύο λόγια ακόμη ήθελε να μου πει η θεία 

Τασούλα: «Γράψε σε παρακαλώ. Αυτά στα 

είπα για να μην ξαναδούμε ποτέ και πουθενά 

ΠΟΛΕΜΟ. ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ». Ήταν 

ακόμη μια Ιστορία Μεταλλίου και πάλι από 

τον Έβρο. Εγώ, ακόμη μια φορά υποκλίνομαι 

στο σθένος, στο κουράγιο, στην παλικαριά, 

στο ήθος και στην αγωνιστικότητα αυτών των 

ανθρώπων. Και πάλι ευχαριστώ θεία Τασούλα. 

 ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗ ⁞ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ…
… ΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ Τ’ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ…

Της Παρχαρίδου Γεωργία (Επιμελήτρια – αρθρογράφος. E-mail: georgia87378@yahoo.com)

Ξέρω πως οι μέρες κάθε άλλο παρά 

προσφέρονται για κριτική, αλλά 

πως μπορώ να μείνω απαθής μ’ όλα 

αυτά που συμβαίνουν γύρω μας; Πλέον, 

δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αφορμή 

για να ξεχειλίσει το ποτήρι, αφού 

καθημερινά διαδραματίζονται σκηνές και 

γεγονότα, που μόνο εξωφρενικά  μπορώ 

να τα χαρακτηρίσω! Συμβαίνει το ένα 

και λέω, προσπαθώντας να συγκρατήσω 

τον εαυτό μου: «εντάξει, τυχαίο γεγονός 

είναι και μεμονωμένο…». Μετά γίνεται 

το επόμενο και πάλι με γενναιόδωρη 

διάθεση, δοκιμάζοντας να ελέγξω ακόμα 

μια φορά τον εαυτό μου, μονολογώ: 

«εντάξει, συμβαίνουν και αυτά… ευτυχώς, 

είναι σπάνιο φαινόμενο…». Στο τρίτο 

περιστατικό δεν κρατιέμαι πλέον! «Είναι 

δυνατόν; Τόσο πολύ ξεπέσαμε, επιτέλους; 

Πότε θα μπει ένα τέλος σ’ αυτήν την 

κατάσταση;»

Δε θ’ αναφερθώ σε κάποιο γεγονός 

συγκεκριμένα. Άλλωστε, είναι τόσα 

πολλά, που δεν ξέρω ποιο αξίζει να 

μνημονεύσω πρώτο και ποιο δεύτερο. Το 

συμπέρασμα, όμως, που κατέληξα είναι 

ένα και τελεσίδικο: έχουμε φέρει τα παιδιά 

μας σ’ έναν κόσμο απάνθρωπο, που κάθε 

ιδανικό έχει απαξιωθεί και κάθε αξία έχει 

καταρρεύσει. Και το χειρότερο απ’ όλα 

είναι ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπαίτιοι 

για την κατάντια μας, εμείς οι ίδιοι 

έχουμε προκαλέσει την καταστροφή που 

συντελείται. Με μια σταδιακή, αλλά απ’ 

ότι φαίνεται αποφασιστική, στροφή προς 

την αποσάθρωση, φτάσαμε στο σημείο να 

είμαστε ανίκανοι να βάλουμε, αν όχι ένα 

τέλος, τουλάχιστον ένα φραγμό σ’ αυτήν 

την καταστρεπτική  μανία που μας έχει 

παρασύρει.

Μπορεί κάποιοι να σκεφτούν ότι είμαι 

σκληρή και ίσως γίνομαι υπερβολική με 

την κριτική που ασκώ. Κάποιοι μπορεί 

να με χαρακτηρίσουν και ανηλεή και 

ίσως να έχουν δίκιο. Γιατί μόνο ανηλεής 

μπορώ να είμαι με τους παιδόφιλους, 

που χωρίς να έχουν ίχνος ντροπής 

επιδίδονται σε αναίσχυντες πράξεις εις 

βάρος αθώων παιδιών. Κάθε άλλο παρά 

«άνθρωπο» μπορώ να χαρακτηρίσω μια 

τέτοια φυσιογνωμία, που τρομοκρατεί 

απονήρευτες ψυχούλες για να ικανοποιήσει 

τις διαστροφικές ορμές του. Και δεν είναι 

μόνο η πράξη που χαρακτηρίζει αυτά τα 

όντα ως απάνθρωπα και διεστραμμένα. 

Είναι η ίδια η σκέψη που τους οδηγεί στην 

πράξη, ο συλλογισμός που γίνεται μέχρι να 

επιτελεστεί αυτός ο μιαρός στοχασμός.

Μόνο αμείλικτη μπορώ να γίνω με τους 

ανθρώπους που εθελοτυφλούν μπροστά στα 

πραγματικά προβλήματα μιας κοινωνίας 

και στην πρώτη ευκαιρία θα στρέψουν 

το βλέμμα τους για ν’ ασχοληθούν με 

την προσωπική ζωή ενός διάσημου 

προσώπου, που τους πασάρουν τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. Προβλήματα που 

επηρεάζουν και καθορίζουν την πορεία και 

την τύχη ενός κοινωνικού συνόλου, ίσως 

και λαού, παραγκωνίζονται και μπαίνουν σε 

δεύτερη μοίρα μπροστά στις οργιάζουσες 

φήμες  για πρόσωπα του καλλιτεχνικού 

στερεώματος. Και αναρωτιέμαι πως είναι 

δυνατόν να έχουμε γίνει τόσο ανούσιοι 

και μικροπρεπείς, χωρίς υπόσταση και 

αξία… Αναρωτιέμαι πως καταφέραμε να 

φτάσουμε σε τέτοιο σημείο διαφθοράς και 

σήψης, πως πετύχαμε να γίνουμε έρμαιο 

των αδυναμιών μας, ανδρείκελο μπροστά 

στους ίδιους τους εαυτούς μας…

Θέλω να στρέψω το βλέμμα μου σε άλλη 

κατεύθυνση. Προσπαθώ να βρω κάτι να 

πιαστώ, ν’ αντλήσω από κάπου ελπίδα 

για το μέλλον και να δω τα πράγματα με 

θετική διάθεση, αλλά δεν τα καταφέρνω. 

