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Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους τους αναγνώστες μας!
Τον Απρίλη και Μάιο είχαμε πολλές εκδηλώσεις όπως επισκέψεις από 
Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας, μία υπέροχη συναυλία αφιερωμένη στα 70 
χρόνια του ΔΣΕ και στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, τιμήσαμε τους τους 
μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ με το αναμνηστικό δίπλωμα «Τιμής Ένεκεν», 
γιορτάσαμε το Πάσχα, είχαμε μία συγκινητική συνάντηση των συνταξιούχων 
και μη στο πρώην γηροκομείο των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και 
πολλές άλλες. Σ’ αυτό το τεύχος θα διαβάσετε δύο συνεντεύξεις, η μία είναι 
του Γιάννη Ασαρλίδη του όμορφου ελληνικού εστιατορίου «Καβάλα» και η 
άλλη με το μουσικό σχήμα «Η Παρέα». Στο αφιέρωμα για τα 70 χρόνια από 
την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) θα διαβάσετε για 
τις ηρωικές πράξεις μαχητριών του ΔΣΕ, μία έρευνα της Άννας Κεφαλέλη. 
Στην ίδια στήλη, Ιστορία, σας παρουσιάζουμε ένα άρθρο το πώς βρέθηκε ο 
τάφος του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη. Στη στήλη «Ελλάδα» θα μάθουμε 

για την Πανσέληνο του Αύγουστου και τη σημασία αυτού του φαινομένου 
στην ελληνική παράδοση. Θα διαβάσετε και μερικά άρθρα για την υγιεινή 
διατροφή της Λ. Μόσχου και του Κ. Τσιρτσίκου και μερικές νόστιμες συνταγές 
της Λάνας Τσιρτσίκου. Καλή ανάγνωση!

Ευχαριστούμε για την οικονομική υποστήριξη του περιοδικού μας 
και των εκδηλώσεων της ΕΚ Πράγας:
Τον Θωμά Πετσίνη – 10.000 κορώνες
Τον Αλέξη Κοράνη, GT – 5.000 κορώνες
Τον Χρήστο Προβίδα, Omikron group – 5.000 κορώνες
  

Δωράκια για όλα τα παιδάκια στο ‘ελληνικό σχολείο’ ΕΚ Πράγας

για την Ημέρα του παιδιού…
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20 Απρίλη - Ακόμα μία επίσκεψη μαθητών και καθηγητών από την 
Ελλάδα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων… 

24 Απριλίου 

Ακόμα μία συνάντηση με μαθητές 
και μαθήτριες, και καθηγητές 

με  την ΕΚ Πράγας. Αυτή τη φορά 
ήταν με το Γενικό Λύκειο Κρανιδίου 
Αργολίδας. Με τέτοια Ελληνόπουλα 
και άλλα τόσα μνημόνια να μας 
φέρουν, η Ελλάδα δεν πεθαίνει……
(Ντούσκος – Μόνο τα παιδιά από 
το Γενικό Λυκείου Κρανιδίου ξέρουν 
τη λέξη… Οι υπόλοιποι πρέπει να 
διαβάσετε μέχρι το τέλος και εκεί θα 
βρείτε την απάντηση…)
Αυτή τη φορά, βρεθήκαμε (η 

Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας και τα μέλη 
της ΕΚ Πράγας, Κώστας και Λάνα 
Τσιρτσίκου) με τους νέους και νέες 
από το Γενικό Λύκειο Κρανιδίου, 
Αργολίδας… Λεβέντες και λεβέντισσες! 
Και υπέροχοι καθηγητές! Μπορεί να 
μην τους υποδέχτηκε το ξενοδοχείο και 
τόσο καλά, μπορεί να μην τους άρεσε 
η ‘τσέχικη κουζίνα’ του ξενοδοχείου, 
ούτε και αυτή η απριλιάτικη Κυριακή 
των Βαΐων ήταν η πιο φιλόξενη της 
Πράγας! (Είχαμε και καλύτερες μέρες 
με ηλιοφάνεια, ζέστη…). Κι όμως, οι 

μαθητές και μαθήτριες δεν έχασαν 
το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να 
έχει ένας νέος – την αισιοδοξία, την 
περιέργεια και την κατανόηση. Ναι, 
αλλά οι Κρανιδιώτες είχαν και κάτι 
άλλο – το χιούμορ τους! Η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, 
Τασούλα Ζησάκη-Healey, έμαθε 
πολλά αυτή τη μέρα από τους νέους 
του Κρανιδίου. Να γελά! Και μία 
πολύ ωραία καινούργια λέξη που 
ακόμα δεν βρήκα την ετυμολογία 
της. Ντούσκος θα πει «αρσενικιά 

Μαθητές και καθηγητές από το 5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου 
επισκέφτηκαν το Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων στην 

Πράγα. Ο Διευθυντής του Σπιτιού, Γιακούμπ Στέντρον 
τους καλωσόρισε και τους μίλησε (στα αγγλικά) για τις 
14 εθνικές μειονότητες που στεγάζονται στους χώρους 
του Σπιτιού και συγκεκριμένα για τις δραστηριότητες της 
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, την οποία χαρακτήρισε 
ως μία μικρή αλλά δραστήρια Κοινότητα με πολλές 
εκδηλώσεις (όπως γιορτές για τις εθνικές επετείους, 
συναυλίες αφιερωμένες στην ελληνική μουσική, διαλέξεις, 
παρουσίαση βιβλίων που εκδίδει η Ελληνική Κοινότητα 
και βέβαια για το περιοδικό «Καλημέρα». Η Πρόεδρος της 
ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey μίλησε για την 
ιστορία των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία και 
απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών. Φαίνεται ότι οι 
καθηγητές είχαν προετοιμάσει πολύ καλά αυτή την 
επίσκεψη και έτσι τα παιδιά κάνανε πολλές και έξυπνες 
ερωτήσεις όχι μόνο για τη ζωή των Ελλήνων που μένουν 
στην Τσεχία, αλλά και για την Τσεχία γενικά. Περιμένουμε 
να δούμε την εργασία που θα ετοιμάσουν όταν 
επιστρέψουν στην Ελλάδα… 

Εκδήλωση αφιερωμένη στα 101 χρόνια από την 
γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους (1915-

1923). Στην πορεία από  την πλατεία Βατσλάβσκι, 
Μούστεκ, Σταρομεστκα μέχρι την οδό Παρίσκα, μαζί με 
τους φίλους μας Αρμένιους και Τσέχους, πήραν μέρος και 
μέλη της ΕΚ Πράγας. Τα αιτήματα των διαδηλωτών ήταν 
η γενοκτονία αυτή να αναγνωριστεί από το τσέχικο 
κράτος, το τουρκικό κράτος να ζητήσει συγγνώμη για το 
άγριο αυτό έγκλημα και γενικά όλα τα κράτη (αυτά που 
δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει τη γενοκτονία των 
Αρμενίων) να την αναγνωρίσουν. Η φωτογραφία είναι 
από την πορεία. 

24 Απριλίου 
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Η μαθητές ακούν την παρουσίαση με ενδιαφέρον       Με τους καθηγητές του Λυκείου Κρανιδίου…

χαρουπιά»!!!!!!
Ευχαριστώ τον Κώστα και την Λάνα 
Τσιρτσίκου που οργάνωσαν αυτή τη 
συνάντηση, όπου είχαμε την ευκαιρία 

να μιλήσουμε και συζητήσουμε για τη 
ζωή, ιστορία της ΕΚ Πράγας και 
γενικά για τους Έλληνες που μένουν 
στην Τσεχία. Ευχαριστώ, παιδιά, 

μαθητές και μαθήτριες για τις όμορφες 
στιγμές που μας χαρίσατε. Καλό 
ταξίδι και τα λέμε στο Κρανίδι…. 

1 Μάη, Πάσχα

Και φέτος μέλη της ΕΚ Πράγας γιορτάσαμε το Πάσχα 
στο όμορφο ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπο» 

με χορούς και τραγούδια και με νοστιμότατο αρνί, 

κοκορέτσι και πολλά άλλα. Ευχαριστούμε το προσωπικό 
του εστιατορίου και την οικογένεια Νεδέλκου (ιδιοκτήτες) 
για το όμορφο Πάσχα. (βλ. φωτογραφίες σελ. 31) 

8 Μαΐος – Συναυλία αφιερωμένη στα 70 χρόνια του ΔΣΕ και στην Μεγάλη 
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών –ευχαριστούμε τον κύριο χορηγό της 
εκδήλωσης, Θωμά Πετσίνη

Κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων 
ήταν μία από τις πιο πετυχημένες 

εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας. 
Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας 
Τασούλα Ζησάκη-Healey τίμησε 
με αναμνηστικά διπλώματα ‘Τιμής 
Ένεκεν’ τους μαχητές και μαχήτριες 
του ΔΣΕ, μέλη της ΕΚ Πράγας: 
την τραυματιοφορέα του ΔΣΕ και 
‘μάνα’, Πετρούλα Πετσίνη, η οποία 
συνόδεψε 15 παιδιά το 1949 μέχρι 
την Τσεχοσλοβακία, από το χωριό της 
στην Ελλάδα, για να τα σώσει από 
τη λαίλαπα του εμφυλίου πολέμου, 
τον Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα, 
από τους μικρούς μαχητές τότε 
του ΔΣΕ, την Ευδοκία Μανζούφα, 
μαχήτρια του ΔΣΕ, η οποία με την 
υποχώρηση του ΔΣΕ βρέθηκε πρώτα 
στην μακρινή Τασκένδη και μετά 
στην Τσεχοσλοβακία (εάν και με τον 
επαναπατρισμό της μένει σήμερα 
στην Αθήνα, συνεχίζει να είναι μέλος 
της ΕΚ Πράγας), τον παλαίμαχο 

αγωνιστή τη Εθνικής Αντίστασης 
και μαχητή του ΔΣΕ, Οδυσσέα 

Δεληγιάννη, σήμερα 91 χρόνων 
(μένει στην πόλη Πόντεμπραντι, θα 
τον επισκεφτούμε ειδικά) και τον 
Ηλία Κουμαντζά, μαχητή του ΔΣΕ 
(δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω 
υγείας). Ευχαριστήσαμε όλες και 
όλους που μαγειρέψανε για την 
εκδήλωση, οι περισσότεροι παιδιά της 
‘δεύτερης γενιάς’: Ελευθερία Γιώση-
Πέτελικ (διοργάνωσε την ‘ελληνική 
κουζίνα’ για την εκδήλωση), Νίκη 
Σπάλα, Λάνα Τσιρτσίκου, Λεώνα 
Μπουργκέτοβα, Γιάννα Μράσκοβα, 
Κική Κιρέζη, Μαρίκα Μότσκοβα, 
Γιαννούλα Βαρελά-Γκρέγκοροβα, 
Αννούλα Ρύσοβα-Τσορακίδου, 
Ανθούλα Μπότου, Ευδοκία 
Μανζούφα, Σούλα Καράκη, Κώστας 
Σγκάφας (αντιπροσώπευσε τους 
άνδρες!), Μαρία Ζαχάριεβα (Πρόεδρος 
της Βουλγάρικης Κοινότητας 
«Αναγέννησης»), Εμίλια Κόλτσακ 
(μέλος της Βουλγάρικης Κοινότητας) 
και Τασούλα Ζησάκη. 
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Το μουσικό σχήμα, «Η Παρέα» άνοιξε 
το πρόγραμμα με τον Ύμνο του 
ΔΣΕ και στη συνέχεια απολαύσαμε 
τραγούδια που αγαπήσαμε. Όπως 
πάντα ήταν υπέροχοι. Στο τέλος 
‘βαφτίσαμε’ και το δεύτερο δίσκο 
τους «Ο Πύργος της Βαβέλ». Στο 
δεύτερο μέρος, για πρώτη φορά στην 
Κοινότητά μας έπαιξε και το μουσικό 
σχήμα «Γιάννης Μόρας & η Μπάντα». 
Το πενταμελές μουσικό συγκρότημα 
από το Μπρνο, «Γιάννης Μόρας & 
η Μπάντα», αποτελείται από τα 
τρία αδέρφια: το Γιάννη (κιθάρα 
και φωνή), τον Αλέξη (ηλεκτρικό 
μπάσο) και τον Μάρκο (τύμπανα, 
κρουστά και φωνή) Μόρα, απόγονοι 
των πολιτικών προσφύγων από την 
Ελλάδα στην Τσεχοσλοβακία, και 
τις Τσέχες φίλες, την Ίβα (φλάουτο, 
φλογέρα και κλαρίνο) και Σουζάνα 
(φωνή), οι οποίες μαγεμένες από την 

ελληνική μουσική ακόμα συνεχίζουν 
να βελτιώνονται εάν και τα ελληνικά 
δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. 

Στην αρχή, η «Μπάντα» ξεκίνησε με 
διάφορες διασκευές του σύγχρονου 
ελληνικού έντεχνου τραγουδιού 

Πετρούλα Πετσίνη     Ευδοκία Μανζούφα
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(Μίλτος Πασχαλίδης, Αλκίνοος 
Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαμας, 
Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 
Χρήστος Θηβαίος, κ.ά.). Μέσα σ’ 
ένα χρόνο από την ίδρυσή της, η 
«Μπάντα» άρχισε να δημιουργεί 
τα δικά της μουσικά κομμάτια με 
στοιχεία όχι μόνο από τους πιο 
πάνω αναφερόμενους δημιουργούς, 
αλλά και από την παλαιότερη 
ελληνική μουσική παράδοση, π.χ. τα 
ρεμπέτικα τραγούδια.  
Μέσα από τα τραγούδια της, η 
«Μπάντα» προσπαθεί να εκφράσει 
τη δική της κοινωνική, πολιτική 
και ποιητική φιλοσοφία για την 
οικουμένη και τους ανθρώπους της. 
Επιπλέον, υπάρχουν και ερωτικά 
μουσικά κομμάτια στο ρεπερτόριο 
της «Μπάντας» στα οποία γίνονται 
έντονες αναφορές στις πιο σημαντικές 
αρχές και βιώματα της ζωής μας. 

Στη συνέχεια, απολαύσαμε τα 

νόστιμα ελληνικά φαγητά με ρετσίνα 
και ελληνικό κρασί. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους 
Κύπριους φοιτητές, οι οποίοι ήρθαν 
νωρίς για να προετοιμάσουν την 
αίθουσα και φύγανε τελευταίοι 
αφού είχαν πλύνει τα πιάτα, 
ποτήρια και είχαν καθαρίσει την 
αίθουσα. Ευχαριστούμε τον Στέφανο 
Παπαδόπουλο, τον Πέτρο 
Χατζηκωστή, την Κατερίνα Ασφούρα. 
Όπως πάντα ο Κώστας και η Λάνα 
Τσιρτσίκου (του Greek Life, ελληνικά 
προϊόντα, Belohorska 47, Praha 6) 
συνέβαλαν στην όλη οργάνωση της 
εκδήλωσης. Άντε, τώρα πρέπει να 
μαγειρέψει και η τρίτη γενιά της 
Κοινότητάς μας. (στη φώτο η 
Κατερίνα και ο Πέτρος) 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

  21 Μαΐου – Συνάντηση Συνταξιούχων στο Τέχονιν

Στην ομιλία του, ο Κοινοτάρχης 
του χωριού Τέχονιν, κ. Ντάνιελ 

Κρέισα, αφού μας καλωσόρισε, μας 
είπε και την ιστορική σημασία του 
χωριού Τέχονιν για τους Έλληνες 
στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία 
όπου από το 1950 και μέχρι το 
1962, το χωριό αυτό ήταν στενά 
συνδεδεμένο με την ιστορία των 
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 
από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. 
Το 2006, με την πρωτοβουλία της 
Ελληνικής Κοινότητας Σούμπερκ, 

η Κοινότητα του Τέχονιν βοήθησε 
τους Έλληνες να στήσει ένα 
μνημείο στη μνήμη των 104 
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων 
που άφησαν την τελευταία τους 
πνοή σ’ αυτό το χωριό, το οποίο στη 
διάρκεια των 12 χρόνων στέγασε 
πολλούς Έλληνες τραυματίες, 
υπερήλικες και παιδιά. Ακόμα 
από το 1949, 15 έλληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες βρήκαν εργασία στο 
υφαντουργείο. Ο υπεύθυνος τους, 
λεγόταν Απόστολος (εμείς οι Τσέχοι 

τον λέγαμε απλώς Αποστόλ). Δεν 
ξέρουμε το επώνυμό του. Το 1956, 
ο αριθμός των ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων αυξήθηκε όταν με τα 
γεγονότα στην Ουγγαρία το 1956, 
για να γλυτώσουν οι Έλληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες από τους 
αντεπαναστάτες της Ουγγαρίας, 
600 άτομα στάλθηκαν στο δικό 
μας το χωριό. Όταν η κατάσταση 
καλυτέρευση στην Ουγγαρία, 
μερικοί επιστρέψανε στην Ουγγαρία 
κι άλλοι μείνανε σε διάφορες 
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πόλεις στην Τσεχοσλοβακία. Από 
τα αρχεία ξέρουμε ότι πολλοί 
Έλληνες δουλεύανε σε αγροτικές 
δουλειές όπως στο μάζεμα της 
σοδιάς (φρούτα) και στη φύτευση 
δένδρων στην περιοχή μας. Στους 
χώρους των στρατοπέδων, οι 
οποίοι είχαν κλείσει ακόμα από 
το 1950, δεν στεγάστηκαν μόνο 
αυτοί που είχαν την ικανότητα να 
δουλέψουν αλλά και υπερήλικες, 
άρρωστοι και τραυματίες από 
τον εμφύλιο πόλεμο. Πολλοί 
από αυτούς πεθάνανε εδώ. Στα 
ελληνικά μνήματα (τα οποία είναι 
σε τέσσερεις σειρές) πεθάνανε 104 
άτομα. Ο πρώτος ήταν ο Σταύρος 
Χαραλαμπίδης, ο οποίος πέθανε 
στις 22 Ιανουαρίου του 1951 
και η τελευταία ήταν η Ελισάβετ 
Κωνσταντινίδου, η οποία πέθανε 
στις 29 Νοεμβρίου του 1962. 
Μετά το 1962 οι έλληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε 
καλύτερους χώρους, όπως ήταν το 
γηροκομείο Νόβι Σύροβετς (κοντά 
στο Μπρνο). Οι πολίτες που ακόμα 
ζούνε εδώ, θυμούνται τις γιορτές 
των νέων Ελλήνων (στις εθνικές 
επετείους), όλοι μαζί καταγίνονταν 
με αθλητισμό, οργανώνανε 
χοροεσπερίδες, ερωτεύονταν. 
Υπήρχαν και μικρά παιδιά που 

πηγαίνανε στο τσέχικο σχολείο στο 
Τέχονιν. Όπως κι εμείς, πιστεύω 
και αυτά τα παιδιά σήμερα έχουν 
ευχάριστες αναμνήσεις από τη 
ζωή τους στο Τέχονιν. Το 1979 τα 
μνήματα των ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων τα φρόντιζαν οι 
τσέχικες στρατιωτικές δυνάμεις 
– είχαν στήσει και μνημείο στη 
μνήμη αυτών των Ελλήνων. 

Σήμερα τα μνήματα είναι κάτω 
από την φροντίδα της Κοινότητάς 
μας και μέλη της Ελληνικής 
Κοινότητας Σούμπερκ. Εδώ οι 
Έλληνες και Σλαβομακεδόνες 
έχουν βρει την ησυχία τους μακριά 
από την αγαπημένη πατρίδα 
τους. Σήμερα, αυτή η συνάντηση 
μας θυμίζει ότι άνθρωποι από 
διαφορετικές εθνότητες ξέρουν 
πώς να συνεργάζονται, να ζουν 
ειρηνικά και φιλικά. Πιστεύω, ότι 
δεν θα ξεχάσετε την σημερινή μας 
συνάντηση». (Από την ομιλία του 
Κοινοτάρχη του Τέχονιν, κ. Ντάνιελ 
Κρέισα).
Πριν από την ομιλία, οι Ελληνικές 
Κοινότητες στην Τσεχία, υπό την 
αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων καταθέσαμε στεφάνια 
και λουλούδια στη μνήμη των 
συμπατριωτών μας. Κατέθεσαν 
στεφάνια ο Κοινοτάρχης, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της 
Πυροσβεστικής, της Επαρχίας και 
πολλοί Τσέχοι φίλοι μας που ακόμα 
θυμούνται τους Έλληνες πολιτικούς 
πρόσφυγες που ζούσαν και 
εργάζονταν σ’ αυτό το όμορφο 
χωριό. Τους ευχαριστούμε για την 
φροντίδα των μνημάτων και την 
συμβολή τους να μην ξεχαστεί 
αυτό το ηρωικό κομμάτι της 
ιστορίας μας. 
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ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΖΕ 

Στην αρχή έκανα εξαγωγές 
κρυστάλλων Βοημίας και άλλα 

προϊόντα στην Τζακάρτα όπου είχα 
γραφείο. Αλλά όπως το ταξίδι έτσι 
και η ίδια η δουλειά μου ήταν τόσο 
περιπετειώδης που σε κάποια φάση 
βαρέθηκα, κουράστηκα. Το ρίσκο 
ήταν μεγάλο και όχι μόνο το ταξίδι, 
αλλά και οι πληρωμές. Δηλαδή, αφού 
ξεπερνούσα το πρώτο ρίσκο, το ταξίδι, 
έμπαινα στο δεύτερο που αφορούσε 
το εάν θα πληρωθώ και μετά το τρίτο 
ρίσκο ήταν το συνάλλαγμα, δηλαδή 
πληρωνόσουνα σε ρούπιες, τις οποίες 
έπρεπε να αλλάξεις σε δολάρια, 
και μετά τα δολάρια σε τσεχικές 
κορώνες. Η ρούπια δεν είναι σταθερό 
συνάλλαγμα, μπορούσε να παν οι 
2.000 ρούπιες στο δολάριο μέχρι 
και 10.000 και 15.000 στο δολάριο. 
Εκείνο τον καιρό και η κορώνα δεν 
ήταν πολύ σταθερή, είχε κι αυτή 
τα σκαμπανεβάσματά της από 24 
κορώνες στο δολάριο μέχρι και 45 
κορώνες. Επιπλέον, δεν ήταν μόνο 
αυτά, κάθε φορά κάτι θα σπάσει, ή 
κάτι θα κλέψουνε οι τελωνιακοί κλπ. 
Μετά, ψυχολογικά κουράστηκα κι έτσι 
αποφάσισα να κάνω κάτι που να μην 
έχει να κάνει με τα σκαμπανεβάσματα 
στα χρηματιστήρια, να μην έχει 
τέτοιο ρίσκο και κάτι που να μη 
μπορεί να σε «φάει» ο μεγάλος. 
Διότι κι εδώ, τη δεκαετία του 1990 
είχε αρχίσει η εποχή που έμπαιναν 
οι πολυεθνικές εταιρίες. Έβλεπες το 
μανάβικο της γειτονιάς να κλείνει, 
τα παπουτσίδικα να κλείνουν, οι 
μικρές μπουτίκ κλείνανε η μία μετά 
την άλλη. Κλείνανε διότι ανοίγανε οι 
μεγάλες αλυσίδες όπως το TESKO, 
DELVITA, κ.ά., οι οποίες χτυπούσαν 
και τις τιμές και έτσι το μεγάλο και 
το πιο φτηνό τραβάει τον κόσμο. Όλα 
αυτά χτύπησαν τη χαμηλή μεσαία 
τάξη, η οποία πήγε να εξαλειφθεί. 
Με λίγα λόγια αυτά που λέγανε οι 
αριστεροί – το άνοιγμα της ψαλίδας. 

