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Στο τεύχος 5/2022 θα διαβάσετε τη συνέχεια των άρθρων για τη ζωή των
ελληνόπουλων στους παιδικούς σταθμούς στην Τσεχοσλοβακία, για την
ελληνική παιδεία τους, για την καλλιέργεια της εθνικής, ελληνικής ταυτότητά
τους. Μετά την παρουσίαση των παιδικών σταθμών Χράσταβα και Μάχνιν
στο προηγούμενο τεύχος, σ’ αυτό το τεύχος αφιερώνουμε άρθρο για τον
παιδικό σταθμό Νόβε Χράντι, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους
σταθμούς. Στο ίδιο άρθρο θα διαβάσετε και για την επίσκεψή μας στο
Νόβε Χράντι όπου μαζί με τους πολίτες της πόλης και τον Δήμαρχο
Βλαντίμιρ Χοκρ, η ΕΚ Πράγας το 2008 διοργάνωσε τον εορτασμό της
επετείου για τα 60 χρόνια «Ευχαριστούμε Τσεχοσλοβακία» από τον ερχομό
των παιδιών από την Ελλάδα στην Τσεχοσλοβακία. Την ημέρα αυτή η
Δημαρχία αφιέρωσε μία πλάκα στους τρόφιμους του σταθμού και το βιβλίο
του Δήμαρχου στο οποίο περιγράφεται η ζωή των παιδιών στο σταθμό.
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι συνεντεύξεις που πήραμε από
τρόφιμους του σταθμού κατά καιρούς, το βιβλίο του Βλαντίμιρ Χοκρ, το
βιβλίο της Ανθούλας Μπότου και Μίλαν Κονέτσνυ, υλικό που μας στείλανε
ο Πέτρος Λιάπης και ο Νίκος Καλόγερος από την Ελλάδα, επιστολή και
φωτογραφίες που μας έστειλε η πρώην δασκάλα στο σταθμό Στανισλάβα
Κοντάντοβα, άρθρα της Τασούλας Ζησάκη-Healey και φωτογραφίες από
τη συλλογή της, το Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, το αρχείο του ΚΚΕ, κ.ά.
Στη στήλη μας με συνεντεύξεις, σας παρουσιάζουμε τον δραστήριο Πρόεδρο
της ΕΚ Οστράβας, Κώστα Παπασάβογλου, ο οποίος συνομίλησε με το
δημοσιογράφο Νίκο Αγγελίδη, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας της ΕΡΤ.
Στη στήλη από την Ελλάδα για την Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε τον μεγάλο
διανοητή Μπέρτολντ Μπρεχτ, τον γλύπτη, ζωγράφο, ακαδημαϊκό Νίκο
Χατζηκυριάκο Γκίκα, την μεγάλη ηθοποιό Τζένη Καρέζη, το σπάνιο δίσκο
με τραγούδια για την ελληνική πολιτική προσφυγιά σε στίχους του Κώστα
Βίρβου και τραγούδι Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο οποίος τραγουδά
και για τους πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία. Επίσης, μαθαίνουμε και 12
λέξεις για τη θάλασσα ανάλογα με τους ανέμους καθώς και για τον μύθο του
Ερυσίχθωνα.
Στις 29 Αυγούστου είχαμε την τιμή να είμαστε παρόντες στην κατάθεση
στεφάνι στους 17 Κύπριους στρατιώτες του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμο
στο Συμμαχικό Κοιμητήριο στην Πράγα από τον Υπουργό Άμυνας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Χαράλαμπο Πετρίδη.
Στις 30 Σεπτεμβρίου άνοιξε επίσημα και το πρώτο Επίτιμο Προξενείο
της Ελληνικής Δημοκρατίας στην πόλη Παρντουμπίτσε από τον Επίτιμο
Πρόξενο Σωτήρη Ζαβαλιάνη.
Ευχαριστούμε τον Πέτρο Λιάπη και τον Νίκο Καλόγερο από την
Ελλάδα για το πολύτιμο υλικό που μου στείλανε.
Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Κοράνη, GTL, spol. s.r.o. για την
ευγενική συνδρομή των 5.000 κορώνες για ενίσχυση του περιοδικού
μας.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Στην Πράγα, ο Υπουργός Άμυνας
Χαράλαμπος Πετρίδης συμμετείχε
στην Άτυπη Συνάντηση των
Υπουργών Άμυνας των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων
ήταν η κατάσταση στην Ουκρανία
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και οι επιπτώσεις της στην Ασφάλεια
και Άμυνα της ΕΕ. Κατά την
διάρκεια της συνάντησης, παρουσία
εκπροσώπων από τον ΟΗΕ, το
ΝΑΤΟ και την Υποεπιτροπή
Ασφάλειας και Άμυνας του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,

συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της
ρωσικής εισβολής σε παγκόσμιο
και τοπικό επίπεδο, καθώς και η
παροχή στήριξης στον ουκρανικό
λαό.
Κατά την παρουσία του στην Πράγα
ο κ. Πετρίδης πραγματοποίησε
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συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας
της Ρουμανίας Vasile Dincu,
κατά την οποία οι δύο Υπουργοί
υπόγραψαν συμφωνία έναρξης
αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών.

«Ανδρών γαρ επιφανών πάσα γη
τάφος»
Στις 29 Αυγούστου ο κ. Πετρίδης
επισκέφτηκε
το
Συμμαχικό
Κοιμητήριο στην Πράγα όπου
απέδωσε τις οφειλόμενες τιμές

στους 17 Κύπριους στρατιώτες
του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου
που έπεσαν αγωνιζόμενοι για τις
πανανθρώπινες αξίες.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
2022,
εγκαινιάστηκε
στο
Πάρντουμπιτσε
το
Επίτιμο
Προξενείο
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα
ακόμη ορόσημο στις διμερείς
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και
Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς
το προξενικό γραφείο στο
Πάρντουμπιτσε είναι το πρώτο
του είδους του στην Τσεχική
Δημοκρατία. Το Προξενείο, με
επικεφαλής τον Επίτιμο Πρόξενο
Σωτήριο Ζαβαλιάνη, εκτός από
την παροχή μερικών υπηρεσιών
προς το κοινό, θα επιδιώξει επίσης
να διευρύνει και να εμβαθύνει τις
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Στην
τελετή
εγκαινίων
παρευρέθηκαν
πολλοί
διακεκριμένοι
προσκεκλημένοι,
μεταξύ των οποίων ο κ. Αθανάσιος
Παρέσογλου,
Πρέσβης
της
Ελληνικής Δημοκρατίας και ο κ.

Αντώνιος Θεοχάρους, Πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
“Το άνοιγμα του Επίτιμου
Προξενείου στο Πάρντουμπιτσε,
το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε
Τσέχους και Έλληνες πολίτες,
ενεργοποιεί έναν ακόμη θεσμό
μέσω του οποίου θέλουμε να
συμβάλουμε στην ενίσχυση και
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών”, δηλώνει ο κ. Σωτήριος
Ζαβαλιάνης, Επίτιμος Πρόξενος
της Ελλάδας στην Τσεχική
Δημοκρατία και ιδιοκτήτης του
ιατρικο-φαρμακευτικού
ομίλου
AKESO.
Η Ελλάδα και η πρώην
Τσεχοσλοβακία
συνάψαν
διπλωματικές σχέσεις λίγο μετά
το τέλος του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου, όταν άρχισαν να
λειτουργούν οι πρεσβείες στην
Πράγα και στην Αθήνα. Έκτοτε,
οι σχέσεις των δύο χωρών πέρασαν
από διάφορα στάδια. Μετά τον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα
και η Τσεχοσλοβακία βρέθηκαν
σε αντίθετα πολιτικά στρατόπεδα.
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να
εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους.
Από το 1992, οι σχέσεις μεταξύ
της Ελλάδας και της Τσεχικής
Δημοκρατίας έχουν εισέλθει σε μια
νέα φάση. Και οι δύο χώρες είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
και οι σχέσεις τους στον πολιτικό,
οικονομικό και πολιτιστικό τομέα
έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Εκτός
από την πρεσβεία στην Αθήνα, η
Τσεχική Δημοκρατία έχει επίτιμα
προξενεία
στη
Θεσσαλονίκη,
την Κρήτη, τη Ρόδο και την
Κέρκυρα. Από την άλλη πλευρά,
το πρώτο προξενείο της Ελληνικής
Δημοκρατίας άνοιξε τώρα στο
Πάρντουμπιτσε.
(του
Κώστα
Τσίβου)