Ανοίγω την τηλεόραση και το μόνο 

πράγμα που ακούω είναι για φόνους και 

καταστροφές. Κατάρα και εκδίκηση 

του Θεού το ονομάζουν κάποιοι. Εγώ 

θα το χαρακτήριζα αυτοκαταστροφική 

μανία. Δοκιμάζω να ξεχαστώ ακούγοντας 

ραδιόφωνο, μα και εκεί η κατάσταση δεν 

είναι καλύτερη. Θάνατοι, βιασμοί, ληστείες 

και διαφθορά είναι πλέον η καθημερινή 

μας ρουτίνα. 

Απελπισμένη κλείνω τ’ αυτιά μου και 

μετροφυλλώ ένα περιοδικό θέλοντας να 

ξεφύγω από την κατάσταση, αλλά ούτε στις 

σελίδες του καταφέρνω να βρω αναπαμό. 

Οικογενειακή βία και φωτογραφίες που 

μου σπαράζουν την καρδιά, με γεμίζουν 

πόνο και μίσος. Τι σόι τέρατα είναι αυτά 

που φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους και 

θεωρούν ότι είναι κτήμα και περιουσία τους; 

Ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι έχουν 

το δικαίωμα να βιαιοπραγούν εις βάρος 

των τέκνων τους και τους συμπεριφέρονται 

λες και τους ανήκουν, ξεσπώντας πάνω 

τους τις δικές τους αδυναμίες με το 

χειρότερο και πιο απάνθρωπο τρόπο; 

Εικόνες ανυπεράσπιστων και ανήμπορων 

ν’ αντιδράσουν παιδιών γίνονται μάρτυρες 

της τραγικότητας της κατάστασης. 

Τα γράμματα σιγά-σιγά χάνονται μπροστά 

από τα θολωμένα μάτια μου. Νιώθω 

απογοήτευση και μίσος. Απογοήτευση, 

γιατί δε θέλω να πιστέψω ότι σε μια τέτοια 

κοινωνία έφερα την κόρη μου. Με ποια 

λόγια θα μπορέσω να  την πείσω ότι η ζωή 

είναι ωραία και ποια δικαιολογία θα βρω 

να ξεστομίσω, όταν αργότερα θα έρθει να 

μου ζητήσει εξηγήσεις για την πλασματική 

εικόνα που τώρα της παρουσιάζω; Πως θα 

την κοιτάξω στα μάτια χωρίς να δακρύσω 

για την κατάντια μας και θα της εξηγήσω 

ότι αξίζει κάποιος να ζει; Απογοήτευση, 

γιατί έχω χάσει και την παραμικρή ελπίδα 

ότι θα έρθουν μέρες καλύτερες για όλους 

εμάς, που θέλουμε ν’ αποκαλούμαστε 

«άνθρωποι». Είναι, όμως, και το μίσος 

που φωλιάζει στην καρδιά μου. Μίσος 

για όλα αυτά που δέχτηκα να γίνουν στην 

κοινωνία που κι εγώ η ίδια ζω και για την 

ανικανότητά μου να κάνω κάτι για να τα 

σταματήσω. Μίσος για όλους αυτούς που 

καταστρατήγησαν κάθε αξία και ιδανικό, 

γι’ αυτούς που ισοπέδωσαν κάθε ιδεώδες 

και αληθινά αγνό. Μίσος, γιατί χάσαμε τη 

μάχη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.

Αποπροσανατολιστήκαμε… και μάλιστα 

χωρίς λόγο και αιτία.
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Η κοινωνία των μελισσών αποτελείται 

από τη βασίλισσα, τις εργάτριες και 

τους κηφήνες. Ο ρόλος της βασίλισσας 

είναι να γεννά αυγά και παρά το όνομά της 

ούτε διοικεί ούτε επιβάλλεται. Οι εργάτριες 

την ταΐζουν κατευθείαν στο στόμα. Οι 

εργάτριες κάνουν όλες τις δουλειές μέσα 

και έξω από την κυψέλη. Οι κηφήνες 

παράγουν θερμότητα και ζεσταίνουν το 

γόνο, αερίζουν την κυψέλη το καλοκαίρι 

κουνώντας τα φτερά τους. Διαμοιράζουν 

το νέκταρ και γονιμοποιούν τη βασίλισσα. 

Δεν είναι λοιπόν οι τεμπέληδες εραστές 

όπως συνήθως πιστεύουμε, αλλά ο ρόλος 

τους είναι σημαντικός.

Η γλώσσα των μελισσών

Οι μέλισσες συνεννοούνται μεταξύ τους 

με χορό, συχνά με σπαρταριστό ρυθμό, 

ηχητικές εκπομπές και οσμές. 

Σχέσεις μελισσών από διαφορετικά 

μελίσσια

Οι μέλισσες δεν δέχονται ξένη μέλισσα 

ή βασίλισσα μέσα στην κυψέλη τους. Οι 

φύλακες που προστατεύουν την είσοδο την 

αντιλαμβάνονται αμέσως, την πλησιάζουν, 

την ψάχνουν με τις κεραίες τους και την 

πετούν έξω από την κυψέλη ή την σκοτώνουν 

με το κεντρί τους, αν επιμένει να μπει. 

Εξαίρεση κάνουν για τους κηφήνες, που 

είναι καλοδεχούμενοι σε όποια κυψέλη κι 

αν μπουν, καθώς και για τις μέλισσες, που 

με γεμάτο τον πρόβολο με νέκταρ και τα 

πόδια από γύρη, μπαίνουν κάποτε κατά 

λάθος σε ξένη κυψέλη και γίνονται δεκτές 

φιλικά.