Και είναι γεγονός, ανεξάρτητα 
εάν είσαι κομμουνιστής, αριστερός 
είτε δεξιός, αυτό πρέπει να το 
παραδεχτείς ότι γίνονται τεράστιες 
διαφοροποιήσεις στον καπιταλισμό. 
Το αποτέλεσμα ήταν όλοι αυτοί, τα 
χαμηλά μεσαία στρώματα που είχαν 
μια δουλειά, τη χάνανε. Και αυτά τα 
μεγάλα καταστήματα που βλέπεις 
τώρα, κι αυτά υπολειτουργούν, δεν 
έχουν κέρδος. Κέρδος έχει το κτήριο 
το οποίο νοικιάζουν, δηλαδή ο 
ενοικιαστής, ότι και να γίνει αυτός τα 
ενοίκια του τα παίρνει. Έτσι είναι, οι 
μεγάλες αλυσίδες δουλεύουν ενώ όλοι 
οι άλλοι ανοίγουν και πολύ σύντομα 
κλείνουν. Από τους ‘μικρούς’ μόνο 
οι Βιετναμέζοι, οι Κινέζοι δουλεύουν 
διότι το δικό τους όριο αντοχής είναι 
πολύ πιο υψηλό από το δικό μας, 
τον Ευρωπαίο. Ο Βιετναμέζος θα 
δουλέψει 15 ώρες αντί για 8, δεν θα 
φάει αυτό, θα φάει κάτι πιο φτηνό, 
δεν θέλει σπίτι για να μείνει, του 
φτάνει ένα δωμάτιο πίσω από το 
μπακάλικό του. Δηλαδή το κόστος 
ζωής το κατεβάζουν πολύ χαμηλά κι 
έτσι μπορούν και «ανταγωνίζονται» 
τις μεγάλες αλυσίδες, δεν κλείνουν, 
επιβιώνουν. 
Κι έτσι έβγαλα το συμπέρασμα να 
κάνω μία δουλειά που να μη μπορεί 

να με «φάει» η υπεραλυσίδα, κι 
αυτό ήταν να ανοίξω ένα εστιατόριο, 
ένα μικρό ταβερνάκι, μια μικρή 
οικογενειακή επιχείρηση. Κι έτσι 
ξεκίνησα. 
Στην αρχή, το 2002, ξεκίνησα με το 
NETCAFE, σάντουιτς, μπαγκέτες, 
σαλάτες, καφέ, κλπ. Μετά έκανα 
ανακαίνιση στο χώρο αυτό, κι έγινε 
ένα κλασικό ταβερνάκι. Στην τρίτη 
φάση, ήθελα να πρωτοστατήσω 
και είχα την ιδέα να κάνω κάτι 
διαφορετικό, αυτό που λέμε «fi ne din-
ing», δηλαδή πας σ’ ένα περιβάλλον 
όμορφο, με ωραία ορεκτικά, με κύριο 
πιάτο, με μελετημένα λίστα κρασιών. 
Κανείς δεν το είχε κάνει αυτό και είπα 
να το δοκιμάσω εγώ. Το έκανα και δεν 
μπορώ να πω ότι δεν είχε επιτυχία 
για ένα διάστημα. Έγινα γνωστός, 
με παρουσίαζαν στην τηλεόραση, 
γράφανε οι δημοσιογράφοι για το 
εστιατόριο, είχα παρουσιάσεις στα 
ραδιόφωνα. 
Αλλά, με την έκρηξη της κρίσης 
το 2008, τα πράγματα αλλάξανε. 
Ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται 
περισσότερο από το απλό, άρχισε 
να ασχολείται με τα προβλήματα 
της καθημερινότητας μέσα σε μία 
κρίση που σκότωσε τη μεσαία τάξη 
στην Τσεχία. Τότε είχα μάγειρα, 
τώρα δεν έχω, είμαι μόνος μου. 
Μετά το 2008 είδα ότι ο κόσμος 
άρχισε να ξαναγυρνάει στο απλό, 
στο ανεπίσημο. Ο κόσμος κλείστηκε, 
μαζεύτηκε, προσέχει το πορτοφόλι 
του. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, 
συγχυσμένος, δεν έχει να ξοδέψει.
Αυτή την αλλαγή που βλέπεις 
τώρα, το ντεκόρ και περιεχόμενο του 
εστιατορίου την έκανα πριν ενάμισι 
χρόνο. Είναι προς το μοντέρνο 
παραδοσιακό. Άλλαξα την κουζίνα, 
έγινε πιο μοντέρνα με το σκεπτικό 
στο μενού όπου θα βρεις πολλές 
επιλογές. Το «fi ne dining» το έχω 
αφήσει, αλλά υπάρχει στο μενού 

Η Ταβέρνα «Καβάλα» φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια της…. 
Ο Γιάννης Ασαρλίδης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Καβάλα» στην Πράγα στο «Καλημέρα»

Ο Γιάννης ήρθε στην Τσεχοσλοβακία το 1987 για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών της Πράγας με 
υποτροφία του ΚΚΕ. Τότε ήταν μόνο 18 χρόνων και σύντομα θα είναι στη σεβαστή ηλικία των 50χρονων. Μετά 
την αποφοίτηση του δούλεψε στο επάγγελμα του ως οικονομολόγος για μερικά χρόνια, αλλά οι αλλαγές στο 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, έφερε αρκετές αλλαγές και περιπέτειες στη ζωή του 
Γιάννη. Σήμερα, που η ταβέρνα του γιορτάζει τα δεκάχρονά της, ο Γιάννης μας μιλά στο «Καλημέρα»
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εάν και δεν είναι το κύριο μενού. 
Τώρα έβγαλα το «Ταβέρνα Μενού» 
που ουσιαστικά είναι κάτι που το 
μεσημέρι αντικαθιστά αυτό που λέμε 
«business lunch» - ένα φαγητό σε μια 
λογική τιμή και το βράδυ είναι το ίδιο 
μενού σε τιμή ταβέρνας. Εκεί που 
έδωσα μεγάλο βάρος είναι ο μεζές. 
Προωθώ πιο πολύ τον ελληνικό μεζέ 
διότι εδώ η ελληνική κουζίνα δεν 
έπιασε τόπο. Όταν μετρήσουμε τα 
ιταλικά εστιατόρια εδώ στην Πράγα, ο 
αριθμός είναι απίστευτος, είναι γύρω 
στα 600 και είναι πάντα γεμάτα εάν 
και οι τιμές είναι πολύ πιο ψηλές από 
τα δικά μας εστιατόρια. Κατάφεραν 
και πέρασαν την κουλτούρα τους. 
Ακόμα και τα γιαπωνέζικα εστιατόρια 
μας ξεπέρασαν. Τα ελληνικά είναι 
λίγα, να έμειναν μόνο πέντε. Είχε 
περισσότερα αλλά πολλά κλείσανε. 
Άλλαξα και το ντεκόρ όπως βλέπεις. 
Εγώ το έφτιαξα μόνος μου, με γλυκά 
χρώματα, παραθυράκια. Αυτό που 
είχα στο μυαλό μου ήταν κάτι σα μια 
παλιά ταβέρνα στην Πλάκα (Αθήνα), 
είτε σ’ ένα νησάκι, μία ταβερνούλα 
σ’ ένα λιμανάκι.  Εγώ νομίζω ότι η 
δική μας δύναμη είναι ο μεζές. Ο 
μεζές είναι ένα μικρό φαγητό, μικρό 
ορεκτικό, το οποίο συνοδεύει βασικά 
το ποτό, κρασί ή ούζο. Μεζέ έχουν 
κι άλλοι λαοί όπως οι Λιβανέζοι, οι 
Τούρκοι, οι Ισπανοί (τα τάπας). Ο 
μεζές δεν έχει όρια, αλλά δεν είναι 
ολοκληρωμένο φαγητό, το οποίο 
είναι κάτι με κάτι, πχ κρέας που 
συνοδεύεται από πατάτες, σαλάτα, 
κλπ. Ενώ πχ μεζές «τζατζίκι» είναι 
δύο μπαλάκια, αμπελοντολμαδάκια, 
ταραμάς… Οι μεζέδες χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες: οι κρασομεζέδες και οι 
ουζομεζέδες. Οι ουζομεζέδες συνήθως 
συνοδεύονται από συγκεκριμένα 

πράγματα λόγω των ουσιών που 
έχει το ούζο. Καθαρά ουζομεζέδες 
είναι οι ελιές, το τουρσί, ο ταραμάς, 
το τζατζίκι, τα αλμυρά, με λίγα λόγια 
να έχουν αλμυρή είτε ξινή γεύση. Τα 
αλμυρά δεν ταιριάζουν με το κρασί, 
χαλάν τη γεύση του. Μπορείς να 
παντρέψεις όμως τη ρετσίνα με τα 
αλμυρά διότι έχει αυτή την ιδιαίτερη 
γεύση η ρετσίνα. Για το κρασί πάνε 
τα κεφτεδάκια, ένα σουβλάκι, ένα 
καλαμαράκι, μια γαριδίτσα. Δεν 
υπάρχει μεγάλη διαχωριστική 
γραμμή να το πούμε έτσι, μεταξύ 
των ουζομεζέδων και κρασομεζέδων. 
Απλά, οι κρασομεζέδες δεν πρέπει να 
είναι επιθετική στη γεύση διότι χαλάν 
τη γεύση του κρασιού. 
Αυτοί είναι οι κλασικοί μεζέδες. 
Αλλά εγώ θέλω να προσφέρω και 
κάποιους που είναι ξεχασμένοι. Η 
φιλοσοφία του μαγαζιού μου είναι 
να προωθήσουμε την κουλτούρα του 
ελληνικού μεζέ, αλλά όχι μόνο με 
αυτούς τους καθιερωμένους, αλλά 
με μερικούς από καιρό ξεχασμένους. 
Τι σημαίνει αυτό – θα πάω να 

κάτσω κάπου και δεν «κολλώ» σ’ 
ένα φαΐ, όπως συνήθως γίνεται στα 
ευρωπαϊκά εστιατόρια. Ο μεζές σου 
δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις ένα 
πλούσιο σε γεύσεις γεύμα. Να πάρεις 
3-4 πράγματα και να τα απολαύσεις, 
να διαλέξεις διαφορετικές γεύσεις. 
Αυτοί που ξεχαστήκανε είναι οι 
τσιροσαρμάδες (με συκώτι αρνίσιο, 
με ρύζι τυλιγμένο σε μπόλια), 
σαλιγκάρια (φτιαγμένα σε σάλτσα με 
κρασί, ντομάτες και θυμάρι), αθερίνα 
(το πολύ μικρό ψαράκι), αρνίσια 
γλυκάδια (που έχει το νεαρό ζώο), 
χταποδάκι γλυκό με μέλι, παντζάρι 
ψητό με καρύδια και φέτα, κ.ά. 
Όσο για τα κύρια πιάτα έχω τεράστια 

ποικιλία από σουβλάκια, μπιφτέκια, 
κεμπάπ, αρνάκι, κλέφτικό, χταπόδια, 
καλαμάρια και μερικά πιο περίεργα 
όπως φραγκόκοτα, στιφάδο με 
λαγό, κατσικάκι στο φούρνο που το 
προσφέρω όλο το χρόνο και όχι μόνο 
στις γιορτές.

Η βασική ιδέα του μενού είναι όμως 
τα περίεργα μεζεδάκια.
Κ: Ποια είναι η γνώμη σου για 
τις σχέσεις της ΕΚ Πράγας με 
τους επαγγελματίες και με τους 
επιχειρηματίες μας, που σχεδόν 
όλοι σας είσαστε μέλη της ΕΚ 
Πράγας και πάντα μας βοηθάτε 
και μας στηρίζεται οικονομικά. 
Το λέω αυτό διότι υπάρχουν 
μερικοί «ερευνητές» που όταν 
γράφουν για μας, λεν ότι δεν 
έχουμε καλές σχέσεις με αυτό το 
κομμάτι των μελών μας. 
Γ.Α.: Εγώ προσωπικά τη συμβολή 
μου την κάνω. Δεν ξέρω ποιος τα λέει 
αυτά, αλλά και κάποιος να τα είπε, 
δεν μπορεί να βασιστεί σ’ ένα άτομο, 
σε μία γνώμη. Εδώ πέρασαν κάμποσοι 
πρόεδροι της ΕΚ Πράγας, ήταν ο 
Ζέρβας, μετά ο Σγκάφας εάν θυμάμαι 
καλά, μετά ήρθε ο Ματαράγγας και 
μετά εσύ. Κοίτα, είναι εύκολο να 
κριτικάρεις κάποιον. Δηλαδή εύκολα 
ανοίγεις το στόμα σου και λες τι δε σ’ 
αρέσει. Ο άνθρωπος έχει την τάση να 
καταστρέψει κάτι. Αλλά για να κάνει 
κάτι δημιουργικό, το να φτιάξεις 
κάτι είναι πολύ πιο δύσκολο. Εμείς, 
οι ίδιοι οι Έλληνες στην Πράγα δεν 
μπορώ να πω κάτι για τις άλλες 
κοινότητες, κι εγώ ο ίδιος, έχουμε 
την τάση να κλεινόμαστε μέσα στον 
εαυτό μας. Εγώ είμαι εδώ στην 
Πράγα 6, στο εστιατόριο μου στην 
κουζίνα μου, έρχεται κόσμος εδώ, 
στη δικιά μου την αυλή. Όταν πίνεις 
τον καφέ σου στη δικιά σου την αυλή 
και δεν συμβάλεις σε τίποτα, γιατί 
κριτικάρεις αυτούς που προσπαθούν 
να κάνουν κάτι. Να κριτικάρεις είναι 
εύκολο, αλλά να κάνεις μια δουλειά 
άνευ αποδοχών, η οποία στου στερεί 
σαν άτομο πολλά πράγματα και 
πολύ χρόνο, και είναι και κουραστική. 
Είναι κάποιος άλλος που θέλει να την 
κάνει αυτή τη δουλειά; Μόνο να βρεις 
ένα χώρο για τις γιορτές να πούμε, 
θέλεις πολύ χρόνο και τρεχάματα – 
να βρεις την κατάλληλη αίθουσα, 
να κάνεις προσφορά, να πας να τον 
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επισκεφτείς το χώρο αυτό, να κάνεις 
συμφωνητικό, να υπογράψεις, κλπ., 
κλπ., για, μέτρα τις μέρες, τις ώρες 
που χρειάζεσαι μόνο γι’ αυτή τη 
δουλειά. Έχει και πολλές ευθύνες 
αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να 
κριτικάρεις τον άλλον που την κάνει. 
Είναι θετικό ότι κάποιος την κάνει 
αυτή τη δουλειά και ασχολείται. 
Κατά τη γνώμη μου μια κοινότητα 
είναι τόσο καλή όσο και τα μέλη 
της. Έτσι και η Ελληνική Κοινότητα 
της Πράγας είναι τόσο δυνατή όσο 
δυνατοί είμαστε εμείς, τα μέλη της. 
Όταν ο Γιάννης Ασαρλίδης δεν πάει 
στις γιορτές, στις εκδηλώσεις (εάν 
και δεν ξεχνάει να συμβάλει με ότι 
μπορεί) διότι βαριέται να πάρει ένα 
ταξί να πάει, είτε ό άλλος λέει «τι να 
πάω, όλο τα ίδια και τα ίδια είναι», 
δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε στις 
εθνικές επετείους, στριπτίζ για να 
είναι κάτι το διαφορετικό; Πάμε για 
να βλεπόμαστε να τα πούμε, να 

μάθουμε τα νέα μας. 

Κ: Εσύ διαβάζεις το περιοδικό 
μας. Πώς το βλέπεις;
Γ.Α.: Εγώ προσωπικά, θα ήθελα 
πιο λίγα ιστορικά για την Εθνική 
Αντίσταση και το Δημοκρατικό 
Στρατό Ελλάδας (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ), 
για να διαβάζεται πιο ευχάριστα. 
Πιο πολλές συνεντεύξεις, για τη 
ζωή των νέων, να σταματήσεις να 
είσαι μαυσωλείο! Να έχουμε απόψεις 
φοιτητών, πού πάνε, τι κάνουν. Με 
λίγα λόγια να γίνει πιο σύγχρονο το 
περιοδικό. 

Κ: Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό 
το θέμα. Όπως ξέρεις εμείς 
θέλουμε ο κόσμος να γράφει, να 
μας ενημερώνει, αλλά δυστυχώς 
τις περισσότερες επιστολές και 
κείμενα μας τα στέλνουν οι 
αναγνώστες μας από την Ελλάδα. 
Εδώ δεν φαίνεται κάποιος να 

θέλει να γράφει. Εξάλλου, το 
περιοδικό απευθύνεται στα μέλη 
της ΕΚ Πράγας και στις άλλες 
Ελληνικές Κοινότητες στην 
Τσεχία. Είναι καλό να γνωρίζουμε 
τους Έλληνες φοιτητές, τους 
νέους συμπατριώτες μας που 
ήρθαν εδώ για εργασία, αλλά 
λίγοι είναι αυτοί που έχουνε 
συνδεθεί με την Κοινότητά μας. 
Αυτοί που ήδη είναι και μέλη, 
εμείς αμέσως προσπαθούμε να 
τους φέρουμε κοντά μας για να 
μην αισθάνονται μόνοι στην 
Πράγα. Οι αναγνώστες μας 
γνωρίζουν ότι στη στήλη 
Επιστολές και όχι μόνο, 
δημοσιεύουμε τα άρθρα και τις 
επιστολές τους, έχοντας βέβαια 
υπόψη μας και τον περιορισμένο 
χώρο που έχουμε.  Ευχαριστώ 
πολύ, Γιάννη. Σου ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία, υγεία και καλή 
τύχη στον παράδεισο του μεζέ! 

Συνομιλία με την πιο δημοφιλή ορχήστρα στην Τσεχία
Τα παιδιά των παιδιών της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς της 
Τσεχοσλοβακίας
Τρύφων Μώρας, Γιάννης, Μάρκος και Αλέξης, μέλη της ΕΚ Μπρνο….

Κ:Είσαστε 4 άτομα, πατέρας και τρεις γιοι λεβέντες. Ο κόσμος σας αγάπησε από την πρώτη σας εμφάνιση στο κοινό. 
Πώς και πότε αποφασίσατε να ιδρύσετε το μουσικό σχήμα «Η Παρέα» όπως και το μουσικό σχήμα «Γιάννης Μόρας 
και η Μπάντα». Νομίζω ότι είσαστε μέλη και του μουσικού σχήμα «Ανατολή»;
(στη φωτογραφία: «Η Παρέα», από αριστερά ο μπαμπάς Τρύφων, ο Γιάννης, ο Αλέξης και ο Μάρκος)

Γιάννης: Όλο αυτό το πράγμα είναι 
δημιούργημα, το παιδί του πατέρα 

μας – του Τρύφωνα. Ο πατέρας 
μας, με τις εμπειρίες που είχε από 
παλιά για το πώς λειτουργεί ένα 
μουσικό σχήμα, μια μουσική πάντα, 
και έχοντας και τρεις γιους που κι 
αυτοί ασχολούνταν με τη μουσική, 
αποφάσισε μια καλή ημέρα να ιδρύσει 
μια οικογενειακή κομπανία. Είχαμε 
δοκιμάσει και παλιά να φτιάξουμε 
κάτι, αλλά οι πρώτες μας πρόβες σαν 
σύνολο μπορώ να πω ότι ξεκίνησαν το 
καλοκαίρι του 2010 όταν επί σχεδόν 
δύο μήνες απομονωθήκαμε σε μια 
σχολική αίθουσα στη γειτονιά μας και 
μετά από αρκετές πρόβες, ήμασταν 
έτοιμοι για την πρώτη μας εμφάνιση 
στο Μπρνο σε «ελληνική βραδιά» τον 
Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. 
Όσο για το μουσικό σχήμα «Γιάννης 
Μόρας & η Μπάντα» ήταν μία 
πρωτοβουλία δική μου. Είναι αλήθεια 

ότι ήθελα να παίξω, να παρουσιάσω 
κάποιες από τις αγαπημένες μου 
διασκευές στο κοινό. Απ’ το σχέδιο μιας 
συναυλίας και με μερικές αλλαγές 
που ακολούθησαν, προέκυψε μια 
Μπάντα (το μεγάλο μι είναι σκόπιμο) 
που παίζει δικά της ελληνικά 
τραγούδια και προσπαθεί έτσι ώστε 
να αναπτύσσεται η έντεχνη ελληνική 
μουσική (και όχι μόνο), και έξω από τα 
σύνορα της Ελλάδας.  
Στο μουσικό σχήμα «Ανατολή» παίζει 
μονάχα ο Γιάννης.
Όσον αφορά τα μουσικά όργανα, 
μπουζούκι (ο Τρύφων) και κιθάρα (ο 
Γιάννης) και οι δύο είναι αυτοδίδακτοι, 
όπως αυτοδίδακτοι είναι και στο 
τραγούδι. Ο Αλέξης (ηλεκτρικό μπάσο 
και τραγούδι) με το Μάρκο (τύμπανα 
και τραγούδι) έχουν πάει ωδείο για 
τα μουσικά όργανα (αν και όχι για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα). Τα 
περισσότερα τα έμαθαν στην πράξη 

επειδή όσο και να πηγαίνει κανείς σε 
σχολεία και ωδεία εδώ στη Τσεχία, 
δε θα διδαχτεί ελληνική μουσική 
και τις ειδικές τις αρχές που πρέπει 
να ακολουθούνται σ’ αυτό το είδος 
μουσικής. 