Διάρκεια ζωής

Η βασίλισσα ζει μέχρι 4 - 5 χρόνια, αλλά 

ύστερα από το δεύτερο χρόνο της ζωής της 

αρχίζει να γερνά, λιγοστεύει ο αριθμός των 

αυγών που γεννά και γι’ αυτό συνήθως οι 

εργάτριες την αντικαθιστούν. Η εργάτρια 

ζει μέχρι 40 μέρες. Ο κηφήνας ζει 4 μέχρι 

5 μήνες.

Αναπαραγωγή

Όταν εκκολαφθεί από το βασιλικό κελί ή 

βασιλοκύτταρο, η βασίλισσα τις πρώτες 

2-3 μέρες περιφέρεται μέσα στην κυψέλη 

σαν ξένη, αδιάφορη για τις μέλισσες που 

την τριγυρίζουν, όπως και εκείνες είναι 

αδιάφορες για τη νέα βασίλισσα, την οποία 

ούτε περιποιούνται ούτε την τρέφουν. 

Την τρίτη μέχρι την πέμπτη ημέρα από 

την εκκόλαψή της, εφόσον ο καιρός 

είναι καλός, ηλιόλουστη ημέρα χωρίς 

άνεμο, βγαίνει στη σανίδα πτήσεως της 

κυψέλης και κάνει μερικές δοκιμαστικές 

πτήσεις διαγράφοντας κύκλους μπροστά 

στην κυψέλη, χωρίς να απομακρυνθεί 

περισσότερο από δύο τρία μέτρα, με το 

κεφάλι πάντα γυρισμένο προς την κυψέλη, 

σημαδεύοντας τη θέση της κυψέλης 

της σε σχέση με τα αντικείμενα που 

την περιτριγυρίζουν. Όταν έπειτα από 

αλλεπάλληλες τέτοιες πτήσεις χαράζει 

στο μνημονικό της την τοποθεσία της 

κυψέλης της, τότε ξεκινά με ορμή για 

το γαμήλιο ταξίδι και αμέσως τρέχουν 

κατόπι της οι κηφήνες της κυψέλης και 

των άλλων κυψελών, όσοι πετούν στην 

περιοχή εκείνη, προσελκυσμένοι από 

την ουσία που εκκρίνουν οι σιαγονικοί 

αδένες της βασίλισσας. Το ζευγάρωμα 

με τον κηφήνα γίνεται πετώντας ψηλά 

στον αέρα. Η βασίλισσα ζευγαρώνει με 

τον πρώτο κηφήνα που την πλησιάζει 

από τους πολλούς που την κυνηγούν και 

αυτός φυσικά θα είναι ο πιο ταχύς και ο 

πιο δυνατός για να μπορέσει να την φτάσει 

στο φρενιασμένο πέταγμά της. Πάντως 

το τίμημα της επιτυχίας του κηφήνα 

να γονιμοποιήσει τη βασίλισσα είναι ο 

θάνατος, γιατί στο ζευγάρωμα αποσπώνται 

τα γεννητικά του όργανα και πέφτει νεκρός 

από τον ακρωτηριασμό. Μετά το γαμήλιο 

πέταγμα η βασίλισσα επιστρέφοντας 

στην κυψέλη της καθαρίζεται από τις 

μέλισσες, ακολουθεί ανάπαυση 48 ωρών 

και αμέσως κατόπιν αρχίζει να γεννά. 

Όταν γεννήσει 80 με 100 αυγά σταματά 

λίγα λεπτά για να ξεκουραστεί και να πάρει 

τροφή. Τότε αμέσως οι μέλισσες που 

την περιτριγυρίζουν την χαϊδεύουν με τις 

κεραίες τους και την τροφοδοτούν μέσα 

στο στόμα με βασιλικό πολτό. 

Αναζήτηση τροφής

Οι μέλισσες μπορούν να απομακρυνθούν 

μέχρι 3 - 4 χιλιόμετρα από την κυψέλη 

προς αναζήτηση τροφής. 

Πώς οι μέλισσες φτιάχνουν το μέλι

Η πρώτη ύλη του μελιού είναι το νέκταρ 

από το οποίο παράγεται το ανθόμελο και 

το μελίτωμα. Το νέκταρ το παίρνουν οι 

μέλισσες από τα άνθη, ενώ το μελίτωμα 

προέρχεται από τα παράσιτα των φυτών. 

Τα παράσιτα απορροφούν το χυμό, 

ο οποίος περνά από το πεπτικό τους 

σύστημα και σχηματίζεται το μελίτωμα, 

το οποίο χρησιμοποιούν για τις ανάγκες 

τους. Αυτό που περισσεύει βγαίνει με 

μορφή σταγονιδίων, που οι μέλισσες 

απομυζούν από το σώμα των παρασίτων ή 

από τα φύλλα των φυτών όπου πέφτει το 

μελίτωμα. 

Οι συλλέκτριες προσθέτουν στο νέκταρ 

και στο μελίτωμα σάλιο και το μεταφέρουν 

στις κυψέλες. Εκεί το μοιράζουν στις 

εργάτριες και στους κηφήνες. Μέχρι να 

τοποθετηθεί στα κελιά περνά πολλές 

Αποπροσανατολιστήκαμε από τον ίδιο 

μας τον εαυτό και τρέχουμε σε μια 

κατηφόρα που τελειωμό δεν έχει. Θέλω να 

κοιμηθώ και σαν ξυπνήσω, να είναι όλα 

ένας κακός εφιάλτης. Θέλω ν’ ανοίξω τα 

μάτια μου και να χαμογελάσω στη ζωή. 

Να δω την ελπίδα να γεννιέται στο 

κελάηδισμα του κοκκινολαίμη, στην 

ανθοφορία των λουλουδιών, στα μάτια της 

κόρης μου. Γιατί χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει 

στόχος ούτε σκοπός, δεν υπάρχει 

προσδοκία ούτε όνειρα και χωρίς όνειρα 

δεν υπάρχει ζωή. Και αυτός είναι ο 

μεγαλύτερος φόβος μου: ότι υπάρχουμε σε 

μια νεκρή κοινωνία, πιόνια σε μια 

προδιαγραμμένη πορεία, μαριονέτες στο 

θέατρο του παραλόγου. Και αυτό το 

ονομάζουμε «ζωή»… 

ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ⁞ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Του Κώστα Τσιρτσικου
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ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ 

φορές από τη μια μέλισσα στην άλλη 

και κάθε φορά προστίθεται σάλιο, το 

οποίο μεταβάλλει τα σάκχαρα. Το 

υγρό πιπιλίζετε από τις μέλισσες πολλές 

φορές, 15 - 20 λεπτά. Η διαδικασία αυτή 

συμπυκνώνει το υγρό. Κατά τη διάρκεια 

πολλών ημερών εξατμίζεται το νερό και η 

πυκνότητα του υγρού αυξάνει σε σάκχαρα 

ώσπου να φτάσει στο 70% με 80%. 

Στη συνέχεια οι μέλισσες καλύπτουν το 

συμπυκνωμένο μέλι με ένα κάλυμμα από 

κερί. Η σύνθεση του μελιού εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες: τα είδη φυτών 

απ’ όπου συλλέγουν οι μέλισσες το νέκταρ 

και το μελίτωμα, τη φύση του εδάφους, τη 

ράτσα μελισσών, τη φυσική κατάσταση του 

μελισσιού κ.α.

Τα μέλια των μελιτωμάτων έχουν σκούρο 

χρώμα και κρυσταλλοποιούνται λίγο 

σε αντίθεση με τα μέλια του νέκταρος. 

Η χημική σύνθεση του μελιού ποικίλει 

από είδος σε είδος. Το μέλι περιέχει τα 

παρακάτω συστατικά: νερό, γλυκόζη, 

φρουκτόζη, μαλτόζη, σακχαρόζη και άλλα 

σάκχαρα, οξέα, ένζυμα και βιταμίνες .

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Της Λάνας Τσιρτσίκου

Τι χρειαζόμαστε: 6 μέτριες πατάτες, 4 αυγά, ½ βαζάκι πίκλες αγγουράκι τουρσί (περίπου 

12-15 κομμάτια), 1 μικρό κρεμμύδι, 250 γρ. μαγιονέζα, μαϊντανό, 2 κουταλιές σούπας 

μουστάρδα, λάδι-ξύδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη  

Πώς το κάνουμε: Ξεφλουδίζουμε και βράζουμε τις πατάτες σε αρκετό αλατισμένο νερό. 

Μόλις βράσουν τις στραγγίζουμε και αφού κρυώσουν τις κόβουμε κομμάτια μέσα στο 

μπολ.

Βράζουμε τα αυγά 10’. 

Κόβουμε σε ροδέλες τις πίκλες, το κρεμμύδι και τ’ αυγά σε μέτρια κομμάτια, ψιλοκόβουμε 

τον μαϊντανό και τα ανακατεύουμε με τις πατάτες.

Ρίχνουμε και ανακατεύουμε τη μαγιονέζα.

Σ’ ένα μπολ  βάζουμε το λάδι, το ξύδι, τη μουστάρδα, το αλατοπίπερο και την ρίγανη και αφού ανακατέψουμε  καλά περιχύνουμε την 

πατατοσαλάτα μας, προσέχοντας να ανακατευτεί ομοιόμορφα.

Λίγα μυστικά ακόμα: Όταν βράζουμε τις πατάτες σε νερό εκτός από αλάτι μπορούμε να προσθέσουμε και διαφορά μπαχαρικά της 

αρεσκείας μας: κρόκο Κοζάνης, κουρκουμά η μερικούς κόκκους  μπαχάρι. Για να πετύχω πιο ελαφριά γεύση  και λιγότερα λιπαρά στη  

σαλάτα  ανακατεύω 100γρ  μαγιονέζα με 150-200 γρ. γιαούρτι  στραγγιστό.  

Υλικά: ½ κιλό λουκάνικα χωριάτικα, 2 πιπεριές πράσινες, 3 πιπεριές 

κέρατο, 1 πορτοκαλί πιπεριά, 1 κίτρινη πιπεριά, 1 κόκκινη πιπεριά, 2 

πιπεριές Φλωρίνης, 1 μελιτζάνα, 3 μεγάλες ντομάτες ώριμες (περίπου 1 

κιλό), 2 κρεμμύδια,  ½ κούπα λάδι, 1 κούπα κόκκινο κρασί, λίγο μπούκοβο 

(προαιρετικά), αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ζάχαρη. 

Εκτέλεση

Πλένουμε και στραγγίζουμε τα λαχανικά μας. Κόβουμε το κρεμμύδι, τη 

μελιτζάνα και τις πιπεριές σε λωρίδες. Τρίβουμε στον τρίφτη ή στο μούλτι 

τις δυο ντομάτες και την τρίτη την κόβουμε σε καρέ. Έπειτα πλένουμε και 

κόβουμε τα λουκάνικα σε χοντρές φέτες.

Σε βαθύ τηγάνι ή πλασωτέ κατσαρόλα, βάζουμε το κρεμμύδι, τη μελιτζάνα, 

τις πιπεριές, τα λουκάνικα, τα περιχύνουμε με το λάδι και τα σοτάρουμε σε 

μέτρια φωτιά, μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά και να γυαλίσουν. Τα 

σβήνουμε με το κρασί και όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε τις ντομάτες, το 

μπούκοβο, 1 γεμάτο κουτάλι της σούπας ζάχαρη και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε το φαγητό, μισοσκεπάζουμε και σιγοβράζουμε 

για 15’ περίπου, ώσπου να χυλώσει η σάλτσα του και να βράσουν τα λαχανικά. (Αν χρειαστεί νερό, προσθέτουμε). Τα σερβίρουμε σαν 

ορεκτικό κρασομεζέ ή τα συνοδεύουμε με ρυζάκι. 