Κ: Έχετε ένα πλούσιο ρεπερτόριο 
από λαϊκά τραγούδια, αντάρτικα 
και αυτά που γράφει (μουσική 
και στίχοι) ο Γιάννης. Δηλαδή, 
παίζεται σε εκδηλώσεις των 
Ελληνικών Κοινοτήτων στην 
Τσεχία (επετείους, διάφορες 
άλλες εκδηλώσεις και αρκετές 
συναυλίες). Πώς έχετε διαλέξει 
και μάθει όλα αυτά τα τραγούδια 
που θέλουν πολλές πρόβες ενώ 
όλοι σας έχετε άλλες κύριες 
απασχολήσεις – ο Μάρκος είναι 
μαθητής Λυκείου, ο Αλέξης 
εργαζόμενος πια, ο Γιάννης 
είναι φοιτητής του Φιλοσοφικού 
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Τμήματος στο Πανεπιστήμιο του 
Μάσαρυκ στο Μπρνο. 
Τολμάμε να πούμε πως σε σύγκριση 
με πολλά συγκροτήματα έχουμε το 
πλεονέκτημα της συγγενικής μας 
συνάφειας, η οποία μας διευκολύνει 
σε πάρα πολλά. Γνωριζόμαστε τόσο 
βαθιά και έχουμε παίξει τόσες ώρες 
πια μαζί που τα «πιάνουμε» λίγο 
πολύ εύκολα ας το πούμε έτσι απλά. 
Βέβαια ένα καινούργιο τραγούδι είτε 
θα μείνει στο ρεπερτόριο μας είτε θα το 
παίζουμε συγκυριακά, απαιτεί κάποιο 
χρόνο για να παιχτεί σωστά μπροστά 
στον κόσμο. Σίγουρα, το ότι είμαστε 
μία οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ. Το 
θέμα επιλογών των τραγουδιών έχει 
ίσως τρία κριτήρια: πρώτον πρέπει 
να μας αρέσει το τραγούδι, δεύτερον, 
να είναι σε ρυθμό που χορεύεται και 
τρίτο, πρέπει η  ενορχήστρωση του να 
αντιστοιχεί  στις μουσικές ικανότητές 
μας.

Κ: Φέτος τον Μάιο, ‘βαφτίσατε’ 
και το δεύτερο σας δίσκο. Όπως 
και ο πρώτος έτσι και ο δεύτερος, 
είναι εξαιρετικός με την επιλογή 
των τραγουδιών. Ξέρουμε ότι για 
να βγάλει κανείς έναν δίσκο θέλει 
πολλή δουλειά. Ήθελε πολλές 
πρόβες; Πώς και γιατί διαλέξατε 
ακριβώς αυτά τα τραγούδια;
Ναι, ήθελε αρκετή δουλειά! Κάναμε 
περίπου δέκα προσεγμένες πρόβες. 
Όχι ότι δεν ασκούμαστε εντατικά και με 
συνέπεια αλλιώς, αλλά η δουλειά στο 
στούντιο απαιτεί τελείως διαφορετική 
προσέγγιση. Εκεί λοιπόν που μας 
φτάνει για τις ζωντανές εμφανίσεις 

να ξέρουμε να 
παίξουμε την 
εισαγωγή, το 
κουπλέ, το ρεφρέν 
δίχως κάποια 
δ ι ευκρ ι ν ι σ τ ι κή 
σειρά διότι άλλο 
γλέντι κι άλλο κέφι, 
για το στούντιο 
χ ρ ε ι α σ τ ή κ α μ ε 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
ενορχήστρωση. 
Οπότε δεν 
κάναμε πρόβες 
για να μάθουμε 
τα τραγούδια 
αλλά για να τα 
ενορχηστρώσουμε. 
Βέβαια σ’ αυτό 

παίζει βοηθητικό ρόλο και το γεγονός 
ότι εμείς σαν μουσικό σχήμα «Η 
Παρέα» δεν βγάζουμε δικά μας 
τραγούδια, αυτά χρειάζονται πολύ πιο 
μεγάλο κόπο για να τα ηχογραφήσει 
κανείς. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα 
τραγουδιών που βάλαμε στο 
δίσκο (εκτός από εκείνα στα οποία 
συμμετέχουν οι «Γιάννης Μόρας & 
η Μπάντα» και «Ανατολή») πάλι 
ακολουθήσαμε τα τρία μας κριτήρια, 
δηλαδή να μας αρέσει το τραγούδι, 
να έχει χορευτικό ρυθμό και να είναι 
μέσα στις μουσικές δυνατότητές μας.  

Κ: Όλοι είσαστε παιδιά και 
εγγόνια της ελληνικής πολιτικής 
προσφυγιάς από τον εμφύλιο 
πόλεμο στην Ελλάδα (1946-
1949). Φέτος γιορτάζουμε 
τα 70 χρόνια από την ίδρυση 
του Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας. Στην ΕΚ Πράγας φέτος 
είχατε δύο υπέροχες συναυλίες 
με αντάρτικα τραγούδια της 
Εθνικής Αντίστασης και του 
ΔΣΕ, αφιερωμένες στην επέτειο 
αυτή. Είσαστε και το μοναδικό 
μουσικό σχήμα που παίζει αυτά 
τα τραγούδια… Και είναι κάτι 
το ευχάριστο για μας τους πιο 
μεγάλους διότι δεν βλέπουμε την 
νεολαία μας να ενδιαφέρεται και 
πολύ για τις ‘ρίζες’ τους… 
Μας φαίνεται πολύ αυτονόητο να 
ενδιαφερόμαστε γι’ αυτό το κομμάτι 
της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, 
αφού οι συνέπειες του Εμφύλιου 
Πολέμου φτάνουν ως το σήμερα και μας 
αγγίζουν και μας προσωπικά. Εξάλλου 

αυτή την τραγική εμπειρία την έχουν 
βιώσει οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
μας. Ένας από τους παππούδες μας 
ήτανε αντάρτης και προς τη δική 
του τιμή λέμε αυτά τα τραγούδια 
όπως βέβαια, και προς τιμήν όλων 
αυτών των ανθρώπων που δώσανε 
τη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον. 
Όλοι εμείς, παιδιά και εγγόνια της 
ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς εδώ 
στην Τσεχία έχουμε κάποιο συγγενή 
που αγωνίστηκε για αυτά τα υψηλά 
ιδανικά – λευτεριά, ανεξαρτησία, 
ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι 
όμως μόνο ο Εμφύλιος που τραβάει τη 
προσοχή μας, γενικώς ψάχνουμε και 
διαβάζουμε για την ελληνική ιστορία. 
Ο Μάρκος, παραδείγματος χάρη, 
ενδιαφέρεται και μπορούμε να πούμε 
είναι καλός γνώστης της ιστορίας και 
της συμμετοχής της Ελλάδας στο Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όχι μόνο αυτό, 
μας ενδιαφέρουν και οι ιστορικές 
περίοδοι της Επανάστασης του ’21, 
οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912 όπως 
και η Μικρασιάτικη Καταστροφή 
του 1922.  Όλα αυτά τα μελετάμε, 
διαβάζουμε και μετά τα συζητάμε και 
αναλύουμε. 

Κ: Ο Γιάννης έχει γράψει αρκετά 
δικά του ελληνικά τραγούδια. 
Είχαμε την ευκαιρία να τα 
ακούσουμε από το δικό του 
μουσικό σχήμα «Γιάννης Μόρας 
& η Μπάντα». Τι τον ώθησε να 
γράψει αυτά τα τραγούδια;
«Γιάννης Μόρας και η Μπάντα»
Γ: Ότι ωθεί τον κάθε άνθρωπο που 
δημιουργεί κάτι… Στο χώρο της 
μουσικής πιστεύω πως γενικά είναι 
η λατρεία για τη μουσική ως πρώτο 
κίνητρο, καθώς και το όνειρο να κάνεις 
αυτό που κάνουν τα πρότυπα σου. 
Ύστερα όταν μάθεις και καταλάβεις 
κάποια πράγματα, σιγά-σιγά 
ανακαλύπτεις κάποιες τάσεις μέσα 
σου για τις επιλογές των θεμάτων ας 
πούμε, παρόμοια και για το μουσικό 
στοιχείο. Εγώ μετά από αμέτρητες 
προσπάθειες για πολλών ειδών 
τραγούδια είδα ότι το αγαπημένο μου 
πεδίο ενδιαφέροντος είναι οι κρυφές, 
εσωτερικές και παράλληλα κοινές 
ανθρώπινες αρχές, είτε είναι θετικές 
είτε αρνητικές, κάποτε μπορεί να είναι 
γελοίες είτε ατιμωτικές. 

Κ: Πολλά πράγματα έχουν 

στη φωτογραφία: «Η Παρέα», από αριστερά ο μπαμπάς 

Τρύφων, ο Γιάννης, ο Αλέξης και ο Μάρκος
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αλλάξει στην Τσεχία. Πώς βλέπετε 
την Τσεχία σήμερα. Πώς βλέπετε 
τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 
μετά το 1989; 
Τ: Στη σημερινή Τσεχία όπως σε 
σχεδόν όλες τις άλλες χώρες του 
κόσμου κυβερνάει το χρήμα. Το 
σημερινό σύστημα έχει ισοπεδώσει 
τις μεγαλύτερες αξίες της ζωής μας. 
Οι οικογένειες δεν μπορούνε πια 
να λειτουργούνε φυσιολογικά και 
χαρούμενα. Οι γονείς παλεύουνε 
καθημερινά υπερφορτωμένοι από 
το πρωί έως το βράδυ για να 
εξασφαλίσουνε οικονομικά τα έξοδα 
της οικογένειας και δεν έχουνε το 
χρόνο για τα παιδιά τους. Χάνεται 
το ανθρώπινο στοιχείο στης ζωές 
μας λόγω της βιοπάλης. Τα παιδιά 
είναι κολλημένα στις οθόνες των 
υπολογιστών, των tablets και των 
κινητών τηλεφώνων, με λίγα λόγια 
δεν επικοινωνούν. Στην κοινωνία τη 
σημερινή μας αποβλακώνουν με τα 
πρότυπα και παραδείγματα που 
βλέπουμε και ακούμε από τα ΜΜΕ 
(μέσα μαζικής ενημέρωσης) τα οποία 
προωθούν την ιδέα ότι πετυχημένοι 
είναι αυτοί που έχουνε αποκτήσει 
μεγαλύτερα πλούτη, ακριβότερα 
σπίτια και αυτοκίνητα.
Δύσκολη ερώτηση μου κάνεις, 
Τασούλα, θα χρειαζότανε ολόκληρο 
τεύχος του Καλημέρα για την 
απάντηση μου… Όταν βλέπω νέα 
και σπουδαγμένα Ελληνόπουλα 
να φεύγουνε στο εξωτερικό επειδή 
η πατρίδα τους τα διώχνει, νιώθω 
θλίψη, οργή και αγανάκτηση μαζί. Το 
χειρότερο είναι πως στη πατρίδα μας 
δεν αλλάζει τίποτα προς το καλύτερο, 
αντιθέτως.
Η Ελλαδίτσα μας δεν έχει, θα έλεγα 
παραδοσιακά, στην νεοελληνική 
ιστορία της, (εάν εξαιρέσω το πολύ 
τρία τέσσερα ονόματα και αυτούς 
του απορρίψαμε εμείς οι ίδιοι), 
σωστούς και ικανούς πολιτικούς. 
Πάντα επικρατούσε και επικρατεί 
για τις ακριβοπληρωμένες θέσεις 
το κουμπαριό και η διαφθορά. 
Κουράστηκα να ακούω στα ελληνικά 
κανάλια διάφορες εκπομπές για την 
κρίση. Τελικά είμαστε μια χώρα εάν 
εξαιρέσω τον στρατό, χωρίς τάξη και 
οργάνωση. Ο μόνος τομέας στον οποίο 
είμαστε πρωτοπόροι είναι το μπλα-
μπλα, με αυτό όμως δεν πρόκειται να 
προχωρήσουμε μπροστά. Κάτι πρέπει 

να αλλάξει ριζικά! Και όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά παγκοσμίως επειδή 
φοβάμαι πολύ πως η κατεύθυνση 
μας πάει προς τον πόλεμο έτσι όπως 
εξελίσσονται τα πράγματα διότι αυτό 
τα σύστημα με τέτοιες ‘αξίες’ γεννά 
τους πολέμους. Ζητώ συγγνώμη από 
τους αναγνώστες σας αλλά αυτά τα 
συναισθήματα νιώθω μέσα μου αυτή 
τη περίοδο σαν Τρύφων. 

Κ:Είσαστε μέλη της ΕΚ Μπρνο. 
Μιλήστε μας για αυτή την 
Κοινότητα. Τι προτάσεις έχετε 
να κάνετε για τη λειτουργία της 
και προπαντός για τη νεολαία 
μας (εκδηλώσεις που μπορούν να 
ενδιαφέρουν την νεολαία μας, 
κλπ) 
Η ΕΚ Μπρνο είναι κατά τη γνώμη μας 
μία από τις πιο δραστήριες Ελληνικές 
Κοινότητες στην Τσεχία. Αυτό οφείλεται 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας στο οποίο συμμετέχουν 
νέα και δραστήρια παιδιά – η μάλλον 
κορίτσια. Προσπαθούνε με πάθος και 
ενέργεια από τον ελεύθερο χρόνο τους 
να διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις 
για όλες τις ηλικίες των μελών της 
Κοινότητας και όχι μόνο.
Νομίζω πώς στην περιοχή μας, στη 
Μοραβία, ο ελληνισμός προβάλλεται 
με τον ιδανικότερο τρόπο χάρη στη 
Κοινότητα μας. Και βέβαια και η δική 
μας ορχήστρα υποστηρίζει και βοηθάει 
όσο μπορεί σ’ αυτή την προσπάθεια. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουνε 
έρθει από την Ελλάδα πολλοί νέοι 

για εργασία στη πόλη μας. Σιγά-σιγά 
καταφέρνουμε μαζί με την Κοινότητα 
να δημιουργούμε μ’ αυτά τα παιδιά 
πιο στενές σχέσεις και σε αυτό 
μεσολαβεί και η μουσική μας. 
Γνωρίζουμε τα συναισθήματα τους 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
στην αρχή σε μια ξένη χώρα και γι’ αυτό 
προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε 
όσο μπορούμε στα πρώτα βήματα 
στη καινούργια τους πορεία. Ευτυχώς 
υπάρχει και η ταβέρνα «Ελλάς» του 
ορεξάτου μάστορα Βασίλη Παΐσιου 
όπου μαζευόμαστε όλοι και τα λέμε 
και με τη μουσική μας, δημιουργούμε 
ένα αρκετά ελληνικό περιβάλλον και 
ατμόσφαιρα. Καινούργιες προτάσεις 
για τη λειτουργία της κοινότητας 
δεν έχουμε επειδή κατά τη γνώμη 
μας οι διάφορες εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται κάθε χρόνο από τις 
τσέχικες αρχές και από την ΕΚ Μπρνο 

είναι πολλές. Σ’ αυτές παίρνουν 
μέρος εκτός από την ορχήστρα 
μας, και το χορευτικό συγκρότημα 
«Προμηθέας» της ΕΚ Μπρνο, έχουμε 
αρκετές εκδηλώσεις για τα μικρά 
παιδάκια και τους ηλικιωμένους, κλπ. 
Πράγματι, δεν υπάρχει χρόνος για να 
διοργανώσουμε κι άλλες εκδηλώσεις… 
Σε αυτό το θέμα είμαστε αισιόδοξοι 
πως ο ελληνισμός σε ολόκληρη την 
Τσεχία ακούγεται δυνατά και δε θα 
χαθεί εύκολα. 

Κ: Σας ευχαριστώ πολύ και σας 
εύχομαι υγεία και καλή πρόοδο!  

«Γιάννης Μόρας και η Μπάντα»
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

«O παράγοντας άνθρωπος» - Ο Μαχητής μας - 
Η αποφασιστική εγγύηση για τη νίκη
Αποσπάσματα από άρθρο του Σταύρου Γιαννακόπουλου, Ταγματάρχη 
Πολιτικού Επιτρόπου, από το περιοδικό του ΔΣΕ «Δημοκρατικός Στρατός» 
(Από το Ριζοσπάστη, Κυριακή 24 Απρίλη 2016, σελ. 21)

Για το λαϊκό απελευθερωτικό μας 
κίνημα, το πιο πολύτιμο κεφάλαιο 

είναι οι μαχητές και οι μαχήτριες 
του ΔΣΕ. Αυτά τα αγνά παιδιά 

και οι θυγατέρες του λαού είναι οι 
πρωταθλητές του σκληρού πολέμου 
για την απελευθέρωση 7.000.000 
ανθρώπων απ’ την τυραννία και την 
αθλιότητα. Η ιστορία του ΔΣΕ είναι 
γεμάτη από υπέροχα παραδείγματα 
της ανώτερης πολεμικής αρετής, 
της πιο υψηλής έξαρσης, ηρωισμού 
και αυταπάρνησης αυτών των 
διαλεχτών παιδιών του λαού. Με 
το κορμί πολλές φορές τρυπημένο 
απ’ το σίδερο του Τρούμαν, πολλές 
φορές παγωμένοι, γυμνοί και 
πεινασμένοι, τραβούν στην εκτέλεση 
και της πιο δύσκολης αποστολής, 
με μια ρωμαλέα, ακατάβλητη 
αισιοδοξία. Κορίτσια 15 και 16 
χρονών, γέροντες 56 και 60 χρονών, 
μεστωμένοι άντρες, σακατεμένοι απ’ 
τη φασιστική θηριωδία, επονίτες 
που από τα παιδικά τους χρόνια 
δοκίμασαν τις θυσίες, τα βάσανα 

και τις άφταστες χαρές του αγώνα, 
πουλιά που ατσάλωσε τα φτερά 
τους η καταιγίδα, να τι είναι οι 
μαχητές κι οι μαχήτριες του λαϊκού 

μας στρατού. Ο,τι τιμιότερο και 
γερότερο έχει ο λαός, ό,τι ακριβότερο 
έχει η πατρίδα, αυτό το χρυσάφι 
κρατούμε εμείς στα χέρια μας, αυτός 
είναι ο «παράγοντας άνθρωπος» 
στο στρατό μας.
(...) Το ωρίμασμα 
της πολιτικής μας 
δουλιάς στο στρατό 
ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι 
σήμερα με τη 
σ ο β α ρ ό τ ε ρ η 
επίγνωση της αξίας 
του παράγοντα 
ανθρώπου και την 
πλούσια πείρα 
που αποχτήσαμε 
στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων 
του, όλα αυτά 
επιβάλλουν σε 
μας σήμερα, στις 

παραμονές των αποφασιστικών 
μαχών με τον εχθρό, ν’ αξιοποιήσουμε 
στο έπακρο τις ανεξάντλητες 
δυνατότητες του μαχητή μας, 
στο πολεμικό και ειρηνευτικό μας 
έργο. Κι αυτό θα το πετύχουμε, 
σκύβοντας με μεγαλύτερη ακόμα 
στοργή και ενδιαφέρον πάνω στην 
ψυχή του, αντιμετωπίζοντας όσο το 
δυνατόν καλύτερα τα προβλήματα 
της οργάνωσης της πολεμικής 
του ζωής. (φωτογραφία 1946, 
πρώτοι αντάρτες, αρχείο Ανδρέα 
Παπαδόπουλου)

Να ορθώνεται αδιάλλακτη η 
συνείδηση του κομμουνιστή
Ποια είναι τα βασικότερα 
προβλήματα του μαχητή μας; Πού 
πρέπει να συγκεντρώσουμε την 
προσοχή μας, ώστε ο μαχητής μας 
απερίσπαστος και ατσαλωμένος 
να αποδώσει το ανώτερο πολεμικό 
έργο;

Σπάνια φωτογραφία τραυματιών του ΔΣΕ με τον Πέτρο Κόκκαλη (με τα 

γυαλιά) στο κέντρο. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλου από τη 