ΣΠΕΤΣΟΦΑΪ  ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟ

ΚΕΛΛΟΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) 

Τα κουλουράκια αυτά είναι τα παραδοσιακά βουτήματα της περιοχής του άντρα μου. Είναι πεντανόστιμα και πανεύκολα στην παρασκευή 

τους.

ΥΛΙΚΑ

2 κούπες ελαιόλαδο   

2 κούπες ζάχαρη

1 1/2 κούπας χυμό πορτοκάλι
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1/2 κούπας νερό

1/2 ποτηράκι κρασιού κονιάκ

κανέλα- γαρύφαλλο

1 φακελάκι baking powder

2 κουταλάκια γλυκού σόδα διαλυμένη μέσα στο χυμό

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

αλεύρι σταρένιο όσο πάρει (1 με 1,5 kg) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε σε μια λεκάνη το λάδι, το κονιάκ, το νερό και το πορτοκάλι μέσα στο οποίο 

έχουμε διαλύσει τη σόδα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί. 

Βάζουμε την κανέλα και το γαρύφαλλο. Ρίχνουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μαζί 

με το  baking powder. Ανακατεύουμε καλά και αρχίζουμε να προσθέτουμε το σταρένιο 

αλεύρι μέχρι να πετύχουμε μια ζύμη μαλακιά κι ελαστική που να κολλάει ελαφρώς στα χέρια 

μας. Αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά. Λαδώνουμε ελαφρά τα χέρια μας και πλάθουμε 

κουλουράκια. Εδώ στο Κρανίδι τα φτιάχνουν στο σχήμα της φωτογραφίας αλλά εσείς 

μπορείτε να τους δώσετε ότι σχήμα θέλετε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο στους 180 βαθμούς 

φούρνο για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να ροδοκοκκινίσουν. Τα φυλάμε σε δοχείο που να 

κλείνει καλά.  

Να ζήσετε νόστιμα!

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Γράφει ο Χρήστος Νταβατζής από την 

Αθήνα

«Αγαπητή σ. Τασούλα, πρώτα απ’ όλα σας 

εύχομαι χρόνια πολλά και το έτος 2017 να 

είναι χαρούμενο, ειρηνικό και δημιουργικό. 

Με μεγάλη χαρά πήρα το περιοδικό 

σας «Καλημέρα 6/2016». Διαβάζοντας 

σελίδα προς σελίδα είναι εξαιρετικό και 

μου άρεσε πάρα πολύ. Πρόσεξα ότι έχετε 

ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, σας εύχομαι 

καλή επιτυχία στο πρόγραμμά σας. Οι 

φωτογραφίες που έχετε στο «Καλημέρα» 

από τις εκδηλώσεις που κάνετε είναι τόσο 

ωραίες, ώστε μου δημιουργούν την αίσθηση 

να αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι κι εγώ 

ανάμεσά σας. Χαίρομαι και καμαρώνω την 

οργάνωσή σας και την ζωτικότητα που έχετε. 

Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για 

το ότι διαθέσατε μία ολόκληρη σελίδα 

στο περιοδικό σας για την παρουσίαση 

του βιβλίου μου και μάλιστα με τέτοια 

εμφάνιση – όλοι οι σύντροφοι και γνωστοί 

μου που το είδανε, τους έκανε μεγάλη 

εντύπωση και είπαν τα καλύτερα λόγια το 

περιοδικό σας «Καλημέρα». Αγαπητή σ. 

Τασούλα, σας ευχαριστώ για την απάντηση 

στο γράμμα μου, που με ενημερώνεται 

ότι το περιοδικό σας το διαθέτετε δωρεάν 

στους συνταξιούχους στην Ελλάδα. Σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ συμβολικά 

σας στέλνω 50 ευρώ μαζί με τις πολλές 

ευχαριστίες μου για το περιοδικό σας και 

εύχομαι πάντα να έχει καλή επιτυχία σε 

όλα. Να μεταφέρεται τους θερμούς μου 

χαιρετισμούς σε όλους του συντρόφους 

και φίλους της Ελληνικής Κοινότητας. 

Συν. Τασούλα σε χαιρετώ με συντροφική 

εκτίμηση. 

Κ: Συν. Χρήστο, ευχαριστούμε για τα καλά 

σου λόγια. Η σύνταξή μας κάνει προσπάθεια 

να βελτιώσει το περιεχόμενο όπως και την 

εμφάνιση του περιοδικού μας με την καλή 

συμμετοχή που έχουμε από εσάς τους 

αναγνώστες μας. Ευχαριστούμε για την 

προσφορά σας που δεν είναι καθόλου 

συμβολική για τους συνταξιούχους μας 

σήμερα στην Ελλάδα και στην Τσεχία. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Γράφει η Νεραντζή Μελαμάτη από τη 

Μακρή Έβρου

Καλημέρα στην «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» και στη 

σύνταξη του περιοδικού!

Γνώρισα το περιοδικό σας από τον φίλο  

του περιοδικού σας Βαγγέλη Σδούκο, 

και ήταν για μένα μια πολύ ευχάριστη 

έκπληξη. Αισθάνθηκα την ανάγκη να 

σας συγχαρώ για την σπουδαία δουλειά 

που κάνετε και για την προσφορά σας 

στον ελληνισμό της προσφυγιάς και της 

διασποράς. Εγώ είμαι συνταξιούχος, το 

όνομα μου είναι Νεραντζή Μελαμάτη, ζω 

σήμερα  στη Μακρή Έβρου, και με τους 

γονείς μου και τα αδέρφια μου ζήσαμε 

πολίτικοι πρόσφυγες στη Ρουμανία. Γεια 

σας και καλή χρονιά!

Κ: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, 

Νεραντζή κι εμείς σου ευχόμαστε καλή 

χρονιά και καλή υγεία. 

Γράφει ο Νίκος Καλόγερος από τη 

Θεσσαλονίκη

Σεβαστή Σύνταξη του «Καλημέρα» και 

αγαπητή Τασούλα, στο προηγούμενο 

τεύχος (6/2016), σας έγραψα ότι στην 

πόλη Κάρβινα που βρίσκεται κοντά στην 

Οστράβα, πέθανε το προσφυγόπουλο 

Αργύρης Βλαχόπουλος από το γνωστό 

ανταρτοχώρι Γλυκονέρι Καστοριάς. 

Παραμονές Χριστουγέννων του 2016 στην 

Καστοριά σκοτώθηκε από αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα ο μικρότερος αδελφός του 

Αργύρη, Χρήστος, με τον οποίο ήμασταν 

μαζί στην τεχνική σχολή το 1952 στην 

Σμπρογιόφκα στην πόλη Φσέκιν της 

Μοραβίας. Στις δύο κόρες του στέλνουμε 

τα θερμά μας συλλυπητήρια. Επίσης 

συλλυπούμαστε θερμά και την αδελφή του 

Αλεξάνδρα που μένει στο Ζλάτε Χόρι στο 

Γέσενικ της Τσεχίας. Με εκτίμηση, Νίκος 

Καλόγερος. 

Τα θερμά συλλυπητήρια στέλνω στην 

οικογένεια του ένδοξου αγωνιστή Οδυσσέα 

Δεληγιάννη. 

Λυπηθήκαμε πολύ που έφυγε η αγαπητή 

μας Ελένη Νεδέλκου, τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στην οικογένεια της. 

Κ: Τα πιο θερμά και ειλικρινή 

συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και 

συγγενείς του Χρήστου για την τραγική 

αυτή απώλεια. 
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18 Μαρτίου 2017 – Αυτή τη μέρα οι 

Έλληνες από την Πράγα και πολλές άλλες 

πόλεις της Τσεχίας μοιραστήκαμε τον 

μεγάλο πόνο της οικογένειας Νεδέλκου 

τιμώντας τη μνήμη της αγαπημένης 

μας Έλενα (Ελένη) Νεδέλκου, η οποία 

μας άφησε πριν σαράντα μέρες. Στο 

οικογενειακό εστιατόριο-ταβέρνα 

«Όλυμπος» ακούσαμε τα αγαπημένα της 

τραγούδια από το μουσικό σχήμα Γιάννη 

Καπνιστής και Μπόρο.

Η Έλενα γεννήθηκε το 1958 και μας 

άφησε αιφνιδιαστικά στις 5 Φεβρουαρίου 

2017. Είναι μία μεγάλη απώλεια όχι μόνο 

για την αγαπημένη της οικογένεια και 

τους συγγενείς, αλλά και για όλους τους 

Έλληνες στην Τσεχία και προπαντός για 

την Ελληνική Κοινότητα Πράγας της 

οποίας ήταν δραστήριο μέλος. Ποτέ 

δεν ήταν αδιάφορη για τα δρώμενα της 

Κοινότητάς μας και πάντα ήταν έτοιμη να 

προσφέρει αφιλοκερδώς οικονομική και 

ηθική βοήθεια. Η οικογένεια Νεδέλκου, 

ο αγαπημένος σύζυγος της Δημήτρης, 

τα αγαπημένα της παιδιά Πέτρος και 

Θεόδωρος συνεχίζουν με το ίδιο πνεύμα να 

προσφέρουν αφιλοκερδώς την οικονομική 

στήριξή τους στην Κοινότητά μας και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πολλές 

φορές φιλοξένησαν στο οικογενειακό 

εστιατόριο.

Η μνήμη της μας δίνει παρηγοριά και 

κουράγιο. 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

ΕΛΕΝΑ (ΕΛΕΝΗ) ΝΕΔΕΛΚΟΥ (1958-2017)
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Δύσκολη μέρα σήμερα (17/1/2016). 

Κακό μαντάτο έφτασε και στη Θέρμη, 

Θεσσαλονίκης. Χάσαμε και τη θεία 

ΜΑΡΙΚΑ. Πώς να το χωνέψω; Πώς να τα 

στρώσω στο χαρτί; 

Η γνωριμία μας ήταν σύντομη, αλλά 

ουσιαστική, γεμάτη αγάπη και Ιστορία. 

Έτοιμη να με βοηθήσει στις αναζητήσεις 

μου. Έτοιμη να μου κάνει το μάθημα 

Ιστορίας όπως τα έζησε... Θα αραδιάσω 

διαλόγους έτσι όπως καταγράφηκαν εδώ 

και έναν χρόνο. 

Ο λόγος για τη θεία Μαρίκα Ηλιάδη 

Τριανταφυλλίδου, μαχήτρια του Δ.Σ.Ε, 

νοσοκόμα δίπλα στον ιατρό του βουνού 

Τζαμαλούκα. Αργότερα πρόσφυγας στην 

Τασκένδη:

-Θεία Μαρίκα, πρέπει να μάθουμε κι εμείς 

την Ιστορία.

-Ότι θέλετε. Μη διστάζετε παιδιά… Να 

ζητάτε τη βοήθειά μου, πάντα θα είμαι 

παρούσα όσο έχω τα μάτια μου ανοιχτά.

-Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Εγώ σας ευχαριστώ που έχουμε τέτοια 

παιδιά.