Θεσσαλονίκη για τη φωτογραφία
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Εμείς, αδιάκοπα πρέπει να 
πασχίζουμε όσο είναι δυνατό να 
μη βασανίζουν το μαχητή μας οι 
βασικότερες ανάγκες ζωής, οι πιο 
στοιχειώδικες υλικές ανάγκες.
Ο κάθε αγωνιστής του λαού μας 
ξέρει με την ίδια του τη βασανισμένη 
πείρα τι σημαίνει αυτό... Σήμερα, 
παρά τις τεράστιες δυσκολίες, παρά 
τα βάσανα απομονωμένων τμημάτων 
μας, μπορούμε να πούμε πως για το 
μεγαλύτερο ποσοστό του στρατού 
μας, η τροφή, η πρώτη ανάγκη 
ζωής του μαχητή, έχει εξασφαλιστεί. 
Στην περίπτωση αυτή που οι 
επιμελητείες μας έχουν το πρόβλημα 
είναι πρόβλημα καλά οργανωμένων 
μεταφορών ως το χαράκωμα, και 
ως την ώρα της μάχης, πρόβλημα 
καλής παρασκευής και βελτίωσης 
του συσσιτίου, πρόβλημα ιδιαίτερης 
βελτιωμένης, ή κατάλληλης τροφής 
για τους εξαντλημένους και τους 
στομαχικούς μας. Ιδιαίτερα πρέπει 
να προσεχτούν ακόμα οι μαχήτριές 
μας, που το συσσίτιό τους πρέπει 
να ενισχυθεί σε ζάχαρη μαρμελάδα, 
οι επονίτες με την ανεξάντλητη 
όρεξη και οι πρώην φαντάροι που 
απαλλαγμένοι από το βραχνά 
του πάντζερ ξαναγεννιούνται 
και ανοίγει... η όρεξή τους. Με 
λίγη προσοχή και ενδιαφέρον 
των διοικήσεων, των επιμελητών 
και των νοσοκόμων, μπορούν να 
λυθούν αυτά τα ζητήματα που τόσο 
ανακουφίζουν τους μαχητές μας.
Η δεύτερη ανάγκη ζωής των μαχητών 
μας είναι ο ύπνος. Οταν επιβάλλεται, 
οι μαχητές μας βαδίζουν ή πολεμούν 
μερόνυχτα άυπνοι και νηστικοί... 
Σ’ όλες τις άλλες όμως περιπτώσεις 
διάταξης θα πρέπει να οργανώνεται 
έτσι η υπηρεσία και βασικά τα 
μέτρα ασφάλειας που οι μαχητές 
μας να κοιμούνται τουλάχιστο 6 
ώρες το 24ωρο. Συχνά από κακή 
οργάνωση ή από υπερβολές, 
στερούνται οι μαχητές μας για 
πολύ καιρό τον ύπνο τους και 
αυτό έχει καταστρεπτική επίδραση 
στην αντοχή και στην πολεμική 
τους ικανότητα. Τα στελέχη, χωρίς 
καμιά αβαρία στα μέτρα ασφαλείας 
και στην εκτέλεση της αποστολής, 
πρέπει να εξασφαλίζουν όσο είναι 
δυνατό καλύτερο ξεκούραστο 
ύπνο για τους μαχητές μας. Εδώ 
θα παίξει το σοβαρότερο ρόλο 

το προγραμμάτισμα και η καλή 
οργάνωση της ζωής των μαχητών. 
(στη φωτογραφία, κέντρο η Κίτσα 
Παπαδοπούλου στο Γράμμο, αρχείο 
του γιού της)
Τρίτη βασική ανάγκη για τους 
μαχητές μας είναι η υπόδηση και ο 
ιματισμός... Εδώ χρειάζεται πνεύμα 
καλού νοικοκυριού, ώστε ό,τι μας 
εξασφαλίζει η επιμελητεία να πιάνει 
τόπο. Προτεραιότητα στις διανομές 
πρέπει νάχουν οι μαχητές των πιο 
προχωρημένων τμημάτων και αυτών 
που είναι περισσότερο εκτεθειμένα 
στην κακοκαιρία, οι τραυματίες μας, 
οι μαχήτριές μας και σε συνέχεια 
όλοι οι άλλοι...
Η καθαριότητα στα τμήματα και 
μέσα στις σοβαρότερες δυσκολίες, 
πρέπει νάναι αδιάκοπη φροντίδα 
όλων και προπαντός των μαχητριών 
μας. Η βρώμα, η ψείρα, η αξυρισιά 
κατεβάζουν τον αγωνιστικό 
άνθρωπο. Ο αξέχαστος και σαν 
Επίτροπος και σαν Διοικητής Κ., 
πέρσι στο Κάμενικ, έπαιρνε τον 
κουρέα μαζί του τη νύχτα και στο 
φως του φεγγαριού ξύριζε τους 
πολεμιστές μας.
Κανείς ατιμώρητα δεν μπορεί να 
παραβλέψει ή να υποτιμήσει αυτές 
τις ζωτικές ανάγκες του μαχητή. Ο 
μαχητής μας πολεμά με την ψυχή, 

πολεμά αν χρειαστεί και μέσα στις 
μεγαλύτερες στερήσεις, όμως η 
ψυχή του μαχητή γίνεται τόσο 
πιο ακατανίκητη, όσο λιγότερο 
τη βασανίζουν τέτοιες ανάγκες. 
Υπάρχουν πάνω σ’ αυτό παρανοήσεις 
και σήμερα ακόμα συναντάς 
επιβιώσεις κακές, με τη μορφή του 

«Δε βαριέσαι... αντάρτες είμαστε!». 
Ακόμα παρατηρεί κανείς πως σε 
λίγο - πολύ κανονικές συνθήκες, 
δείχνουν όλοι κάποιο ενδιαφέρον 
για όλα αυτά τα ζητήματα. Οταν 
όμως ζορίσουν τα πράγματα, δεν 
παλεύουνε αδιάλλακτα ενάντια 
στην κακομοιριά και τη μιζέρια... 
Σε πορεία που παρατείνεται, σε 
συνεχιζόμενες μάχες, πολύ κοντά 
στην εχθρική διάταξη, χρειάζεται να 
ορθώνεται αδιάλλαχτη η συνείδηση 
του κομμουνιστή, του επίτροπου. 
Με χαρακτήρα εξόρμησης, όπου 
είναι δυνατό, για ξύλα, για φτιάξιμο 
καλυβιών, για πλύσιμο, με όσο το 
δυνατό καλύτερη οργάνωση της 
πορείας, των καταυλισμών κ.λπ. να 
αντιμετωπίζεται αποφασιστικά κάθε 
μιζέρια και κακομοιριά που σκοτώνει 
την ψυχή του μαχητή.

Αδιάκοπη ολόπλευρη πολιτική 
ενημέρωση
Ο μαχητής του λαϊκού επαναστατικού 
μας στρατού πρέπει νάχει φωτισμένη 
σκέψη, ανοιχτό ορίζοντα μπρος του, 
ψυχική ηρεμία, καθαρή συνείδηση.
Πρώτη υποχρέωσή μας πάνω σ’ αυτό 
είναι η αδιάκοπη ολόπλευρη πολιτική 
ενημέρωση των μαχητών μας. 
Πρέπει να απαντούμε με πειστικό, 
υπομονητικό, συντροφικό τρόπο 
στις ανησυχίες και τα ερωτηματικά 
του μαχητή. Αδιάκοπα πρέπει να 
αναπτύσσουμε τη δικιά του κρίση, 
την ικανότητα να νιώθει βαθύτερα 
την κατάσταση, τις επιδιώξεις και τις 
μανούβρες του εχθρού, τη δικιά μας 
ξεκάθαρη πολιτική. Να ανεβάζουμε 
ολοένα το μαχητή μας στο ύψος του 
συνειδητού πρωτοπόρου του λαού, 
στο ύψος του μέλους του ΚΚΕ. Αυτό 
θα το πετύχουμε με το ξεσήκωμα 
της πολιτικής ζωής στη βάση, με 
συζητήσεις, με τη δημοκρατική ζωή 
(Συνελεύσεις - Αχτίφ κ.λπ.), με το 
διάβασμα των περίφημων σοβιετικών 
βιβλίων κ.λπ.
Το ίδιο, το ποιοτικό ανέβασμα 
του στρατού μας δεν μπορεί να 
στηριχθεί παρά μόνο σ’ ένα τέτοιο 
ηθικοπολιτικό ανέβασμα των 
μαχητών και των στελεχών μας.
Σοβαρή σημασία για την ψυχική 
ηρεμία και δύναμη του μαχητή 
μας, για την ίδια την πολεμική του 
επίδοση, έχει το πρώτο βάφτισμα 
στη μάχη. Αυτός όπου προσέχτηκε, 
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προετοιμάστηκε και στοργικά 
οδηγήθηκε στην πρώτη μάχη, «ο 
καινούριος» απ’ τους παλιότερους 
συντρόφους του, τότε απ’ την πρώτη 
κιόλας μάχη γίνεται άξιος μαχητής 
του ΔΣΕ. Εδώ χρειάζεται μια 
ιδιαίτερη προσοχή απ’ τον Επίτροπο 
και απ’ το Διοικητή του τμήματος.

Αγρυπνη έγνοια για τις ανάγκες 
των μαχητών
Ενα παράδειγμα για το τι ρόλο παίζει 
η έγκαιρη, δραστήρια αντιμετώπιση 
των προβλημάτων ζωής των μαχητών 
είναι το παρακάτω: Τα τμήματα 
που ανάλαβαν να υπερασπίσουν 
το Κάμενικ (υψ. 2.044μ.) βρέθηκαν 
πριν λίγο καιρό μπρος σε δύσκολη 
κατάσταση. Εβρεχε και έριχνε 
χαλάζι τις 25 από τις 30 μέρες 
του Μάη. Αμπριά δεν υπήρχαν 
και το ύψωμα είναι ολόγυμνο. 
Πρώτ’ απ’ όλα ξεσηκώθηκε ένας 
ενθουσιασμός σ’ όλους τους μαχητές 
για την τιμή να υπερασπίσουν το 
Κάμενικ. Ακολούθησε ένας εργατικός 
ενθουσιασμός για τη γρήγορη 
οχύρωσή του και την οργάνωση της 

ζωής με αμπριά κ.λπ. Ομως οι μαχητές 
μας εξαντλούνταν από το κρύο και 
τη βροχή. Για τους μαχητές μας του 
Κάμενικ ενδιαφέρθηκε προσωπικά 
το ίδιο το Γ.Α. και εξασφάλισε 196 
βελέντζες, αδιάβροχα, αντίσκηνα. 
Δόθηκαν στους μαχητές του Κάμενικ 
παραπάνω από τις κανονικές 
διανομές: 102 οκάδες ζάχαρη - 288 
οκάδες μαρμελάδα, 52 οκάδες λίπος, 
32 οκ. λαρδί, 25 χλαίνες κ.λπ.
Τα στελέχη με το σύνθημα «όλοι 
κοντά στους μαχητές» ζούσαν 
στ’ αμπριά των μαχητών και με 
εξορμήσεις βελτίωναν τη στέγαση 
και τη ζωή των μαχητών. Τους 
μαχητές ιδιαίτερα τους συγκινούσε 
το γεγονός ότι πάντα κάποιος 
σύντροφος από το λόχο, το τάγμα, 
ή την ταξιαρχία βρισκόταν κοντά 
τους. Στον ΠΕ της ταξιαρχίας, ένας 
μαχητής του Κάμενικ είπε γελώντας: 
«Αυτές τις τρεις μέρες πέρασαν, 
μας είδαν και μιλήσαμε, η επιτροπή 
της ταξιαρχίας, ο επιμελητής της 
ταξιαρχίας, η γιατρίνα, η υπεύθυνη 
γυναικών, ο επίτροπος του 
τάγματος, πέρασε ο Διοικητής και να 

τώρα τα λέμε και μαζί σου...».
Σ’ αυτήν την εξαιρετική κακοκαιρία 
και μέσ’ στη βροχή έκαναν το 
μεγαλύτερο άθλο στην οχύρωση 
κι ανάπτυξαν τον πιο έντονο 
μικροπόλεμο απ’ όλα τα τμήματα 
της ταξιαρχίας. Κέρδισαν έτσι και τη 
σημαία της άμιλλας της ταξιαρχίας.
Σ’ αυτούς τους μαχητές που ποτές 
ως σήμερα, όταν τους ζητήσαμε, δε 
μας αρνήθηκαν το αίμα τους και τη 
ζωή τους, πρέπει ν’ ανεβάσουμε πιο 
ψηλά ακόμα τη φροντίδα, μα και 
τη στοργή. Και μέσ’ στη φωτιά των 
μαχών και των μεγάλων επιθετικών 
ελιγμών, και πολύ περισσότερο 
τότε, πρέπει ν’ ανακουφίζουμε τους 
μαχητές μας μ’ άγρυπνη έγνοια για 
τις ανάγκες τους. Να φωτίζουμε μ’ 
όλα τα μέσα τη σκέψη τους και να 
αναπτύσσουμε ολοένα την πολιτική 
τους ικανότητα. Να ατσαλώνουμε 
την αδάμαστη ψυχή τους, τη στέρεα 
εγγύηση για τη νίκη του λαού μας.

Σημ: Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 
τεύχος 7 του 1949 του περιοδικού 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ».  

ΗΡΩΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ και ΜΕΤΑΛΛΙΑ του ΔΣΕ
Της Άννας Κεφαλέλη

Τέτοια έκπληξη ποιος θα την 
περίμενε. Ξεφυλλίζω εδώ και 

πολύ καιρό το περιοδικό της Εθνικής 
Αντίστασης, τεύχος 131 του 2006. 
Περπατώ πολλές φορές τις σελίδες 
του. Το αφήνω και το ξαναπαίρνω. 
Το ακουμπάω πάνω στο   τραπέζι του 
σαλονιού μόνιμα. Είναι το εργαλείο 
και το στήριγμα των σκέψεών μου. 
Βαριές σελίδες… 
Σταματώ στη μελέτη του φίλου 
μου Γιώργου Ζελιλίδη με τίτλο 
«Παράσημα και Μετάλλια του ΔΣΕ» 
(Εμφύλιος), σελ. 47 του π. Εθνικής 
Αντίστασης. 
Πρόκειται για αξιέπαινη και 
κοπιαστική έρευνα που πρωτόβουλα 
έκανε ο συν. Γ. Ζελιλίδης, αντλώντας 
τα στοιχεία από την εφημερίδα 
της Προσωρινής Δημοκρατικής 
Κυβέρνησης του βουνού όπως 
γράφουν στο περιοδικό. 
Εγώ απλά συμπληρώνω πως στις 
εφημερίδες του βουνού είναι πολλές 
και χιλιάδες τα ονόματα. Μέσα από 
τις αράδες τους ο Γιώργος έψαξε και 
ξεχώρισε τα στοιχεία Αγωνιστών που 

έλαβαν τούτα τα Μετάλλια.
Μαθαίνω πως τα Μετάλλια του 
ΔΣΕ είναι κατά κατηγορίες και 
ανάλογα με την πράξη και συνθήκες 
τα χωρίζουμε σε κατηγορίες και 
ονομασίες χωρίς να μειώνουν την 
αξία των πράξεων.
Με τη σειρά που καταγράφονται στο 
περιοδικό έχουμε:

Και τώρα αρχίζει η δική μου 
προσπάθεια αφού ευχαριστήσω τον 
Γ. Ζελιλίδη για το εργαλείο που μου 
έδωσε. Συνεχίζω πότε στα περιοδικά 

και πότε στα βιβλία τις δικές μου 
αναζητήσεις. Κουβεντιάζω και 
γνωρίζω κόσμο εκείνης της εποχής. 
Οι εκπλήξεις έρχονται η μια μετά την 
άλλη. Αχ, πόση χαρά και συγκίνηση 
παίρνω. Πόσα διδάγματα αφήνουν 
τούτες οι κουβέντες τους. Σαν να 
θέλουν να μιλάνε για τον ηρωισμό 
άλλων. Μετρημένοι στα λόγια τους. 

Μετρημένοι στο ΕΓΩ τους. Κα απλά 
όπως μου λένε «έκαναν το καθήκον 
τους». Τόσο απλά.
Κι εγώ, δεν παίρνω τα μάτια μου από 

Μετάλλιο Ανδρείας
Μετάλλιο εξαιρετικής δράσης ελεύθερων σκοπευτών
Μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Α’ τάξης
Μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Β’ τάξης
Παράσημο ΗΛΕΚΤΡΑΣ
Μετάλλιο εξαιρετικής δράσης μέσα σε κατεχόμενη πόλη
Μετάλλιο εξαιρετικής δράσης μέσα στο μοναρχοφασιστικό στρατό
Μετάλλιο εξαιρετικής σαμποταρίστικης δράσεις
Μετάλλιο για καταστροφή ΤΑΝΚΣ
Μετάλλιο για κατάρριψη αεροπλάνου
Μετάλλιο για εξαιρετική δράση ανιχνευτή
Μετάλλιο εξαιρετικής δράσης στο πυροβολικό
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πάνω τους. Κοιτάω και θαυμάζω την 
ταπεινότητα και απλότητά τους. 
Είναι οι ίδιοι και γυρνάνε το χρόνο 
πίσω… εβδομήντα (70) χρόνια από 
τότε και δεν μου χαλάνε χατίρι. Ναι, 
θέλω να τους ακούσω ζωντανά για 
κείνο τον αγώνα. Άκουσα πολλά 
στο σπίτι μας, αληθινές ιστορίες 
πολέμου, ατέλειωτες. Συναγωνιστές, 
μαχητές, μαχήτριες των γονιών μου 
κι εγώ… είμαι το παιδί αυτών των 
ανθρώπων που έζησε τις συνέπειες 
του Εμφυλίου, την ξενιτιά και την 
αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. 
Απόλαυσα την ξενοιασιά των 
παιδικών μου χρόνων στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Ρουμανίας. Και 
ψάχνω ακόμη τα βήματα των γονιών 
μου. Και κάθε φορά παίρνω μπόι 
περηφάνιας για τους ανθρώπους 
που γνώρισα τότε και για κείνους 
που σήμερα γνωρίζω. Μου κάνουν 
το χατίρι και δεν σταματώ. Ο νους 
μου τρέχει πότε εδώ και πότε εκεί. 
Φοβάμαι πως δε θα τα καταφέρω. 
Είναι πολλές οι σελίδες ηρωισμού και 
αυτοθυσίας. Κι εγώ πάω τις σελίδες 
πότε μπρος και πότε πάλι πίσω.
Βρήκα όμως μια άκρη και περπατώ. 
Κοντοστέκομε στα ονόματα. Σα 
να ξεχωρίζω και μερικά… Λες να 
τους γνωρίζω και να μην ήξερα το 
μεγαλείο τους; Μπορεί και αυτό…
Ναι, κάποια μου είναι γνωστά. 
Άλλωστε έγραψα για την Νίκη του 

βουνού με καταγωγή από τον Έβρο. 
Ποιόν δε συγκλόνισε η ιστορία της, 
ο τραυματισμός της, η παλικαριά 
της… Διάβασα την συνέντευξή της 
μια βδομάδα μετά τον τραυματισμό 
της σε εφημερίδα της εποχής, του 

1949. Τότε ακόμη δήλωνε «δε 
λυπάμαι που έχασα το φως των 
ματιών μου, λυπάμαι που δεν μπορώ 
να συνεχίσω τον αγώνα δίπλα στους 
μαχητές και συναγωνιστές μου». 
Έμεινε τυφλή για 67 χρόνια και 
σήμερα ακόμη φωνάζει ‘συνεχίστε, 
συνεχίστε’. Το πραγματικό της 
όνομα Ελένη Τσομπανίδου, από το 
χωριό Καναδά του Έβρου, σήμερα 
κάτοικος Βέροιας και πολιτικός 
πρόσφυγας στη Ρουμανία. Πήρε το 
Μετάλλιο Ανδρείας και ονομάστηκε 
Ανθυπολοχαγός του ΔΣΕ όπως 
διαβάζω στα Προεδρικά Διατάγματα 
της Εφημερίδας Προσωρινής 
Κυβέρνησης του βουνού (3-8-
1949, Αριθ. Φύλλου 74). Έστειλα 
τα αποσπάσματα αποφάσεων 
εφημερίδας και ένα χαμόγελο 
έσκασε. Η Νίκη μας σήμερα είναι 
στα 87 της χρόνια. Κι ας μη βλέπει. 
Κρατάει τούτες τις λίγες αράδες για 
τον εγγονό της… Έτσι, κάτι θέλει 
να του πει… Και λίγα δάκρυα για 
κείνους που μείνανε στα βουνά. (στη 
φωτογραφία η Ελένη Τσομπανίδου 
(ψευδώνυμο Νίκη).
Και τώρα αρχίζω κι εγώ τον μακρύ 
και πλούσιο δρόμο των αναζητήσεών 
μου. Δεν μπορεί, θα βρω και άλλους 
και θα τ’ ακούσω… έτσι, όπως τα 
περιγράφουν θα τα γράψω για να 
τα μάθουμε εμείς, οι νεότεροι και οι 
επόμενες γενιές. Και τότε δεν αργώ. 
Θυμάμαι το βιβλίο του Χαράλαμπου 
Καλαϊτζή από το Ευγενικό του 
Έβρου. Διαβάζοντας το βιβλίο του, 
μού τυπώθηκαν πολλά ονόματα 
του χωριού και της οικογένειάς του. 
Η περιγραφή των γεγονότων έτσι 
όπως τα έζησαν τα μέλη πολύτεκνης 
οικογένειας με συγκλόνισαν. Όλοι 
τους σχεδόν, γονείς και παιδιά 
πήραν τα βουνά κυνηγημένοι και 
ξυπόλητοι. Μείνανε πίσω μόνο τα 
δύο μικρά αδερφάκια έξω από το 
καμένο σπίτι τους. Ντυμένα με σακιά 
τρυπημένα για να μπαίνουν τα χέρια 
τους και το κεφαλάκι στέκονταν 
δίπλα στα αποκαΐδια του σπιτιού 
τους. Με τη βοήθεια των ανταρτών 
άλλοι φτάσανε στη Ρουμανία και 
τα μικρά αδερφάκια στη Λ.Δ. της 
Γερμανίας όπου και σπούδασαν 
ανώτατη εκπαίδευση στα εκεί 
Πανεπιστήμια. Τους γνώρισα μέσα 
από το βιβλίο του Χαράλαμπου. 
Και τώρα, περπατώντας τις σελίδες 

των Μεταλλίων κάπου σταματώ. 
Κάπου την ξέρω. Τούτο το όνομα 
πρέπει να το δω. Πρέπει να το ψάξω. 
Πρέπει να μάθω… Και τότε, έρχεται 
η έκπληξη. Ναι, είναι η αδερφή του. 
Και χαραμάδα ελπίδας και χαράς 
βλέπω… Μόνο που ήρθα αργά. Μας 
άφησε πριν λίγα λόγια και ζούσε 
στην Αθήνα μετά τον επαναπατρισμό 
της από την Ρουμανία. Και τώρα; 
Εγώ που χάρηκα τόσο πολύ με την 
ανακάλυψή μου; Πώς θα μάθω; 
Πώς δεν την πρόλαβα; Μικρός 
συλλογισμός. Μονολογώ και λίγο. 
Θέλω κι εγώ τον χρόνο μου και πάλι 
τον Χαράλαμπο θα ρωτήσω. Κάτι 
παραπάνω θα ξέρει για την ιστορία 
του Μεταλλίου. Αυτός έγραψε τις 
καταθέσεις των γονιών και αδερφών. 
Αυτός άκουσε και σημείωσε στο 
χαρτί τις περιπέτειες στη θύελλα του 
Εμφυλίου. Και στα 90 του χρόνια 
σήμερα, ο καλός Αγωνιστής και 
σύντροφος, κάτοικος Θεσσαλονίκης 
θα μού πει το μάθημα Ιστορίας έτσι, 
όπως τόσες άλλες φορές. 

Διαβάζω στη σελ. 50 του περιοδικού 
της Εθνικής Αντίστασης, αριθ. 131: 
Καλαϊτζή  (Χρήστου) Παρασκευούλα, 
λοχίας πεζικού IΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, 108 
Ταξιαρχίας (26-4-49, Αρ. Φύλλου 
55). 
Να πως περιγράφει η Παρασκευούλα 
Καλαϊτζή για κείνες τις δύσκολες 
στιγμές της μάχης στη σελ. 65 του 
βιβλίου «Προσφορά στον Αγώνα 
ΕΛΑΣ και ΔΣΕ»:

«Στις 28 Φλεβάρη 1948 φεύγουμε 
από τον Έβρο, δίνουμε μάχες 
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στους Παπάδες Δράμας, ανοίγουμε 
δρόμο και συνεχίζουμε την πορεία 
μας για το Γράμμο. Στο Γράμμο 
δώσαμε πολλές μάχες, είδα πολλούς 
νεκρούς και από τις δυο πλευρές 
κι ας διαλαλούσαν κάθε μέρα ο 
αστικός τύπος και η προπαγάνδα 
ότι πέφτουν κάθε μέρα πολλοί 
συμμορίτες… 

Μετά από τις μάχες το τμήμα 
μας ανέλαβε τις οχυρώσεις και 
την αντιαεροπορική άμυνα. Στον 
Προφήτη Ηλία Οξιάς περιμέναμε 
άγρυπνοι πότε θα εκδηλωθεί 
ο εχθρός. Ένα πρωί λοιπόν, τα 
χαράματα άρχισε την έφοδο 
πρώτα με πυροβόλο και όλμους 
και βομβαρδιστικά αεροπλάνα. 
Η κατάσταση δεν περιγράφεται. 
Καπνός, σκόνη, χώματα, πέτρες, 
ξύλα, σίδερα πετάνε στον ορίζοντα. 
Γινόμαστε ένα με τη γη, βουίζουν οι 
χαράδρες και τα λαγκάδια από το 

βουητό των οβίδων.
Εδώ στα υψώματα παίχτηκε 
κορώνα-γράμματα η υπόθεση για 
κάθε πέτρα και κοτρώνα. Εμείς 
μένουμε στις θέσεις μας. Επάνω 
στην αναμπουμπούλα με πολλούς 
νεκρούς και τραυματίες, άκουσα 
κάποιο φαντάρο μπροστά μου στα 
30-50 μέτρα να λέει: «Τι θάρρος 
έχουν αυτοί»;
Στις 8 Απριλίου 1948 τραυματίζομαι 
βαριά. Δεν με βλέπουν οι δικοί μας, 
μένω στη θέση μου. Στην αντεπίθεση 
των τμημάτων μας με βρίσκουν 
την άλλη μέρα, με παίρνουν, με 
επίδεσαν οι νοσοκόμες προσωρινά 
και με στέλνουν επειγόντως στις 
πρώτες βοήθειες και από εκεί στο 
Νοσοκομείο του ΔΣΕ, στις Πρέσπες. 
Ήρθε ο ιατρός Τζαμαλούκας και μου 
είπε «Εσένα συν. θα σε στείλουμε 
σε άλλο πιο σύγχρονο Νοσοκομείο». 
Η Παρασκευούλα είχε κατάγματα 
στα πόδια και κρυοπαγήματα στο 

χέρι. Την βρήκαν οι συναγωνιστές 
εκεί πεσμένη όπως μου περιγράφει ο 
Χαράλαμπος. Πόδια τραυματισμένα 
βαριά και χέρι χωρίς παλάμη. Το 
κρύο της νύχτας ήταν τσουχτερό. Και 
η Παρασκευούλα εκεί, πληγωμένη 
στέκει παλικαρίσια και όπου την 
πάει… 
Άντεξε, και μεταφέρθηκε από το 
Νοσοκομείο του βουνού σε Νοσοκομεία 
της Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και 
Ανατολικής Γερμανίας. Έμεινε με 
κομμένο πόδι, ανάπηρη και χωρίς 
την παλάμη του χεριού της. Έμεινε 
η παλάμη εκεί, στον τόπο του 
τραυματισμού. Έκανε οικογένεια και 
παιδιά και επαναπατρίστηκε.
 Κατοικούσε στην Αθήνα και το 2010 
μας άφησε. Να, πως μάς λύθηκε η 
απορία. Να πως μάθαμε για την 
Ιστορία αυτού του Μεταλλίου 
Ανδρείας. (συνεχίζεται στο επόμενο 
τεύχος του περιοδικού «Καλημέρα») 

Αποκαλυπτήρια για τον τάφο του Αριστοτέλη

Ο τάφος του μεγαλύτερου φιλοσόφου της αρχαιότητας, του Αριστοτέλη (384- 322 π. Χ.), βρίσκεται στα Στάγειρα, 
στην σημερινή Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Μια πολύ σημαντική αρχαιολογική 
έρευνα ολοκληρώθηκε και 

το συμπέρασμα που προέκυψε 
προκαλεί ενθουσιασμό καθώς, 
υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις 
ότι βρέθηκε ο τάφος του Αριστοτέλη.
H σχετική ανακοίνωση για τον 
χώρο που στέγασε την τέφρα του 
φιλοσόφου, έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
με την συμπλήρωση 2400 χρόνων 
από την γέννησή του και ενώπιον 
250 αριστοτελιστών από όλο τον 
κόσμο.
Περισσότερα από 25 χρόνια αφιέρωσε 
στις ανασκαφές και την έρευνα ο 
αρχαιολόγος Κώστας Σισμανίδης 
για να φέρει στο φως τεκμήρια, να 
τα συναρτήσει με τις αρχαίες πηγές, 
για να καταλήξει στο συμπέρασμα 
το οποίο σεμνά είχε ψελλίσει από το 
1996.
Όπως αναφέρει ο Ρ/Σ Στο Κόκκινο, 
ο κ. Σισμανίδης ήταν από τους πιο 
ακριβοθώρητους αρχαιολόγους στη 
Βόρεια Ελλάδα, από αυτούς που δεν 
μιλούσαν ποτέ αν αυτό που είχαν 
να πουν δεν έφερε την σφραγίδα της 
απόδειξης.
Οι πρώτες δηλώσεις του Κ. Σισμανίδη:

Ο κ. Σισμανίδης παρουσιάζει τα 
ντοκουμέντα της πολυετούς έρευνάς 
του για τον τάφο-ηρώο στον οποίο 
εναποτέθηκε η τέφρα του Αριστοτέλη, 
αυτού που τα συμπεράσματά του 
είναι μέχρι σήμερα σημείο τομής 
της φιλοσοφικής σκέψης, μόνιμη 
πρόκληση σε όλους τους επιγόνους 
που ακόμη κι αν διαφωνούν 
επικαλούνται τα επιχειρήματα 
του, του ανθρώπου που εξέτασε 

κάθε νοητικό πεδίο της εποχής του 
γράφοντας περίπου τετρακόσιες 
πραγματείες, για την πολιτική, 
την ηθική, την λογοτεχνία και 
την επιστήμη, αυτού που δικαίως 
χαρακτηρίστηκε από τον Πλάτωνα 
“ο πρώτος αναγνώστης βιβλίων” 
στην  ανθρώπινη ιστορία.
Το «Κόκκινο Θεσσαλονίκης» 
δημοσιεύει μεγάλο μέρος των 
στοιχείων και συμπερασμάτων 
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και τις σχετικές φωτογραφίες και 
αναπαραστάσεις που αναμένεται να 
προκαλέσουν παγκόσμιο ενδιαφέρον 
για ένα αρχαιολογικό εύρημα που 
δεν θα είναι πνιγμένο στη λάσπη 
καμιάς «εθνικής» ανάγκης και 
καμιάς προπαγάνδας.
Εξάλλου το σύνολο της πολυετούς 
ενασχόλησης του κ. Σισμανίδη θα 
περιμένει, λίγο ελπίζουμε, καθώς 
είναι έτοιμοι για δημοσίευση τρεις 
(3) τόμοι με όλο το ανασκαφικό 
υλικό από την περιοχή.
Σύμφωνα με τον κ. Σισμανίδη στην 
πλαγιά του βορειότερου άκρου των 
Σταγείρων, κοντά στη Στοά της 
Αρχαίας Αγοράς αποκαλύφθηκε 
πολύπλοκο σύμπλεγμα διαφορετικών 
μεταξύ τους κτισμάτων που 
χρονολογούνται από την αρχαϊκή 
μέχρι και τη βυζαντινή περίοδο ως 
και τα νεώτερα χρόνια.
Δυόμιση μέτρα δυτικά της πύλης του 
αρχαϊκού τείχους, αποκαλύφθηκε 
ένας μεγάλος τετράγωνος πύργος 
των βυζαντινών χρόνων τον οποίο 
περιβάλλει ένα εντυπωσιακό αψιδωτό 
οικοδόμημα, που δίνει αρχικά την 
εντύπωση πυργοειδούς κατασκευής 
της αρχαϊκής οχύρωσης. Ωστόσο 
όπως παρατηρεί κ. Σισμανίδης 
«προσεκτικότερη παρατήρηση και 
πολλά κινητά ευρήματα απ΄ αυτό, 
πείθουν ότι χρονολογείται στους 
πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους».
Οι τοίχοι του κτίσματος αυτού 
σώζονται σε μέγιστο ύψος 1,80, και 
έχουν το μικρό σχετικά πάχος των 
1,10 μ., «το οποίο είναι βεβαίως 
απαγορευτικό, για να ερμηνευτεί 
αυτό ως πύργος της αρχαϊκής 
οχύρωσης» ενώ «σημαντικό 
χαρακτηριστικό του είναι ότι 
χτίστηκε με πολύ καλό οικοδομικό 
υλικό, το οποίο είναι προφανές ότι 
βρίσκεται εδώ σε δεύτερη χρήση 
και προέρχεται από παλαιότερα 
δημόσια κτίσματα. Έτσι, ενώ οι 
τοίχοι του είναι χτισμένοι, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους, ακανόνιστα, 
χρησιμοποιούν όμως σε μεγάλο 
βαθμό εξαιρετικής ποιότητας και 
επεξεργασίας γωνιόλιθους μαρμάρου, 
ασβεστολίθους και γρανίτη, ενώ 
παράλληλα διαπιστώνεται και 
ιδιαίτερη σπουδή στην κατασκευή 
τους, αφού η ποιότητα δεν είναι 
όμοια ούτε ως προς το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τόπους, 
ούτε ως προς τον τρόπο δόμησης». 
Σειρά δομικών χαρακτηριστικών 
του κτιρίου και άλλες ανασκαφικές 
ενδείξεις «οδηγούν στο συμπέρασμα, 
ότι η ανέγερση του οικοδομήματος 
έγινε, για κάποιον λόγο, ιδιαίτερα 
εσπευσμένα».
Ο αρχαιολόγος θα αναφερθεί 
αναλυτικά στις ανασκαφές που 
έφτασαν μέχρι τον βράχο και έδωσαν 
πολλά ευρήματα ενώ εντόπισε 
και την θύρα εισόδου. Για είκοσι 
χρόνια τουλάχιστον ο κ. Σισμανίδης 
ενέσκηψε στα προβλήματα 
χρονολόγησης των ευρημάτων και 
φυσικά των ερμηνειών τους καθώς 
δεν ήταν αρκετό το γεγονός ότι 
το κτίριο αναγόταν στα πρώιμα 
ελληνιστικά χρόνια, στην περίοδο 
δηλαδή αμέσως μετά το θάνατο του 
Μ. Αλεξάνδρου.
Τα κινητά ευρήματα «πολυπληθής 
και καλής ποιότητας, η οποία 

αντιπροσωπεύεται από όστρακα 
διαφόρων αγγείων, κυρίως σκύφων, 
πινακίων, κυλίκων και κανθάρων. 
Και πάνω από πενήντα νομίσματα 
αρκετά Αλέξανδρου Γ΄, ορισμένα 
κοπές της Αμφίπολης και της 
Θεσσαλονίκης, ενώ τα υπόλοιπα είναι 
των Επιγόνων, όπως του Αντιγόνου 
Γονατά, Δημητρίου Πολιορκητή 
κλπ» και κεραμική παραγωγής του 
βασιλικού κεραμοποιείου επέτειναν 
από την μία τις χαρές και από την 

άλλη τις αμφιβολίες. Τα ευρήματα δεν 
απαντούσαν στο ερώτημα «τι ήταν 
αυτό το πεταλόσχημο οικοδόμημα; 
Γιατί κατασκευάστηκε;». Τέλος, γιατί 
στο κέντρο αυτού του περίεργου 
κτιρίου υπήρχε -όπως αποδείχθηκε- 
βωμός;
Το «αρμολόγημα» των ευρημάτων 
έκαναν τελικά οι αρχαίες πηγές. Η 
εξαντλητική έρευνα οδήγησε σε 
αρκετές πηγές και ενδεικτικά 
αναφέρουμε την αραβική βιογραφία 
του Αριστοτέλη, του β’ μισού του 11 
αι. μ. Χ. που αντιγράφει βιογραφία 
του Αριστοτέλη, από κάποιον 
Πτολεμαίο, που έζησε κατά το α΄ 
μισό του 4 αιώνα μ.Χ. και στην 
οποία αναφέρεται: « Όταν ο 
Αριστοτέλης πέθανε (στη Χαλκίδα, 
τον Οκτώβριο του 322 π.Χ.), οι 
Σταγειρίτες έστειλαν και έφεραν την 
τέφρα του στην πατρίδα τους, την 
τοποθέτησαν μέσα σε χάλκινη υδρία 
και κατόπιν απέθεσαν την υδρία 

αυτή σε μια τοποθεσία, που την 
ονόμασαν “Αριστοτέλειον”. Κάθε 
φορά που είχαν σημαντικές 
υποθέσεις και ήθελαν να λύσουν 
δύσκολα προβλήματα, συγκαλούσαν 
σ΄ αυτόν τον τόπο την συνέλευσή 
τους». Οι πληροφορίες αυτές 
επαναλαμβάνονται «στο χειρόγραφο 
αριθμ. 257 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 
της Βενετίας (κώδικας Ματσίανης στ. 
257), που χρονολογείται γύρω στο 
1300 μ.Χ.». 
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Τα αρχαία Στάγειρα, η πατρίδα 
του Αριστοτέλη, του γαλύτερου 

φιλοσόφου της αρχαιότητας, 
δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
βρίσκονται περίπου 500 μ. 
νοτιοανατολικά του σημερινού 
χωριού της Ολυμπιάδας, πάνω σε 
μια μικρή, ορεινή χερσόνησο, η οποία 
ονομάζεται “Λιοτόπι”. Ιδρύθηκαν 
από Άνδριους αποίκους γύρω στο 
655 π.Χ. στον ανατολικό ορεινό 
αυχένα της Χαλκιδικής, ενώ λίγο 
αργότερα έφθασαν εκεί και άποικοι 
από τη Χαλκίδα. Στις αρχαίες πηγές 
γίνεται ακριβής αναφορά για τη θέση 
της πόλης: τοποθετούν τα Στάγειρα 
βορειότερα της Ακάνθου και σε 
παραθαλάσσιο μέρος και προσθέτουν 
την ύπαρξη ενός μικρού νησιού 
απέναντι από την πόλη με το όνομα 
“Κάπρος” (το ίδιο όνομα αποδίδεται 
και για το λιμάνι της πόλης, ενώ 
πολλά νομίσματα της πόλης έφεραν 
ως σύμβολο τον κάπρο). Σύμφωνα 
με την παράδοση, οι Σταγειρίτες 
μετέφεραν και έθαψαν στην πόλη 
τους τα οστά του Αριστοτέλη και 
καθιέρωσαν προς τιμή του μεγάλη 
γιορτή, τα “Αριστοτέλεια”. 
Μετά τα Περσικά, τα Στάγειρα 
συμμετείχαν στην Α’ Αθηναϊκή 
Συμμαχία προσφέροντας στο κοινό 
ταμείο τον σχετικά μικρό φόρο 
του ενός ταλάντου. Κατά τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, όμως, 
η πόλη αποστάτησε από τους 
Αθηναίους το 424 π.Χ., συμμάχησε 
με τους Σπαρτιάτες και παραδόθηκε 
στο Βρασίδα. Η στάση της αυτή 
εξόργισε τους Αθηναίους, οι οποίοι 
έστειλαν τον Κλέωνα για να την 
επαναφέρει στην αθηναϊκή σφαίρα 
επιρροής. Ωστόσο, οι κάτοικοι της 
πόλης αντιμετώπισαν με επιτυχία 
τον Κλέωνα και η πόλη διατήρησε 
την αυτονομία της.
Κατά τον Ολυνθιακό πόλεμο 
(349 π.Χ.) τα Στάγειρα, ως μέλος 
του “Κοινού των Χαλκιδέων”, 
πολιορκήθηκαν από τον Φίλιππο 
Β’ και καταστράφηκαν, αλλά 
ανοικοδομήθηκαν και πάλι από τον 
ίδιο, ύστερα από παρέμβαση του 
Αριστοτέλη, που στο μεταξύ είχε 
προσληφθεί ως δάσκαλος του γιου 
του, Αλεξάνδρου (Ηρόδοτος 7,115. 
Θουκυδίδης 4,88,2. Στράβωνας 

7,331. Πλούταρχος, Αλέξανδρος 
7,3). Παρά την ανοικοδόμηση, η 
καταστροφή αυτή σηματοδότησε 
την παρακμή της πόλης, που άρχισε 
να φθίνει σταδιακά.
Περίπου χίλια χρόνια αργότερα, 
κτίστηκε στην ίδια περιοχή ένα 
μικρό βυζαντινό κάστρο, το οποίο 

ονομαζόταν “Λιβασδιάς” και 
αργότερα “Λιψάσδα”. Από αυτό 
έχουν διασωθεί λίγα κτίσματα 
στην κορυφή του βόρειου λόφου 
και τμήμα ενός διατειχίσματος στις 
παρυφές του.

Το ιστορικό της αρχαιολογικής 
έρευνας:
Οι πρώτες ανασκαφικές προσπάθειες 
έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 
1960 από τον αρχαιολόγο Φ. Πέτσα. 
Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 
ξεκίνησαν συστηματικές ανασκαφές 
από τη ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων με 
διευθύνοντα τον αρχαιολόγο Κ. 
Σισμανίδη, οι οποίες έφεραν στο φως 
σημαντικά ευρήματα και στοιχεία 
για τη γενέτειρα του Αριστοτέλη. 
Από το 1995, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης μελέτης που συντάχθηκε 
από ομάδα αρχιτεκτόνων, 
πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές 

επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο 
νότιο σκέλος της οχύρωσης και στην 
ακρόπολη και δημιουργήθηκαν 
διαδρομές και σημεία θέασης για 
τους επισκέπτες. Από το 2011 
έως το 2013, με διευθύνοντα τον 
αρχιτέκτονα Γ. Γιαννάκη, οι εργασίες 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου 

επεκτάθηκαν και στον βόρειο 
λόφο με την αναστήλωση μιας 
ελληνιστικής οικίας, τμήματος του 
υστεροκλασικού τείχους, των ιερών 
και των εργαστηρίων. 
Σήμερα, έπειτα από συστηματικές 
ανασκαφές, διαμορφώσεις και 
αναστηλώσεις, τα αρχαία Στάγειρα 
αποτελούν έναν θελκτικό για τον 
επισκέπτη αρχαιολογικό χώρο, μέσα 
σ’ ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, δίπλα στην τοπική 
κοινότητα της Ολυμπιάδας, του 
Δήμου Αριστοτέλη.( http://odys-
seus.culture.gr/Συντάκτης Κώστας 
Σισμανίδης, ΙΣΤ’ Ε.Π.Κ.Α.)  