-Μη βιάζεσαι όμως θεία Μαρίκα… αν 

δεν σε κουράζω, κι εγώ γκρίνιαζα στη 

μητέρα μου να γράψει… την Ιστορία της 

αντάρτισσας από τον Έβρο στο Γράμμο- 

Βίτσι. Κι εκεί έτριβα τα μάτια μου με την 

ομορφιά, με την καρδιά, με τη σκέψη, 

με το συναίσθημα, με την περηφάνια και 

απλότητα που έγραψε… Και είναι όλα 

μαθήματα ζωής για μας.

-Μακάρι η ζωή μας να γίνει μάθημα όχι 

μόνο για τα παιδιά μας αλλά για όλη τη 

νεολαία μας.

-Προσπαθώ θεία Μαρίκα να γράψω με 

σεβασμό αυτά που ακούω βέβαια.

-Δεν είναι μόνο το γράψιμο. Είναι αυτό 

που λέμε, όπου στέκεστε τώρα, όπου 

βλέπετε νέο άνθρωπο… να κάθεστε, 

να μην τεμπελιάζετε, να μιλάτε, να 

συζητάτε, να λέτε της ομορφιές της 

ζωής, να λέτε τα προβλήματα της ζωής… 

ΟΜΩΣ, να τα λέτε σωστά. Γιατί όταν 

σας ακούσουν μία φόρα, θα θέλουν να σας 

ακούσουν και δεύτερη, και τρίτη φορά. 

Γιατί, πιο πολύ αξία έχει όταν τα λέτε από 

κοντά, ζωντανά παρά το γράψιμο μανούλα 

μου… Με καταλαβαίνεις; Βέβαια άμα 

δεν υπήρχε το γράψιμο δεν θα υπήρχε η 

σκέψη. Ότι σκεφτόμαστε πάρα πολλά είναι 

ένα γεγονός, κι όταν δεν τα γράφουμε 

ξεχνιούνται…

-Θα συνεχίσουμε Κυρία Μαρίκα; (είμαι κι 

εγώ ένα από τα πολλά παιδιά της τώρα)…

-Ναι παιδί μου, μόνο μη μου λες Κυρία…

-Ναι, ούτε εγώ έμαθα να λέω κυρίες…

-Τώρα θέλω και κάτι του πολέμου θεία 

Μαρίκα. Να, πες μου, στο βουνό, στον 

Εμφύλιο με τι έκανες;

-Εγώ όταν ανέβηκα στο βουνό, μου 

δώσανε πρώτα το βιβλίο εγγραφής, το 

ιστορικό μου γράψαμε… Να με τον ιατρό 

του βουνού, τον Τζαμαλούκα ήμουν. Στην 

ομάδα του ήμουν ως εργαλειοδότρια, 

δηλαδή, έδινα τα εργαλεία που ζητούσε. 

Είχα εκπαιδευτεί βέβαια στο βουνό.

-Δηλαδή σε σπηλιές, έτσι μέσα στα βουνά;

-Όχι, ήταν αμπριά μέσα στο χώμα 

σκαμμένα, με ξύλα και κλαδιά. Από 

παντού σκεπασμένα και μέσα όλα, όλα με 

σεντόνια. Είχαμε χειρουργικά τραπέζια 

(όλα μέσα στο χώμα, και όλα ακουμπούσαν 

στη γη)… Όλα όμως σκεπασμένα με 

σεντόνια για να μην πέφτουν τα χώματα 

από πάνω. Έτσι κάναμε εκεί μέσα τις 

επεμβάσεις καρδούλα μου. Είχαμε φυσικά 

και κλίβανους. Τα εργαλεία που είχαμε τα 

αποστειρώναμε εκεί. Όλα εμείς τα κάναμε, 

μόνοι μας. 

Κουβέντα στην κουβέντα και λίγα λέμε. 

Είναι πολλά τα χρόνια. Επτά δεκαετίες  

από τότε. Ψάχνοντας στις σελίδες της 

Ιστορίας βρίσκω πως αποφοίτησε από 

την  Γ’ Σειρά Σχολής  Αξιωματικών του 

Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ. Ήταν 74 

άτομα κι εκείνη μέσα στους 30 πρώτους. 

ΜΑΡΙΚΑ  ΗΛΙΑΔΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
Αφιέρωμα της Άννας Κεφαλέλη

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΛΑΟΥΖΙΔΟΥ 1932 - 2016

“Έφυγε” από την ζωή στις 10.10.2016, η 

Χρυσούλα Γιαλαουζίδου. Γεννήθηκε το 

1932 στο χωριό Μεσόκαμπο- Φλώρινας. 

Μαχήτρια του του ΔΣΕ, τραυματίστηκε 

βαριά στο Βίτσι, 14 ετών, στον ανθό της 

νιότης. Πάντα μαχήτρια,  ατρόμητη, 

πίστευε μέχρι το τέλος της ζωής της στα 

ιδανικά του ΚΚΕ. Έζησε στην πόλη 

Κρνοβ της Τσεχοσλοβακίας μέχρι 

τον επαναπατρισμό της και μετά στην 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 

Με εκτίμηση και αποχαιρετισμό από την 

κόρη της, γαμπρό,  εγγόνια,  δισέγγονα, τα 

αδέρφια της και τους φίλους συντρόφους 

του ΔΣΕ.  
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Όνομα; Ηλιάδη Μαρίκα του Σάββα.

-Εγώ αυτά δεν τα ήξερα… ο νους μας 

ήταν στον Αγώνα μόνο…

 Ξέρω, πως είναι δύσκολο να γράψω  την 

Ιστορία της αγωνίστριας, της Μαρίκας 

σε λίγες αράδες. Θα κλείσω όμως με τα 

δικά της λόγια, έτσι όπως τα άκουσα, 

χωρίς κανένα «ΚΑΙ» παραπάνω. Έτσι θα 

χαιρετίσω τη θεία Μαρίκα για το μακρινό 

της ταξίδι σήμερα 17- 01-2017.