Τα αρχαία Στάγειρα - ιστορικό
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Το «κόκκινο» φεγγάρι 

Θρύλοι και παραδόσεις για την πανσέληνο του Αυγούστου 
(news.in.gr/culture/article/)

Το αυγουστιάτικο φεγγάρι, 
χιλιοτραγουδισμένο, μαγευτικό, 

ερωτικό, γεμίζει με φως την 
ωραιότερη νύχτα του χρόνου, την 
πανσέληνο του Αυγούστου. Λένε, 
ότι τα φεγγάρια ήταν δώδεκα, 
ένα για κάθε μήνα. Μετά οι θεοί 
αποφάσισαν, να χαρίσουν στους 
ανθρώπους ακόμη ένα. Το δέκατο 
τρίτο φεγγάρι, συνδέεται με θρύλους 
και παραδόσεις...
Για τους παραδοσιακούς λαούς η 
Σελήνη αντιπροσώπευε πάντα τη 
σκοτεινή πλευρά της φύσης, την 
αόρατη όψη της. Εκείνη ελέγχει 
παλίρροιες, βροχές, ύδατα, 
πλημμύρες κι εποχές και ως εκ 
τούτου τη διάρκεια της ζωής. Η 
Πανσέληνος συμβολίζει την ολότητα, 
την ολοκλήρωση, την ισχύ και την 
πνευματική δύναμη.
Για τον βουδισμό η Πανσέληνος 
και η νέα Σελήνη είναι περίοδοι 
ισχύος και πνευματικής δύναμης. 
Για τους Ινδιάνους είναι το φως 
του μεγάλου πνεύματος αλλά σε 
κάποιες φυλές η Σελήνη είναι μια 
μοχθηρή και κακοποιός δύναμη. 
Για τους Σουμέριους η νύχτα 
της πανσελήνου ήταν περίοδος 
προσευχής αγαλλίασης και θυσίας.
Η αρχαιότερη ανάμεσα στις 
παραδόσεις είναι ο σύνδεσμος 
του φεγγαριού με το λαγό. Αυτή 
η ευρεία συσχέτιση, κατά τον 
Ρόμπερτ Μπράουν, πιστοποιείται 
από κυλίνδρους της Μεσοποταμίας, 
σφραγιδολίθους από αχάτη, που 
βρέθηκαν στη Συρία, κινεζικά αρχαία 
νομίσματα, τα «φεγγαρόγλυκα» 
της Κεντρικής Ασίας, καθώς και από 
τους θρύλους μακρινών μεταξύ τους 
φυλών και εθνών.
Οι Ινουίτ (Εσκιμώοι) πίστευαν ότι η 
Σελήνη είναι ένα κορίτσι που τρέχει 
μακριά από τον αδελφό του, τον 
ήλιο, επειδή της είχε παραμορφώσει 
το πρόσωπο πετώντας της στάχτες.
Οι Ίνκας μιλούσαν για μια όμορφη 
κοπέλα, που ερωτεύτηκε το φεγγάρι 
και ενώθηκε για πάντα με αυτό.
Στη βόρεια Γερμανία και την 
Ισλανδία οι Hjuki και Bil είναι δύο 

νέοι που φαίνονται στη Σελήνη να 
κουβαλούν ένα φορτίο υδρόμελι.
Οι «βιβλικά σκεπτόμενοι» 
τοποθέτησαν στον δίσκο της Σελήνης 
το πρόσωπο της «δακρυρροούσας 
Μαγδαληνής», ή του Ιούδα 
Ισκαριώτη.
Οι «σεληνομανείς» υπνοβατούν, 
οι πληγές ματώνουν εντονότερα, 
τα θεραπευτικά βότανα που 
μαζεύονται αυτή τη μέρα έχουν 
αυξημένες θεραπευτικές ιδιότητες. 
Τα δέντρα, που κλαδεύονται μπορεί 
να ξεραθούν. Η αστυνομία σε πολλές 
περιοχές της υφηλίου ενισχύει τις 
περιπολίες, αφού υπάρχει η πίστη 
ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται και 
οι μαίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
ετοιμότητα, καθώς πιστεύουν ότι την 
πανσέληνο γεννιούνται περισσότερα 
μωρά.
Η Σελήνη καταλαμβάνει σημαντική 
θέση στους μύθους, τις παραδόσεις 
και τις δοξασίες και του ελληνικού 
λαού.
Γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων 
οι μάγισσες της Θεσσαλίας, αλλά 
και η Μαγεία της Κρήτης. Με τις 
νεράιδες και τα ξωτικά, όπως 
πίστευαν σε πολλές νησιωτικές 
περιοχές, να πλημμυρίζουν τη νύχτα 
της αυγουστιάτικης πανσελήνου τα 
δάση για να σκορπίσουν έρωτα σε 
ό,τι αγγίζουν με το ραβδί τους και 
να φεύγουν, λίγο προτού ξημερώσει.

Οι πρόγονοί μας βάφτισαν στη 
μυθολογία τη Σελήνη Εκάτη. Τη 
λάτρευαν και την έτρεμαν. Κάποιοι 
πίστευαν ότι είναι η κόρη του Δία και 
της Δήμητρας, άλλοι της Ήρας και 
του Περσέα κι άλλοι την ταύτιζαν με 
την Άρτεμη.
Οι αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι η 
είσοδος της Σελήνης στο εκάστοτε 
ζωδιακό σημείο δημιουργεί 
έντονη επιρροή και επίδραση στα 
ανθρώπινα συναισθήματα.
Η κοινότητα αστρονόμων και 
αστροφυσικών έχει διχαστεί 
επανειλημμένως σχετικά με την 
παρατήρηση και καταγραφή 
διάφορων φαινόμενων στην 
επιφάνειά της.
Από τη Σεληνιακή «παραφιλολογία» 
δεν θα μπορούσαν να λείψουν και 
οι αναπόδεικτες θεωρίες, οι οποίες 
την παρουσιάζουν, άλλες σαν 
ένα «κούφιο» τεχνητό δορυφόρο, 
άλλες σαν ένα κοσμικό εργαστήριο 
νοημόνων εξωγήινων όντων κι άλλες 
σαν έναν προχωρημένο σταθμό του 
γήινου πολιτισμού.
Τις προηγούμενες δεκαετίες 
Αμερικάνοι και Ρώσοι 
δραστηριοποιήθηκαν έντονα για την 
«κατάκτηση» και την αποκάλυψη 
των μυστικών της Σελήνης. 
Δαπανήθηκαν τεράστια χρηματικά 
ποσά, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν 
σε λειτουργία πανάκριβα όργανα 
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μετρήσεων, διενεργήθηκαν δεκάδες 
διαστημικές αποστολές, δόθηκαν, 
ή διέρρευσαν στη δημοσιότητα 
αναρίθμητες έρευνες και μελέτες, 
γράφτηκαν εκατοντάδες βιβλία 
και τελικά το φεγγάρι αφέθηκε 
και πάλι στους ποιητές και τους 
ερωτευμένους.

Η επιστημονική άποψη για την 
Πανσέληνο
Η Σελήνη φτάνει στο μισό της 
περιστροφής της γύρω από τη 
Γη, δείχνει την πλευρά της, που 
φωτίζεται από τον Ήλιο, και φαντάζει 
στον ουρανό σαν ολοστρόγγυλος 
φωτεινός δίσκος, ως Πανσέληνος. 
Από τον ήλιο η Σελήνη φαίνεται σαν 
να βρίσκεται πίσω από τη γη.
Η Σελήνη έλκει τη Γη, όπως βέβαια 
και η Γη πολύ περισσότερο τη 
Σελήνη. Το αποτέλεσμα αυτής της 
αμοιβαίας έλξης είναι οι παλίρροιες, 
φαινόμενο που παρατηρείται κάθε 
έξι ώρες, είτε η Σελήνη βρίσκεται 

από τη μία πλευρά του πλανήτη μας 
είτε από την άλλη. Αυτή είναι η μόνη 
μεγάλη και σημαντική επίδραση της 
Σελήνης στον πλανήτη Γη, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες.
Η Πανσέληνος του Αυγούστου έχει 
ένα χαρακτηριστικό, που την κάνει 
να ξεχωρίζει. Το διαφορετικό, δικό 
της χρώμα. Ειδικά λίγο μετά την 
ανατολή της, αλλά και προς τη δύση 
της.
Όπως εξηγεί ο διευθυντής ερευνών 
του Ινστιτούτου Αστρονομίας 
και Αστροφυσικής Αναστάσιος 
Δαπέργολας, «Η Σελήνη τον 
Αύγουστο, όταν μεσουρανεί, δηλαδή 
όταν βρίσκεται στο μέγιστο ύψος, 
δεν φθάνει πολύ ψηλά πάνω από 
τον ορίζοντα, το φως της φθάνει 
σε εμάς διατρέχοντας μεγαλύτερο 
πάχος ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα 
να διαχέεται και να απορροφάτε το 
κυανό τμήμα του χρώματός της και 
να φθάνει στα μάτια μας πιο έντονο 
το κόκκινο».

Όσο για την αίσθηση ότι το 
αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι 
μεγαλύτερο και φωτεινότερο, ο κ. 
Δαπέργολας εξηγεί ότι αυτό έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι το τόξο που 
διαγράφει η Σελήνη είναι μικρότερο 
και πιο κοντά στον ορίζοντα, οπότε 
μας φαίνεται πιο μεγάλο, αν και στην 
πραγματικότητα, όπως διευκρινίζει 
ο καθηγητής, η Σελήνη το καλοκαίρι 
έχει μικρότερη φυσική διάμετρο απ’ 
ότι τον χειμώνα.
«Ένας άλλος λόγος είναι ότι το 
καλοκαίρι ο ουρανός είναι πιο 
καθαρός, οι άνθρωποι βρίσκονται 
στην εξοχή ή στα μπαλκόνια τους με 
πιο χαλαρή διάθεση και παρατηρούν 
την πορεία του φεγγαριού στον 
ουρανό και το συγκρίνουν με 
ανθρώπινα κατασκευάσματα 
θαυμάζοντας το μεγαλείο της 
Δημιουργίας».
ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Για την υγεία μας…
Της Λαμπρινής Μόσχου

Η Λαμπρινή Μόσχου είναι Κλινική Διαιτολόγος 
Διατροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με Master εξειδίκευσης στην 
αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών και Παχυσαρκίας. 
Από το 2006 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο 
προσωπικό της διαιτολογικό γραφείο στην Άρτα. Ανήκει 
στην επιστημονική ομάδα Διατροφή “Health and Wellness”, 
αρθρογραφεί σε περιοδικά (“διατροφή HEALTH + WELL-
NESS”, ̈ ΕΓΩ¨), εφημερίδες (ΗΧΩ της Άρτας, Γνώμη Άρτας) 
και πολλά site. Πραγματοποιεί ομιλίες σε συλλόγους και σε 
δημοτικά σχολεία της πόλης. Το 2011 ήταν εκπαιδεύτρια 
στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Άρτας στο μάθημα 
της Διατροφής. Το 2013 πραγματοποίησε ομιλίες ως 
εκπαιδεύτρια στην Ακαδημία Πολιτών υπό την αιγίδα 

του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.
Γεννήθηκε στην Άρτα 
το 1983. Πέρασε 
με υποτροφία στο 
τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας και 
Διατροφής του 
Χ α ρ ο κ ο π ε ί ο υ 
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 
το 2001 και 
αποφοίτησε το 
2005. Το 2004-2005 
πραγματοποίησε την 
πρακτική της άσκηση 
σε Νοσοκομεία της 

Αττικής: Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Πνευμονολογικά 
Περιστατικά, Κυστική Ίνωση & ΜΕΘ), Ερυθρός 
Σταυρός (Καρδιολογικά, Νεφρολογικά & Νευρολογικά 
Περιστατικά, Σίτιση: Περαστά από Levin και από το 
στόμα), Τζάνειο Νοσοκομείο (Περιστατικά Σακχαρώδη 
διαβήτη & Παχυσαρκίας) και Γενικό Κρατικό, Γ. Γεννηματά 
(Γαστρεντερολογικά Περιστατικά, Εγκαύματα, Εντερική 
& Παρεντερική Διατροφή). Παράλληλα εργάστηκε 
εθελοντικά στο Διαιτολογικό Τμήμα του Ερυθρού 
Σταυρού και εκπόνησε την πτυχιακή της εργασία με θέμα 
«Επίδραση της έντασης της άσκησης στην κινητική των 
ενεργειακών υποστρωμάτων κατά την αποκατάσταση».
Είναι κάτοχος του Diploma in Practitioner Skills For Eat-
ing Disorders από το 2009 (εξειδίκευση στις Διατροφικές 
Διαταραχές, όπως Νευρική Ανορεξία, Νευρική 
Βουλιμία, Αδηφαγική Διαταραχή, Συναισθηματική 
Υπερφαγία, Νυχτερινή Υπερφαγία, κτλ., μετά από 
διετή παρακολούθηση σεμιναρίων στο Ελληνικό 
Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών σε συνεργασία με το 
Εθνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών της Μεγάλης 
Βρετανίας (NCFED) και εκπόνηση εργασίας με βαθμό 
εργασίας Α). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στον 
ίδιο φορέα με θέματα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση 
παιδικής παχυσαρκίας», «Εισαγωγή στις Διατροφικές 
Διαταραχές», «Αδηφαγική Διαταραχή και Παχυσαρκία», 
«Όρια του Επαγγελματικού Ρόλου μεταξύ Διαιτολόγου 
και Πελάτη» και «Πρόληψη Εφηβικής Παχυσαρκίας».
Επίσης από το 2012 είναι κάτοχος του Advanced Diploma 
in Essential Obesity : Psycological Approaches.
Από το 2014 είναι κάτοχος του Master Practitioner in Eat-
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ… ⁞  ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ

Σίγουρα όλοι ακούμε πολύ συχνά 
άτομα να λένε :

«είναι να μην το έχω στο πιάτο μου. 
Όσο έχω θα το φάω»
«άμα ανοίξω μία σοκολάτα δεν μπορώ 
να σταματήσω σε ένα κομμάτι. Θα 
πρέπει να την τελειώσω»
«ένα σουβλάκι, ίσων κανένα»
«δεν θα πάω να αγοράσω από το 
ζαχαροπλαστείο γλυκά, αλλά άμα 
υπάρχουν στο σπίτι μπορεί και να 
τα φάω όλα»
«άμα μου προσφέρει κάποιος κάτι 
δεν μπορώ να πω όχι, ακόμα και αν 
δεν πεινάω»
«τσιμπάω στα όρθια» 
«τρώω ότι περισσέψει από τους 
άλλους για να μην πάνε χαμένα».
Το «σενάριο φαγητού» είναι 
ένα παντοδύναμο σενάριο, που 
περιλαμβάνεται στον  «Κόσμο του 
Φαγητού» κάθε ατόμου. Λέγοντας 
σενάριο εννοούμε εν ολίγοις τις 
διατροφικές συμπεριφορές που 
αναπτύσσει κάθε άτομο και 
που αφορούν κυρίως τον τρόπο 
που χρησιμοποιεί το φαγητό 
προκειμένου να αντιμετωπίσει 
διάφορες καταστάσεις. Αυτό το 
σενάριο «γράφεται» κυρίως στη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου 
το παιδί μην έχοντας κριτήρια το ίδιο 
να κρίνει διάφορες συμπεριφορές 
που εκτυλίσσονται γύρω του, 
τα αφομοιώνει ως φυσιολογικά. 
Σε αυτήν την περίοδο κυρίως 
γίνεται ή αρχίζει να γίνεται και η 
κατηγοριοποίηση των φαγητών σε 
«απαγορευμένα και επιτρεπόμενα», 
αλλά και η ενασχόληση του ατόμου 
με το βάρος και το σώμα. Αυτό έλκεται 
από τις επιρροές μέσα στο σπίτι, 
στο σχολείο, από την κουλτούρα 
μας, τη θρησκεία και κρυμμένα 
συναισθηματικά μηνύματα που 
αποδίδονται στο φαγητό. 
Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρουμε 
κάποια πράγματα για το πώς 
συμβάλλει η οικογένεια κυρίως στο 
σενάριο του φαγητού.
Για να γίνει αυτό πιο σαφές θα δώσω 

κάποια παραδείγματα :
Όταν ο τροφός (δηλαδή αυτός που 
ταΐζει το παιδί), το πιέζει να φάει 
όλο του το φαγητό και πολλές φορές 
το ενοχοποιεί ότι άλλα παιδάκια 
δεν έχουν να φάνε ή ακόμα και 
οι ίδιοι (γιαγιάδες) κάποτε δεν 
είχαν να φάνε, κάνουν το παιδί 
να αισθάνεται ότι έχει χρέος να το 
φάει ακόμα και αν δεν πεινάει άλλο, 
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα 
θεωρηθεί αχάριστο. Αυτή είναι μία 
συνήθεια και ένας τρόπος σκέψης 
που συνήθως τους ακολουθεί και 
στην μετέπειτα ζωή τους και που 
πιέζονται να φάνε ότι υπάρχει στο 
πιάτο (συνήθως το βιώνουν σαν 
μία εσωτερική φωνή που τους ωθεί) 
χωρίς να συνειδητοποιούν για ποιον 
λόγο και χωρίς να αναρωτιούνται 
το γιατί. Όλοι έχουμε ακούσει 
ανθρώπους να λένε ότι «μπορεί να 
μην πεινάω και να μην θέλω κάτι, 
αλλά άμα μου το φέρεις μπροστά 
μου πρέπει να το φάω!».
Άλλο παράδειγμα είναι όταν 
χρησιμοποιείται ένα τρόφιμο 
προκειμένου να ανακουφίσει 
συναισθήματα. Για παράδειγμα, εάν 
όταν το παιδί είναι στεναχωρημένο, 
ο γονιός του δίνει γλυκό ή σοκολάτα, 
το παιδί αυτό ως ενήλικας είναι πολύ 
πιθανό όταν είναι στεναχωρημένος 
να αναζητάει γλυκό ή σοκολάτα 
όποτε είναι στεναχωρημένος 
προκειμένου να ανακουφιστεί. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 
διευκρινίσω ότι μπορεί αυτό να 
μην γίνεται άμεσα στο παιδί, 
αλλά αν κάποιος στο οικογενειακό 
περιβάλλον (ακόμα και μία θεία 
που το παιδί έχει μεγάλη αδυναμία 
και που περνάει χρόνο μαζί του), 
χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο 
προκειμένου να ανακουφίσει κάποιο 
αρνητικό συναίσθημα, το παιδί 
θεωρεί αυτό σαν φυσιολογικό και 
μπορεί να το εφαρμόζει ασυνείδητα 
το ίδιο.
Επίσης κάτι που ρωτάω πολύ 
συχνά είναι αν οι γονείς του/της 
θεραπευμένου/ης μου ασχολούνταν 

με δίαιτες. Όταν ένας γονιός 
ασχολείται συνέχεια με δίαιτες και 
έχει αρνητική εικόνα σώματος ο 
ίδιος, περνάει στο παιδί του πολλές 
από τις δικές του εσωτερικές σκέψεις, 
όπως «για να είμαι ευτυχισμένος 
πρέπει να είμαι αδύνατος», «για 
να είμαι επιτυχημένος πρέπει να 
είμαι αδύνατος», «για να χάσω 
βάρος πρέπει να πεινάσω και να 
στερηθώ», «είναι πολύ σημαντικό 
να είμαι μέχρι κάποιο συγκεκριμένο 
βάρος», «το ψωμί και τα γλυκά 
παχαίνουν», «ένα κομμάτι κέικ 
σοκολάτας έχει  300 θερμίδες», κτλ. 
Επίσης, πολλές φορές, επειδή οι ίδιοι 
βιώνουν μεγάλο άγχος για το βάρος 
και το σώμα τους, αλλά και επειδή 
τις περισσότερες φορές κρίνουν 
τον εαυτό τους με βάσει αυτά, 
μεταφέρουν το ίδιο συναίσθημα 
και τον τρόπο σκέψης και στα 
παιδιά τους. Αυτό είτε μπορεί να 
οδηγήσει το παιδί να μην τρώει 
και να στερείται και να αναπτύξει 
ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης των 
τροφών σε «επιτρεπόμενες» και 
«απαγορευμένες», είτε να τρώει 
κρυφά προκειμένου να απολαύσει 
αυτό που θέλει, χωρίς να αισθάνεται 
ότι κρίνεται και απογοητεύει τον 
γονιό του που περιμένει κάτι άλλο 
από αυτό. Ακόμα και έτσι όμως δεν 
το απολαμβάνει γιατί αισθάνεται ότι 
κάνει κάτι κακό. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι οι μητέρες 
(συνήθως αυτές που δεν εργάζονται) 
που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και θεωρούν ότι το φαγητό είναι το 
μοναδικό μέσο που έχουν προκειμένου 
να είναι χρήσιμες και να δίνουν 
φροντίδα στα παιδιά τους αλλά και 
στους υπόλοιπους της οικογένειας. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις συναντάμε 
πολύ συχνά το να μαγειρεύουν 
πολλά φαγητά και να εκβιάζουν 
τους άλλους συναισθηματικά να το 
φάνε («κι εγώ κουράστηκα όλη μέρα 
να μαγειρεύω», «μα εγώ για σένα το 
έφτιαξα», κτλ.), δημιουργώντας ένα 
αίσθημα χρέους από τους άλλους να 

ing Disorders and Obesity (στις Διατροφικές Διαταραχές 
και Παχυσαρκία), μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών 
Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ) σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών της Μεγάλης Βρετανίας 
(NCFED).

Έχει επίσης παρακολουθήσει συνέδρια που αφορούν νέες 
εξελίξεις στη διατροφή και την παχυσαρκία
Επίσης παρακολουθεί σεμινάρια επιμόρφωσης της 
GrESPEN (Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και 
Μεταβολισμού). 
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φάνε το φαγητό που μαγείρεψαν. 
Πολλές φορές μπορεί οι ίδιες να 
μην το τρώνε και να μην κάθονται 
καν στο τραπέζι να φάνε με τους 
υπόλοιπους, αλλά να είναι συνέχεια 
σε εγρήγορση να εξυπηρετήσουν 
τους πάντες και να παρατηρούν το 
αν το έφαγαν όλο ή όχι. Το να μην 
φάει κάποιος όλο το φαγητό του το 
βιώνουν ως προσωπική αποτυχία 
και η εξήγηση «δεν πεινάω άλλο» 
δεν θεωρείται αποδεκτή. Είναι 
πολύ σύνηθες μάλιστα, στο τέλος 
οι μητέρες αυτές να τρώνε ότι 
έχει περισσέψει από τους άλλους, 
προκειμένου να μην το πετάξουν. 
Και η συμπεριφορά αυτή περνάει 
και στις κόρες.
Αυτές οι μητέρες συνήθως σε 
περίπτωση που το παιδί είναι 
άρρωστο, μπορεί να μην του 
φτιάχνουν σούπες, αλλά το 
αγαπημένο του φαγητό προκειμένου 
να το ευχαριστήσουν, λόγω του ότι 
οι ίδιες βιώνουν πολύ ενοχικά το 
γεγονός ότι το παιδί τους αρρώστησε 
και δεν κατάφεραν να το φροντίσουν 
αρκετά καλά. 
Σε άλλες περιπτώσεις όταν το παιδί 
κάνει κάτι καλό, και επιβραβεύεται 
με κάποιο φαγητό ή γλυκό, αυτό 
υποσυνείδητα συνεχίζει να το κάνει 
και ως ενήλικας και επιβραβεύει 
τον εαυτό του με φαγητό όποτε 
αισθάνεται ότι έκανε κάτι καλό ή ότι 
είχε μία δύσκολη ημέρα. 
Τέλος θα αναφέρω και τον σημαντικό 
ρόλο που παίζει το κλίμα και η 
διάθεση που επικρατεί την ώρα που 
τρώει κάποιος. Όταν το παιδί πάει 
να φάει στο τραπέζι και εκείνη την 
ώρα του κάνουν επιπλήξεις για το 
σχολείο ή το ρωτάνε πράγματα που 
το αγχώνουν, το παιδί συνδυάζει 
την ώρα του φαγητού ως μία 
δύσκολη ώρα της ημέρας, όπου 
είναι υπερβολικά στρεσαρισμένος 
και όπου δεν απολαμβάνει το 
φαγητό. Πολλές φορές μπορεί να 
τρώει γρήγορα και με άγχος για να 
φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται από 
το τραπέζι ή ακόμα και να τρώει 
πολύ προκειμένου να αποσπάσει 
την σκέψη του από το αρνητικό 
συναίσθημα. Κάτι παρόμοιο γίνεται 
και όταν οι γονείς τσακώνονται 
μεταξύ τους ή συζητάνε θέματα που 
τους αγχώνουν κατά την διάρκεια 
του γεύματος. Κι αυτό είναι μία 

συμπεριφορά που το παιδί συνήθως 
συνεχίζει να κάνει και κατά την 
ενήλικη ζωή του. Να μην θεωρεί 
το φαγητό με την οικογένεια σαν 
απόλαυση, αλλά σαν αγγαρεία και 
να προσπαθεί να φάει γρήγορα. 
Όλα αυτά λοιπόν (αλλά και πολλά 
άλλα) ίσως δράσουν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διαιωνίσουν ένα λανθασμένο 
διατροφικό μοντέλο.  
 
Η λίστα με τα ψώνια για μία πιο 
υγιεινή διατροφή
Οι γιορτές τελείωσαν και όπως κάθε 
αρχή του χρόνου, οι περισσότεροι 
από εμάς ξεκινάμε θέτοντας νέους 
στόχους. Ένας στόχος που μόνο 
καλό μπορεί να σας κάνει, τόσο στην 
ψυχολογία σας όσο και στην υγεία 
σας, είναι το να προσπαθήσετε με 
την νέα χρονιά να υιοθετήσετε μία 
πιο υγιεινή διατροφή.
Πώς ξεκινάμε λοιπόν;
Μα φυσικά οργανώνοντας την λίστα 
με τα ψώνια!
1. Καταρχάς δεν ξεκινάμε ποτέ 
την λίστα μας, αλλά και δεν πάμε 
ποτέ στο σούπερ μάρκετ όντας 
νηστικοί! Φάτε λοιπόν το γεύμα σας 
και ξεκινήστε!
2. Σκεφτείτε πια φρούτα και 
λαχανικά σας αρέσουν και τα τρώτε 
ευχάριστα. Οργανωθείτε για όλη την 
εβδομάδα και επειδή κάποιες μέρες 
είναι πιο δύσκολες, μην ξεχνάτε τα 
λαχανικά που μπορείτε να φάτε 
βραστά και επομένως να τα φτιάξετε 
μία ημέρα και να μπορείτε να τα φάτε 
για 1-2 μέρες. Ακόμα και τα ωμά 
λαχανικά βέβαια (μαρούλι-λάχανο-
καρότο), μπορείτε αφού τα πλύνετε 
και στεγνώσουν καλά, να τα βάλετε 
σε ένα τάπερ αεροστεγώς κλεισμένο 
στο ψυγείο και απλά βάζοντας την 
ποσότητα που θέλετε στο γεύμα σας, 
να βάλετε εκείνη την στιγμή το λάδι, 
ξύδι, λεμόνι, αλάτι και να μην γίνεται 
η ζωή σας δύσκολη. Για αυτούς όμως 
που ακόμα και αυτό τους φαίνεται 
δύσκολο, πλέον σε όλα σχεδόν τα 
σουπερμάρκετ μπορείτε να βρείτε 
τις έτοιμες κομμένες σαλάτες. Από 
το να μην περιλαμβάνετε καθόλου 
σαλάτες, έστω και αυτό αποτελεί 
λύση. Φροντίστε τα φρούτα και τα 
λαχανικά να βρίσκονται σε εμφανή 
σημεία μέσα στο σπίτι!
3. Βάλτε στην λίστα σας 
τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες. 

Προσπαθήστε ότι παίρνετε να είναι 
ολικής αλέσεως. Από το αλεύρι, 
την ζάχαρη, το ψωμί του τοστ, τα 
μπισκότα, το ρύζι, τα μακαρόνια, 
κτλ. Οι φυτικές ίνες, διογκώνουν 
τον όγκο της τροφής στο στομάχι, 
καθυστερούν την πέψη και 
μας κρατάνε χορτασμένους για 
περισσότερη ώρα. Δοκιμάστε τα. Εάν 
κάτι δεν σας αρέσει, δεν χρειάζεται 
να καταπιέζεστε να το τρώτε. Ό,τι 
όμως σας αρέσει, κρατήστε το και 
στην λίστα της επόμενης εβδομάδας!
4. Όσον αφορά τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, 
προτιμήστε τα τρόφιμα με λιγότερα 
λιπαρά, αλλά όχι τα μακράς 
διάρκειας. 
5. Αποφύγετε να έχετε στην 
λίστα σας αναψυκτικά, ακόμα και 
αν είναι τύπου light. Μπορεί να 
μην περιέχουν ζάχαρη, αλλά και οι 
γλυκαντικές ύλες που περιέχουν 
δεν είναι τόσο αθώες. Εκτός από 
το ότι είναι επικίνδυνες  για την 
υγεία, προκαλούν υπογλυκαιμίες-
λιγούρες.
6. Αποφύγετε να πάρετε 
τρόφιμα που θεωρείτε ότι είστε 
επιρρεπείς και που όταν ξέρετε ότι 
υπάρχουν στο σπίτι δεν μπορείτε 
να αντισταθείτε. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώτε 
τρόφιμα που σας αρέσουν. Αυτό ΔΕΝ 
είναι ΥΓΙΕΙΝΟ. Απλά αφήστε τα για 
όταν τα πεθυμήσετε και πηγαίνετε 
εκείνη την ώρα να τα πάρετε.
7. Φροντίστε το καλάθι της 
εβδομάδας να περιλαμβάνει υλικά 
για να μαγειρέψετε 2-3 φορές ψάρι, 
2 φορές πουλερικά, 2 φορές όσπρια, 
1 λαδερό και 1 φορά την εβδομάδα 
κόκκινο κρέας (χοιρινό, μοσχάρι, 
αρνί).
8. Καλό είναι να αποφύγετε τα 
κατεψυγμένα και προ-μαγειρεμένα 
τρόφιμα. Προτιμήστε να πάρετε τα 
φρέσκα υλικά για να τα μαγειρέψετε 
εσείς. Μπορεί να χρειαστεί να 
αφιερώσετε περισσότερο χρόνο, αλλά 
κερδίζετε πόντους στην υγεία σας. 
Μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε περιέχει 
συντηρητικά, σημαίνει επιπλέον 
νάτριο στην διατροφή σας και 
επομένως μεγαλύτερη κατακράτηση! 
Το ίδιο ισχύει για τα καπνιστά, τα 
αλλαντικά, τα τρόφιμα τουρσί, τα 
τρόφιμα σε κονσέρβα.
9. Προτιμήστε το ψωμί (όπως 

ΕΛΛΑΔΑ ⁞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ…
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Ποια είναι τα οφέλη του ελαιόλαδου για την υγεία;
Του Κώστα Τσιρτσίκου

Το ελαιόλαδο, το οποίο είναι 
πλούσιο σε μονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα, είναι το κύριο 
συστατικό της μεσογειακής 
διατροφής. Οι πληθυσμοί της 
Μεσογείου έχουν μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερο 
κίνδυνο για καρδιαγγειακές 
παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση 
και εγκεφαλικά επεισόδια, σε σχέση 
με τους βορειοαμερικανούς και 
βορειοευρωπαίους.
Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
(MUFAs), θεωρούνται ως ένα υγιές 
διατροφικό λίπος, σε αντίθεση με 
τα κορεσμένα λίπη και τα τρανς 
λιπαρά.
Το ελαιόλαδο είναι μια λιπαρή ουσία 
που λαμβάνεται από τον καρπό του 
ελαιόδεντρου (ελιά), ένα δέντρο 
που καλλιεργείται παραδοσιακά 
στη περιοχή της Μεσογείου, για την 
παραγωγή ελαιόλαδού.
Το έλαιο χρησιμοποιείται σε 
καλλυντικά, φάρμακα, το μαγείρεμα 
και σαπούνια. Παρά το γεγονός 
ότι παράγεται στις χώρες της 
Μεσογείου, σήμερα χρησιμοποιείται 
σε όλο τον κόσμο.

Ποια είναι τα οφέλη του 
ελαιόλαδου για την υγεία; 
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, 
έχουν υπάρξει χιλιάδες μελέτες που 
εξετάζουν τα οφέλη του ελαιόλαδου 
για την υγεία. Παρακάτω είναι 
μερικά παραδείγματα: 
1.Το τηγάνισμα με ελαιόλαδο 
δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιακών παθήσεων.
Οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά 
τρόφιμα που τηγανίζονται σε 
ελαιόλαδο δεν έχουν υψηλότερο 
κίνδυνο καρδιακής νόσου ή 

πρώιμου θανάτου, σύμφωνα με όσα 
ανέφεραν ερευνητές.
2. Το ελαιόλαδο βοηθά στην 
πρόληψη εγκεφαλικού 
επεισοδίου.
Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 
ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούσαν 
συστηματικά το ελαιόλαδο για 
το μαγείρεμα και τη σαλάτα ή 
στο ψωμί είχαν 41% χαμηλότερο 
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, 
σε σύγκριση με συνομήλικούς τους, 
οι οποίοι δεν κατανάλωναν ποτέ 
ελαιόλαδο.
3. Χαμηλότερος ο κίνδυνος 
κατάθλιψης με την κατανάλωση 
ελαιόλαδου, υψηλότερος με τα 
τρανς λιπαρά.
Οι άνθρωποι των οποίων η διατροφή 
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε τρανς 
λιπαρά - έτοιμο φαγητό και τρόφιμα 
μαζικής παραγωγής όπως γλυκά - 
μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
για κατάθλιψη, σε σύγκριση με 
εκείνους των οποίων η διατροφή 
είναι πλούσια σε μονοακόρεστα και 
πολυακόρεστα λιπαρά.
4. Το ελαιόλαδο μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού.
Μια ομάδα επιστημόνων στην 
Ισπανία, βρήκε ένα μηχανισμό κλειδί, 
με τον οποίο το παρθένο ελαιόλαδο 
προστατεύει τον οργανισμό από τον 
καρκίνο του μαστού, σε αντίθεση με 
άλλα φυτικά έλαια.
 
Οι ερευνητές αποκωδικοποίησαν 
μια πλειάδα μηνυμάτων εντός των 
κυττάρων των όγκων του μαστού, 
που ενεργοποιούνται από το 
παρθένο ελαιόλαδο. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι το ελαιόλαδο 
μειώνει τη δραστηριότητα του 

p21ras (ένα ογκογονίδιο), αποτρέπει 
τις βλάβες του DNA, προάγει το 
θάνατο του κυτταρικού όγκου και 
πυροδοτεί αλλαγές σε διαύλους 
πρωτεϊνών.
Η ομάδα διαπίστωσε ότι ενώ το 
καλαμποκέλαιο - που είναι πλούσιο 
σε ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
- αύξησε την επιθετικότητα των 
όγκων, το παρθένο ελαιόλαδο είχε 
το αντίθετο αποτέλεσμα.
5. Το ελαιόλαδο βοηθά στη 
διατήρηση υγιών επιπέδων 
χοληστερόλης. 
Μια ιαπωνική μελέτη, έδειξε ότι 
η μέση συγκέντρωση της LDL - 
χοληστερόλης μειώθηκε σε 28 
εξωτερικούς ασθενείς που έλαβαν 
συμπληρώματα ελαιόλαδου μία 
φορά την ημέρα για έξι εβδομάδες. 
Η LDL (χαμηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνη) αναφέρεται συχνά 
ως «κακή χοληστερόλη». Η 
«καλή χοληστερόλη» ονομάζεται 
HDL (υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνη). Οι συγγραφείς της 

και κουλουράκια, μπισκοτάκια, 
κέικ, κτλ.) να το πάρετε από τον 
φούρνο ή να το φτιάξετε οι ίδιοι. 
Ακόμα και το ψωμί του τοστ. Το 
συσκευασμένο ψωμί του τοστ (όπως 
και όλα τα παραπάνω προϊόντα) 
έχει συντηρητικά για να μπορέσει 
να διατηρηθεί για πολύ καιρό και 
επομένως...κρυφό νάτριο! 
10. Το καλύτερο είναι να 
πάρετε το ψωμί από τον φούρνο, 

το ψάρι από τον ιχθυοπώλη, το 
κρέας από τον κρεοπώλη, τα φρούτα 
και τα λαχανικά από τον μανάβη, 
το γάλα και το γιαούρτι από τον 
γαλακτοπώλη. Έτσι είναι πιο 
πιθανόν, αυτό που καταναλώνετε 
να είναι καλύτερο ποιοτικά και 
θρεπτικά.
11. Εάν είστε από τους τυχερούς 
που έχετε την δυνατότητα να έχετε 
πρόσβαση σε τρόφιμα από την 

παραγωγή στην κατανάλωση (τα 
λαχανικά και τα φρούτα από τον 
δικό σας κήπο, το μέλι, το λάδι, οι 
ελιές, το κρέας να είναι δικό σας ή 
από γνωστούς παραγωγούς που 
τους εμπιστεύεστε), το μόνο που 
χρειάζεται, είναι η λίστα σας να 
περιλαμβάνει τα τηλέφωνά τους! 
Καλή αρχή για μια καλύτερη ζωή!  
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μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι: «Αυτά τα αποτελέσματα 
δείχνουν μια εξαιρετικά ευεργετική 
επίδραση του ελαιόλαδου στο 
φάσμα των λιποπρωτεϊνών». 
6. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
προστατεύει από τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ. 
Η ολεοκανθάλη είναι μια φυσική 
φαινόλη που βρέθηκε στο 
έξτρα-παρθένο ελαιόλαδο. Σε 
εργαστηριακά πειράματα με 
ποντίκια, οι ερευνητές ανακάλυψαν 
η ολεοκανθόλη βοηθάει στην 
απομάκρυνση των ανώμαλων 
πρωτεϊνών, της νόσου του Alzheimer, 
από τον εγκέφαλο. Στο παρελθόν, 
οι ερευνητές είχαν εξηγήσει, ότι τα 
ποσοστά της νόσου του Alzheimer 
είναι χαμηλότερα στις μεσογειακές 
χώρες, όπου η κατανάλωση 
ελαιόλαδου είναι υψηλότερη, απ’ 
ότι στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. 
7. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
βοηθά στην πρόληψη της οξείας 

παγκρεατίτιδας. 
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
είναι πλούσιο σε ελαϊκό οξύ και 
υδροξυτυροσόλη, που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη της οξείας 
παγκρεατίτιδας (ξαφνική φλεγμονή 
του παγκρέατος). 
8. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
προστατεύει το συκώτι.
Οι ερευνητές στο University of Mo-
nastir, Tunisia, and King Saud Uni-
versity στη Σαουδική Αραβία, 
πραγματοποίησαν μια μελέτη που 
αποδεικνύει ότι το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο μπορεί να προστατεύσει 
το συκώτι από το οξειδωτικό στρες. 
Το οξειδωτικό στρες αναφέρεται σε 
κυτταρική βλάβη που σχετίζεται 
με την χημική αντίδραση μεταξύ 
των ελεύθερων ριζών και άλλων 
μορίων στο σώμα. Με απλά λόγια 
το οξειδωτικό στρες σημαίνει 
κυτταρική βλάβη.
9. Το ελαιόλαδο προστατεύει 
από την ελκώδη κολίτιδα. 

Η ελκώδης κολίτιδα, μια αρκετά 
κοινή μακροχρόνια (χρόνια) 
διαταραχή, είναι μια ασθένεια που 
προκαλεί φλεγμονή του παχέος 
εντέρου (κόλον). Είναι ένας τύπος 
της φλεγμονώδους νόσου του 
εντέρου, η οποία είναι παρόμοια με 
τη νόσο του Crohn, μια παρόμοια 
διαταραχή. Το ελαϊκό οξύ φαίνεται 
να βοηθάει στην πρόληψη της 
ανάπτυξης της ελκώδους κολίτιδας, 
εμποδίζοντας χημικές ουσίες στο 
έντερο, που επιδεινώνουν τη 
φλεγμονή, που παρατηρείται σε 
αυτή τη νόσο. Εκτιμούμε, ότι 
περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων 
ελκώδους κολίτιδας θα μπορούσαν 
να αποφευχθούν, εάν είχε 
καταναλωθεί μεγαλύτερη ποσότητα 
ελαϊκού οξέος. Δύο έως τρεις 
κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
ημερησίως θα έχουν μια 
προστατευτική δράση. 

Ελληνική και ξένη κουζίνα

Η Λάνα Τσιρτσίκου  (φωτογραφία) 
μας έστειλε τρεις συνταγές. Η 

πρώτη είναι η ρωσική σαλάτα, η 
οποία είναι αρκετά διαφορετική 
από αυτή που φτιάχνουν πολλά 
εστιατόρια εδώ, η δεύτερη, μία 
ωραία παραλλαγή του Στιφάδου 
μας και η τρίτη μια ωραία Τούρτα 
από φρούτα…
Ρωσική σαλάτα 
Έχοντας ρωσικό-ουκρανικές ρίζες 
δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω 
αυτή τη σελίδα με μία από τις πιο 
δημοφιλής συνταγές σαλάτας, την 
οποία θα βρείτε σε κάθε τραπέζι 
γιορτινό και μη στην πατρίδα μου.  
Και λίγο ιστορία:  Η πρωτότυπη 
συνταγή της σαλάτας επινοήθηκε 
το 1860 από τον Λυσιέν Ολιβιέ, 
σεφ στο εστιατόριο του Ερμιτάζ, 
ένα από τα πιο διάσημα εστιατόρια 
της Μόσχας. Η σαλάτα αυτή έγινε 
ταχύτατα παρά πολύ δημοφιλής 
στους τακτικούς θαμώνες του 
Ερμιτάζ και εξελίχθηκε σε σπεσιαλιτέ 
του εστιατορίου.
Η ακριβής συνταγή — ιδιαίτερα 
αυτή του ντρέσινγκ — κρατήθηκε 
με επιμέλεια μυστική, αλλά είναι 
γνωστό ότι η σαλάτα περιείχε 

αγριόγαλο, γλώσσα μοσχαρίσια, 
χαβιάρι, μαρούλι, ουρές από 
καραβίδα, κάππαρη, αγγούρι, 
καλά βρασμένα αυγά.  Άλλα 
αναφερόμενα υλικά περιλάμβαναν 
τρούφες. 
Όπως συμβαίνει αναπόφευκτα με 
συνταγές γκουρμέ που γίνονται 

δημοφιλείς, εκείνα τα υλικά της 
σαλάτας που είναι σπάνια, ακριβά, 
εποχιακά ή δύσκολα στην 
προετοιμασία, αντικαταστάθηκαν 
σταδιακά με φτηνότερα και 
περισσότερο διαθέσιμα τρόφιμα, 
μέχρι που εξελίχθηκε σε αυτό το 
πιάτο που γνωρίζουμε σήμερα. 
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Σας προσφέρω μία συνταγή αυτής της σαλάτας 
όπως τη φτιάχνουμε στη δική μου οικογένεια: 

Τι θα χρειαστείτε: 

6-7  πατάτες μεσαίου μεγέθους
2-3 καρότα μεσαίου μεγέθους 
- 5 αυγά 
- 250 γρ αρακά (ή κονσέρβα)
- 2 κομμάτια στήθους από κοτόπουλο
- 1 κρεμμύδι (όχι πολύ μεγάλο) 
- 100-150 γρ. Αγγουράκια (τουρσί) 
- 250 γρ. μαγιονέζα 
- 200 γρ. Γιαούρτι Τοτάλ 
- αλάτι και πιπέρι

«Λευκό Κουνέλι» 

Όλοι γνωρίζουμε την συνταγή με το κουνέλι στιφάδο. Η 
νοστιμάδα αυτού του φαγητού της ελληνικής κουζίνας 
δεν έχει αφήσει κανέναν αδιάφορο. Παίρνω όμως ένα 
μεγάλο ρίσκο να σας προσφέρω αυτή τη συνταγή. 

Τι θα χρειαστούμε:

 - κουνέλι ( 1,5-2 κιλά)    
- 150- 200 γρ άσπρο ξηρό κρασί 
- 500 γρ κρέμα γάλακτος  (33%)
- 2 καρότα μεσαίου μεγέθους
- 2 σκελίδες σκόρδο 
- μικρό ματσάκι άνηθο 
- 100 γρ ελαιόλαδο
- αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, δεντρολίβανο

Βράζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου 
σε αλατισμένο νερό. Μετά τα 

αφήνουμε να κρυώσουν καλά. 
Στραγγίζουμε το ζωμό από το 
κοτόπουλο. Πλένουμε πολύ καλά 
τις πατάτες και τα καρότα και 
όπως είναι με τη φλούδα τους τα 
ρίχνουμε στο ζωμό. Εάν χρειαστεί 
προσθέτουμε ακόμα νερό και αλάτι 
και τα βράζουμε μέχρι που να είναι 
έτοιμα. 
Τα αφήνουμε να κρυώσουν. Μετά 
καθαρίζουμε τη φλούδα τους και τα 
κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Στο ίδιο 
μέγεθος κόβουμε και τα βραστά αυγά 
και κομμάτια στήθος. Τα ανακατεύουμε 
όλα μαζί και μετά προσθέτουμε τον 
αρακά, τα αγγουράκια τουρσί και 

το κρεμμύδι αφού τα έχουμε κόψει 
σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια. 
Προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι 
ανάλογα με τη γεύση που θέλουμε. 
Προσθέτουμε τη μαγιονέζα και το 
γιαούρτι (το ντρέσινγκ)  στη σαλάτα 
μας αφού τα έχουμε ανακατέψει 
καλά και ανακατεύουμε τη σαλάτα 
με όλα τα συστατικά πολύ καλά. 
Αφήνουμε τη σαλάτα μας μία ώρα 
στο ψυγείο. Και η σαλάτα μας είναι 
έτοιμη!
Tip: Εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε όλη 
τη σαλάτα, είναι καλά να μην βάλετε 
το κρεμμύδι, τα αγγουράκια τουρσί 
και το ντρέσινγκ στη σαλάτα με τις 
πατάτες, τα καρότα, τα αυγά, τα 
κομματάκια από το στήθος και τον 

αρακά. Το κρεμμύδι και τα 
αγγουράκια μπορείτε να τα κόψετε 
σε ξεχωριστό μπολάκι για να το 
προσθέσετε στη σαλάτα που θα 
φάτε. Το ίδιο κάνετε και με το 
γιαούρτι και τη μαγιονέζα. Μ’ αυτό 
τον τρόπο μπορείτε να ‘διορθώνετε’ 
και τη γεύση της σαλάτας ρίχνοντας 
περισσότερο είτε λιγότερο κρεμμύδι, 
αγγουράκια τουρσί και ντρέσινγκ. Η 
υπόλοιπη σαλάτα θα κρατήσει μέχρι  
5 με 6 μέρες στο ψυγείο σας. Μπορείτε 
να δοκιμάσετε τη σαλάτα αυτή 
προσθέτοντας και ένα ξινόμηλο, είτε 
άνηθο ψιλοκομμένο, είτε ένα κουτάλι 
σούπας μουστάρδα στο ντρέσινγκ. Η 
επιλογή είναι δική σας! 