«Εγώ δε θέλω στα γεράματα να είμαι 

ηρωίδα. Εμείς παλέψαμε γιατί το 

θέλαμε, γιατί το ήθελε η ψυχή μας, η 

συνείδηση μας».

Καλό ταξίδι θεία Μαρίκα. 

 

Ενθύμηση – Μέλη της οικογένειας 

Τριανταφύλλου

Αγαπητή  σύνταξη  του  περιοδικού  και  

μαντατοφόρου  μας  «Καλημέρα»,  γεια  

σας  και  καλή  χρονιά  το  2017,  με  υγεία  

και  χαρά.

Αυτές  οι  χειμωνιάτικες  μέρες  μας θυμίζουν 

το  χαμό  των  οικείων  μας,  την  μητέρα  

μας  Τριανταφύλλου  Μάρθα  του  γένους  

Δουμαλά,  γεννημένη  στις  29.1.1910,  

που   πέθανε  στις  4. 4. 1977,  την  αδερφή  

μας  Τριανταφύλλου  Σουλτάνα,  που  

γεννήθηκε  στις  29.10.1939 και  πέθανε  

στις  23. 2. 2008  και  το  προτελευταίο  

μέλος  της  πρώην  μας  οικογένειας,  

τον  πιο  μικρότερο  αδερφό  μας,  

Κωνσταντίνο  Τριανταφύλλου,  γεννημένου  

στις  26.6.1941  και  πέθανε  μετά  από  

τροχαίο δυστύχημα στις 5.2.1997.

Με  θλίψη  στην  καρδιά  αποτείνομαι  σε  

όσους  έτυχε  να  τους γνωρίσετε,  χαρίστε  

τους  ενός  λεπτού  ενθύμηση. Ευχαριστώ! 

Για  όλους,  το  τελευταίο  μέλος  της  

κάποτε  πολυμελής  οικογένειας  του  

Νικολάου  Τριανταφύλλου, η κόρη του 

Κατερίνα  (Κατίνα)  Τριανταφύλλου,  

σήμερα  παντρεμένη  Κατερίνα  Πουπάκη. 

Υστερόγραφο:  Για  το  πολύ  θετικό  έργο  

του  «Καλημέρα»,  στέλνω  σαν  οικονομική  

βοήθεια το  ποσοστό των  500  Κορωνών 

Τσεχίας. 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ (1939-2017) ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΤΙΑ

«Έφυγε» από τη ζωή την 1 Απρίλη 2017 ο 

αγαπημένος συμπατριώτης και σύντροφός 

μας Ηλίας από τη Νότια Πέλλας. Στην 

Τσεχία έμεινε στην πόλη Μποχουμήν. 

Το 1947 μαζί με πολλά άλλα παιδιά 

του παιδοσωσίματος έφυγαν για την 

Γιουγκοσλαβία για να γλυτώσουν από τη 

λαίλαπα του πολέμου. Οι γονείς του ήταν 

μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας. Όταν ήταν στο Μπούλκες ακόμα 

δεν ήξερε τίποτα για τους γονείς του. Το 

έμαθε όταν ήταν πια στην Πολωνία το 

1951 και οι γονείς του είχαν φτάσει με 

τους αντάρτες στην Τσεχοσλοβακία. Στα 

15 χρόνια, το 1954 ήρθε και ο ίδιος στην 

Τσεχοσλοβακία, όπου δύο χρόνια έμεινε 

στο Ούντσινε ου Τέπλιτσε, μετά στο Ούστι 

νατ Ορλιτσι όπου εκπαιδεύτηκε στον 

κλάδο της μηχανολογίας αυτοκινήτων 

στο Vitkovicke stavby. Το 1958 πήγε 

στην Οστράβα και από το 1961 έμενε 

και εργαζότανε στο Μποχουμήν. Όπως 

τόνισε στην συνέντευξη που είχε δώσει για 

την ντόπια εφημερίδα του Μποχουμήν 

«χωρίς τους γονείς μου αισθανόμουνα 

κάπως εγκαταλειμμένος, αλλά η ζωή στους 

Παιδικούς Σταθμούς μου άρεσε πολύ – 

εμείς τα παιδιά είχαμε εξαιρετικές καλές 

σχέσεις, ο ένας υποστήριζε τον άλλον όταν 

υπήρχε ανάγκη και πάντα πιστεύαμε ότι θα 

επιστρέψουμε στην 

Πατρίδα μας Ελλάδα. Όταν μετά την 

πτώση της χούντας μπορούσαμε να 

επαναπατρισθούμε, εγώ 

είχα πια μεγάλα παιδιά και αποφασίσαμε να 

μείνουμε στην Τσεχοσλοβακία. Τα παιδιά 

και τα εγγόνια μας πάνε τακτικά στην 

Ελλάδα για διακοπές. Ο εγγονός πάντα 

μου λέει – εγώ είμαι ο μικρός Έλληνας 

και εσύ ο μεγάλος. Το 1998 ήμουν από τα 

ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 

Μποχουμήν μαζί με τον Μιχάλη Σδούκο 

και ο πρώτος της Πρόεδρος μέχρι το 

2001. Μετά, το 2002 ήμουν επίτιμος 

Πρόεδρος». Ο Ηλίας ήταν μέλος του 

ΚΚΕ και πίστευε στα ιδανικά του ΚΚΕ 

μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Ηλίας είχε 

μία κόρη και ένα γιο, τέσσερα εγγόνια και 

ένα δισέγγονο. (φωτογραφία του Ηλία από 

την αγαπημένη του Νότια!)

Καλό ταξίδι σύντροφε Ηλία!

Κ: Τα πιο θερμά και ειλικρινή 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ηλία, 

στους συγγενείς και φίλους.     



Η ΕΚ Πράγας γιορτάζει την 25η Μαρτίου