Πλένουμε καλά το κουνέλι, το 
στεγνώνουμε και το κόβουμε σε 

μερίδες. Σε βαθιά κατσαρόλα 
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και 
ροδίζουμε το κρέας χωρίς να 

σκεπάσουμε την κατσαρόλα. 
Προσθέτουμε το άσπρο κρασί και 
συνεχίζουμε να τηγανίζουμε το 
κρέας μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. 
Καθαρίζουμε τα καρότα και τα 

κόβουμε σε στρογγυλές φετούλες. 
Τα προσθέτουμε στο κρέας. 
Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι 
και το θυμάρι. Μετά προσθέτουμε 
μισό λίτρο νερό, σκεπάζουμε την 
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Ετοιμάζουμε το παντεσπάνι. 
Χωρίζουμε τα αυγά (ασπράδια και 

κρόκους) και χτυπάμε τα ασπράδια 
να γίνουν μαρέγκα. Τη μαρέγκα 
τη βάζουμε στο ψυγείο. Στους 
κρόκους  προσθέτουμε ζάχαρη  και 
τους χτυπάμε μέχρι να ασπρίσουν. 
Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπεικιν 
παουντερ και τη βανίλια και τα 
ανακατεύουμε. Στο μίγμα μας, χωρίς 
μίξερ προσθέτουμε τα ασπράδια 
προσεχτικά και τα ανακατεύουμε 
ελαφρά με το κουτάλι  για να έχουμε 
ένα μείγμα ομοιογενής. Το μείγμα το 
ρίχνουμε σε μία στρογγυλή φόρμα  
διαμέτρου 26 εκατοστά στρωμένη με 
λαδόκολλα. Ψήνουμε σε ζεστό φούρνο 
στους 170 βαθμούς για 25 με 30 
λεπτά μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα. 
(Για να δούμε εάν το παντεσπάνι 
είναι έτοιμο, το δοκιμάζουμε με μία 
οδοντογλυφίδα). Είναι καλύτερα να 
μην ανοίγουμε το φούρνο για να 
μην κάτσει το παντεσπάνι μας. Μετά 
όταν κρυώσει το βγάζουμε από τη 
φόρμα και το κόβουμε προσεκτικά 
οριζόντια στη μέση στα δύο για να 
έχουμε δύο κομμάτια. 
Για την κρέμα, χτυπάμε το γιαούρτι 
με τη ζάχαρη άχνη (το πόσο ζάχαρη 

εξαρτάται από 
την προτίμησή 
σας) και το κορν 
φλαουερ και 
το βάζουμε στο 
ψυγείο για να 
κρυώσει καλά. 
Τη ζελατίνα 
τη βάζουμε σε 
χλιαρό νερό για 
15 λεπτά μέχρι 
να φουσκώσει. 
Ανοίγουμε το 
κουτί με τον 
ανανά, το 
στραγγίζουμε και 
κόβουμε τα φρούτα σε μικρά κυβάκια. 
Τα χωρίζουμε σε δύο μερίδες, μία 
αφήνουμε με το χυμό, προσθέτουμε 
την ζελατίνα και τα ζεσταίνουμε 
μέχρι να διαλυθεί η ζελατίνα (χωρίς 
να τη βράσουμε). Αφού διαλυθεί, τη 
βάζουμε σε ένα μπολ στο ψυγείο μέχρι 
να πήξει. 
Τοποθετούμε το ένα παντεσπάνι σε μία 
πιατέλα και το αλείφουμε με την μισή 
ποσότητα της κρέμας μας. Βάζουμε 
έπειτα τον ανανά και στην συνέχεια 
τοποθετούμε το δεύτερο παντεσπάνι 
πάνω από την κρέμα και τον ανανά. 

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 
επάλειψης της υπόλοιπης κρέμας πάνω 
στο παντεσπάνι.  Στη συνέχεια το ζελέ 
από ανανά το κόβουμε σε κυβάκια και 
στολίζουμε το πάνω μέρος της τούρτας 
και βάζουμε την τούρτα για 4 ώρες 
στο ψυγείο. Και μετά η τούρτα μας 
είναι έτοιμη. Μπορείτε να δοκιμάσετε 
διάφορες κρέμες και διάφορα φρούτα 
ανάλογα με τη σαιζόν.
Να ζήσετε νόστιμα…. 

Τούρτα με φρούτα 

Αυτή η τούρτα διαφέρει στο ότι μπορείτε να αλλάξετε την κρέμα και τα φρούτα για να δοκιμάσετε και παραλλαγές 
και κάθε φορά θα φέρνετε κάποια καινούργια έκπληξη στους συγγενείς και φίλους σας. 

Τι χρειαζόμαστε: 

- 6 αυγά 
- 160 γρ αλεύρι
- 200 γρ ζάχαρη
- 1 πακέτο βανίλια 
- 1 πακέτο μπέικιν πάουντερ
- 6 γρ ζελατίνα 
- 1 βαζάκι με φρούτα (στη δική μας περίπτωση με ανανά)
- 800 γρ γιαούρτι με φρούτα (για μένα το καλύτερο είναι άσπρο γιαούρτι με κομματάκια σοκολάτα, τύπου 
στρατσιατέλα)
- 20γρ κορν φλαουερ για την κρέμα. 
- ¾ ποτήρια ζάχαρη πούδρα (άχνη)

κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
και το σιγοβράζουμε για 40 λεπτά 
(ο χρόνος εξαρτάται από την ηλικία 
του κουνελιού και από την 
τρυφεράδα του κρέατος)  μέχρι να 
γίνει σχεδόν έτοιμο. Εάν χρειαστεί 
προσθέτουμε ακόμα λίγο νερό, 
αλλά αυτό δεν πρέπει να σκεπάζει 
το κρέας. Μετά προσθέτουμε την 

κρέμα γάλακτος και το αφήνουμε 
να σιγοβράσει για άλλα 15 με 20 
λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο. Ήρθε η 
στιγμή να προσθέσουμε τον 
ψιλοκομμένο άνηθο, το σκόρδο και 
το ροσμαρί (αυτά είναι καλά πάντα 
να τα βάζουμε τελευταία για να 
μην χάνουν τη γεύση και τα 
θρεπτικά συστατικά τους). 

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, 
σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε 
για 30 λεπτά. Τρώγεται με πουρέ 
πατάτας ή με μακαρόνια. Εμένα μ’ 
αρέσει και με ρύζι μπασμάτι. 
Πιστεύω αυτή η συνταγή να σας 
αρέσει και να κάνει λίγο διαφορετικό 
το γιορτινό σας μενού. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προς τιμή στην Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού na Benešovsku 
(από το 1949)

Růžena Vytejčková
Za ředitelkou domova řeckých dětí
Της Ανθούλας Μπότου και Μιλάν 
Κονέτσνη

Paní Růžena Vytejčková, dívčím jmé-
nem Říhová, byla od roku 1949 

ředitelkou domova řeckých dětí Racek 
na Benešovsku. Vzpomínali jsem s ní 
- při příležitosti oslav 60 let od zřízení 
tohoto domova - na 55 řeckých dětí, 
které přijely do Benešova a odtud do 
Racku 6. února 1949 z transportu 555 
řeckých dětí, 24 matek a učitelek, 
který přibyl 5. února do Československa. 
„Ano, ano, tady byla jídelna řeckých 
dětí“, říkala nám paní Růžena, když 

jsme vstoupili do sálu, 
„a venku naproti oknu 
jsme každé ráno 
vztyčovali řeckou vla-
jku, a nalevo byla 
kuchyň, ne tak mod-
erní jako ta dnešní“. 
Klub přátel Řecka ob-
daroval tehdy paní 
Růženu Vytejčkovou 
(na fotografi i první 
zleva) a spolu s ní též 
vychovatelky paní Marii Vojtovou a 
paní Jiřinu Brejškovou jako poděkování 
za péči o řecké děti knihou „Řečtí up-
rchlíci, Kronika řeckého lidu v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku 1948-1989“. 

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že 
paní Růžena Vytejčková již nežije. 
Zemřela 28. února 2016 ve věku 91 
roku. (Antula Botu, Milan Konečný) 

Από την Θεσσαλονίκη γράφει ο Καλόγερος Νίκος

Αγαπητοί μας αναγνώστες του 
περιοδικού Καλημέρα

Από την πατρίδα μας Ελλάδα 
σας στέλνω εγκάρδιους και 

συντροφικούς χαιρετισμούς. 
Ιδιαιτέρως χαιρετώ τη Σύνταξη του 
περιοδικού και χωριστά την υπεύθυνη 
κ. Τασούλα Ζησάκη και όλους όσοι 
βοηθάνε για να φτάσει το περιοδικό 
στα χέρια μας. Το διαβάζουμε με 
συγκίνηση και επιμέλεια. Με την ίδια 
αγάπη και σεβασμό χαιρετώ όλες τις 
φίλες και φίλους Τσεχοσλοβάκους. 
Ιδιαιτέρως χαιρετώ τον πρώην 
δάσκαλό μας και μαέστρο της 
χορωδίας «Γκότσε Ντέλτσεβ», Μίλαν 
Κότα και τη γυναίκα του Βελίκα 
που μένουν στην Πορούμπα της 
Οστράβας. Η χορωδία αποτελούνταν 
από προσφυγόπουλα, ελληνόπουλα 
και σλαβομακεδονόπουλα. Την έδρα 
του την είχε στην Χραμπούφκα της 
Οστράβας. Το ημερολόγιο τότε έγραφε 
1955. Επίσης χαιρετώ όλα τα μέλη της 
τότε χορωδίας. 
Τούτη τη φορά θέλω να σχολιάσω 
τα γραφόμενα στο τεύχος 5 του 
2015. Με συγκίνησαν τα 74 χρόνια 
από την ίδρυση του ΕΑΜ 1941-2015 
και γενικά από την αλησμόνητη και 
αθάνατη Εθνική Αντίσταση. Με τις 
πλούσιες φωτογραφίες και ειδικά με 
τους Μητροπολίτες και κληρικούς. 
Το ίδιο και τα γραπτά για την 

πολιτική προσφυγιά στη μακρινή 
Τασκένδη της τότε μεγάλης Σοβιετικής 
Ένωσης, όπως και για το γνωστό 
καλλιτεχνικό συγκρότημα με την 
ονομασία ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: θυμόμαστε 
που ήρθαν και στην Τσεχοσλοβακία, 
στην πόλη Οστράβα που μέναμε, τότε 
γινότανε το φεστιβάλ των πολιτικών 
προσφύγων. Ο χρόνος έγραφε 
1972, χαρούμενες και αλησμόνητες 
αναμνήσεις. Το ίδιο με συγκίνησε το 
άρθρο της Ελευθερίας Γιώση-Πέτελικ 
με τις όμορφες φωτογραφίες. Έχω 
το εξαιρετικό βιβλίο «Βράχος και 
Όντρια» του μακαρίτη πατέρα της 
Χρυσόστομου. Ήταν ένας ευχάριστος 
άνθρωπος και πολύ καλός γιατρός. 
Με συγκίνησε και το άρθρο της Αθηνάς 
Χαρατσίδου-Κρούσοβα, με τον αδελφό 
της οποίας, το Γιώργο, δουλεύαμε 
ένα διάστημα μαζί στην Οστράβα-
Βίτκοβιτσε στην επιχείρηση 2. 
Το ίδιο θέλω να συγχαρώ την 
αγαπητή μας Άννα Κεφαλέλη για 
τις ανεκτίμητες συνεντεύξεις της με 
τους ήρωες αντάρτες και αντάρτισσες 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ) (1946-1949). 
Μπράβο και στην Αναστασία 
Κασμερίδου-Πέξοβα για τις αναμνήσεις 
της όπως και στην Μαρίκα Αγγελάρα-
Μπάτσοβα και Νίκη Ζήκου, στην 
Αννούλα Τσορακίδου-Ρύσοβα που δεν 
ξεχνάνε από πού κρατάει η ρίζα τους 

και δεν λησμονάνε τους αγώνες των 
προγόνων τους και τις θυσίες που 
πρόσφεραν για την ελευθερία της 
πατρίδας μας. 
Αγαπητή μας Τασούλα, φτάνοντας 
στη σελίδα 30 και διαβάζοντας το 
ποίημα της αλησμόνητης Αφροδίτης 
Αλεξανδρίδου μας συγκίνησε όλους 
βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Γι’ 
αυτό σου στέλνω και το σχετικό μου 
σημείωμα. Παρακαλώ να δημοσιευτεί 
στο περιοδικό. 
******
Μια ευχάριστη έκπληξη αλλά και μια 
μεγάλη συγκίνηση μας προκάλεσε 
η φωτογραφία της αγαπητής μας 
Αφροδίτης Αλεξανδρίδου. Η ομορφιά 
της, το φωτεινό της χαμόγελο, η 
καθαρή της ματιά και γενικά όλη της 
η μορφή αποπνέει μια γλυκιά αύρα. 
Μια ευγένεια ψυχής και μορφής. 
Και όλη αυτή η εξαιρετική εντύπωση 
που μας προκαλεί η φωτογραφία της 
πολλαπλασιάζεται με την ανάγνωση 
του ποιήματός της. Ένα ποίημα που 
δείχνει από τη μια το ήθος αυτής 
που το έγραψε και από την άλλη τη 
νοσταλγία της για το πατρικό σπίτι, 
για το σπίτι που «Και οι γρεντιές 
σαπίσανε, δεν μείνανε κεραμίδια/Κι 
έγινα περνοδιάβαση στης γειτονιάς 
τα γίδια». 
Σε μας το ποίημα αυτό μας φέρνει 
αναμνήσεις και εικόνες από τα 
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χωριά μας. Από τα πατρογονικά 
μας σπίτια όπως τα θυμόμαστε από 
την παιδική μας ηλικία. Πολλά από 
αυτά πραγματικά γκρεμίσανε και 
έμειναν απλά κουφάρια μέσα στα 
οικόπεδα και στις αυλές μας, μια κα 
όλοι μας για τον ένα ή για τον άλλο 
λόγο εγκαταλείψαμε τα χωριά μας. 
Και έρχονται κάποια ποιήματα, όπως 

αυτό της Αφροδίτης, να μας κάνουν 
να θυμηθούμε και να φέρουμε στο 
νου μας μνήμες και πρόσωπα που 
νομίζαμε πώς χάθηκαν χωρίς γυρισμό. 
Κι όμως δεν χάθηκαν, ζούνε μέσα μας 
όσο ζούμε και μεις. Έτσι ποιήματα 
σαν αυτό ανοίγουν τη σκουριασμένη 
κλειδωνιά και τη σαρακωμένη πόρτα 
της μνήμης μας.

Λυπούμε ειλικρινά, όπως λέει η εγγονή 
της, είναι το μόνο ποίημα της που 
σώθηκε. Πάντως συγχαίρουμε την 
εγγονή της Αφροδίτη Αλεξανδρίδου 
για τη χαρά και τη συγκίνηση που 
μας πρόσφερε με τη φωτογραφία και 
το ποίημα της αγαπητής μας 
Αφροδίτης. Με εκτίμηση, Καλόγερος 
Νίκος 

Από την Άννα Κεφαλέλη, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Μικρές κουβέντες – μεγάλες στιγμές
(Στη φωτογραφία αριστερά η Ελένη Παπαδοπούλου-Κυριαλανίδου με την Άννα Κεφαλέλη)

Σήμερα 25-02-2014 μιλώ με τη 
θεία  Ελένη, κάτοικος Περαίας, 

Θεσσαλονίκης. Η καταγωγή της από 
τον Άρζο του Έβρου. Μαχήτρια του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας  
στα χρόνια του Εμφυλίου. Πολιτικός 
Πρόσφυγας στην Τασκένδη. 
Αγωνίστρια στον Αγώνα του λαού 
μας. Κόρη του Έβρου όπως τόσες 
άλλες… Μετρημένη στα λόγια της. 
Περήφανη για τον Αγώνα της. 
Μνήμες πολλές…
Τα λόγια της βγαίνουν κουρασμένα 
από το βάρος της ηλικίας και της 
Ιστορίας…
Όμως, η θεία Ελένη μπορεί και μου 
περιγράφει μια από τις πολλές 
τραγικές στιγμές. Κι εγώ, φτιάχνω 
στο μυαλό μου την εικόνα της 
στιγμής και της περιγραφής… και, με 
πιάνει πανικός. Είναι η στιγμή του 
τραυματισμού της στον ώμο. Εκεί, 
επάνω στα βουνά… στο Βίτσι… Το χέρι 
της κρεμάει και πάει πέρα-δώθε. Το 
αίμα παίρνει το δρόμο του… Κι αυτή 
κοιτάζει μπροστά. Δεν έχει χρόνο ούτε 
για τον πόνο μα ούτε και για τη ζωή 
της. Οι συμμαχητές της θα βρουν τον 
τρόπο να τη βοηθήσουν. Έχουν το 
άλογο, τη βάζουν γρήγορα επάνω. 

Ένας μαχητής την 
πηγαίνει στο μονοπάτι 
που νομίζει πως θα τα 
καταφέρουν να βγουν 
απ’ τον κίνδυνο. Ο 
δρόμος είναι δύσκολος 
και τα δέντρα δεξιά και 
αριστερά απλώνουν τα 
φτερά τους. Απλώνουν 
τα κλαδιά τους μέχρι 
εκεί που φτάνουν. Εκεί 
μαυρίζει ο ουρανός. 
Τα αεροπλάνα πάνω 
από τα κεφάλια τους 
σημαδεύουν. 
Ο μαχητής τρέχει εκεί, 
στη ρίζα του δέντρου μπας και 
γλυτώσει από τη λύσσα των μαύρων 
πουλιών που πετάνε ασταμάτητα τις 
βόμβες τους για να ξαλαφρώσουν… 
Μα η Ελένη πάνω στο άλογο στέκει 
στη μέση του μονοπατιού. Στέκει σαν 
την καλαμιά στον κάμπο. Ακίνητη. Το 
ζώο ανησυχεί… Ψάχνει να δει τι του 
συμβαίνει… Δεν το κουνάει από τη 
θέση του. Είναι αφοσιωμένο στον 
Άνθρωπο… Κουβαλάει στην πλάτη τη 
λαβωμένη Ελένη… Μα εκείνη στέκει 
εκεί, ακίνητη, με την τρομάρα του 
Ανθρώπου που περιμένει τη σειρά 

του… Στέκει όρθια εκεί μπροστά στο 
Χάρο, με το χέρι που κρεμάει σαν το 
κουρέλι. Ώμος και χέρι βαριά 
χτυπημένα. Δεν έχει χρόνο να το 
σκεφτεί. Περιμένει την ώρα της… και 
μετά… η νύχτα… Ήταν σωτήρια όπως 
τόσες άλλες φορές στον πόλεμο. 
Τραβήξανε το δρόμο των Προσωρινών 
Νοσοκομείων του βουνού και μετά, ο 
μακρύς, ο δρόμος της ξενιτιάς. Ο 
δρόμος της Προσφυγιάς στη μακρινή 
Τασκένδη. 

Από την Αθήνα, γράφει η Ευδοκία Μανζούφα, μαχήτρια του ΔΣΕ

την οποία τιμήσαμε στην εκδήλωση 
μας στις 8 Μάη. 
Αγαπητή Τασούλα, σας ευχαριστώ 
ακόμη μια φορά για την τιμή που 
μου κάνατε. Πρέπει να πω πως 
είσαι, Τασούλα, ο στυλοβάτης της 
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και 
όλες οι προσπάθειες σου είναι η 
Κοινότητα να είναι πάντα ενωμένη. 
Έχεις όμως και καλούς βοηθούς, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τα μέλη της Κοινότητας η Ελευθερία 

Γιώση-Πέτελικ, η Ανθούλα Μπότου, ο 
Κώστας και η Λάνα Τσιρτσίκου και 
πολλοί άλλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στο περιοδικό «Καλημέρα» που 
πάντα γράφει τις αλήθειες για όλα 
και για όλους.
Όταν στην εκδήλωση που με 
τιμήσατε, στις 8 Μάη, βγήκα να 
μιλήσω, ήθελα να πω πολλά αλλά 
εκείνη την στιγμή, βρέθηκα με το 
μυαλό μου στο Βίτσι, εκεί όπου 
εξερράγη μία βόμβα και με σκέπασε 

το χώμα… Ήρθαν τα παιδιά και με 
ξεθάψανε. Για μια βδομάδα μετά 
έμεινα βουβή και κουφή. Ήρθε αυτή 
η εικόνα και σταμάτησε το μυαλό 
μου την ώρα που ήθελα να μιλήσω 
και να πω τόσα πολλά….Κι έτσι 
πρόλαβα μόνο να πω: Να μην 
γνωρίσετε ποτέ πόλεμο!... Χαίρομαι 
πολύ που είχα την ευκαιρία να σε 
συναντήσω στη ζωή μου και σ’ 
αγαπώ πολύ! 



Πάσχα των Ελλήνων στην Πράγα



Ο παράδεισος 

του ελληνικού 

μεζέ «Ταβέρνα 

Καβάλα»