Από αριστερά ο κ. Α.
Παρέσογλου, Πρέσβης της
Ελλάδας, ο κ. Σ. Ζαβαλιάνης,
Επίτιμος Πρόξενος και ο κ.
Α. Θεοχάρους, Πρέσβης της
Κύπρου

Καλημέρα 5/22

5

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey

Ευχαριστώ τον Πέτρο Λιάπη για την μπροσούρα του Τσεχοσλοβάκικου-Ελληνικού Συνδέσμου, 1949, έκδοση Mir.

Τα παιδιά από την Ελλάδα
έφτασαν στην Τσεχοσλοβακία το
1948 και 1949 με οργανωμένες
αποστολές: Ένα μέρος έφτασε στην
Τσεχοσλοβακία από την Αλβανία
με πλοία μέχρι την Πολωνία και
συνέχισαν με προορισμό την
Τσεχοσλοβακία με τραίνα, ενώ
άλλες αποστολές έφτασαν στην
Τσεχοσλοβακία από το Μπούλκες
της Γιουγκοσλαβίας με τραίνα
μέσω Ουγγαρίας. Τα παιδιά
(και αργότερα και οι αποστολές
ενηλίκων)
μεταφέρθηκαν
σε
μεταβατικούς σταθμούς, σε πρώην
στρατώνες του Υπουργείου Άμυνας
Τσεχοσλοβακίας και σε μεγάλα
ξενοδοχεία και θεραπευτήρια
στο Μίκουλοβ της Μοραβίας,
Βσεμπόρζιτσε στη Βόρεια Βοημία,
στο Μαλομέρζιτσε του Μπρνο,
Μαριάνσκε Λάζνε, Μπόχοβ, κοντά
στο Κάρλοβυ Βάρυ και Λίμπεχοβ
(για τα παιδιά του καλλιτεχνικού
συγκροτήματος του Μπούλκες). Σ’
6

αυτούς τους μεταβατικούς σταθμούς
τα παιδιά έπρεπε να περάσουν
από γενικές ιατρικές εξετάσεις,
από κλίβανο (πολλά είχαν ψείρες),
να κάνουν μπάνιο, να φορέσουν
καινούρια ρουχάκια (τα ρούχα των
περισσοτέρων παιδιών είχαν γίνει
σχεδόν κουρέλια) και να φορέσουν
καινούργια παπούτσια (πολλά
από τα παιδιά ήταν ξυπόλυτα,
άλλα
φορούσαν
ξεσκισμένα
παπούτσια και τσαρούχια) και να
ξεκουραστούν μετά από το πρώτο
καλό φαγητό και ζεστό γάλα.
Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά
χρειαζόταν ενισχυμένη τροφή διότι
υστερούσαν σε βάρος και ύψος σε
σύγκριση με τα παιδιά της ηλικίας
τους. Ακολουθούσε μία διαδικασία
όπου τα παιδιά τα χωρίζανε σε
ομάδες Σλαβομακεδονόπουλων και
Ελληνόπουλων, δηλαή παιδιά που
μιλούσαν την ίδια γλώσσα και ήταν
από το ίδιο χωριό, από την ίδια
οικογένεια για την εγκατάσταση

σε διάφορους παιδικούς σταθμούς
για προσωρινή ή μόνιμη διαμονή.
Τα παιδιά με το τίποτα δεν ήθελαν
να χωριστούν από τα μεγαλύτερα
αδέρφια τους και από τους φίλους
τους όταν έγινε προσπάθεια να τα
χωρίσουν ανάλογα με την ηλικία
τους. Αργότερα, όταν συνήθισαν να
ζούνε στο καινούργιο περιβάλλον,
τα παιδιά μοιραστήκανε ανάλογα
με την ηλικία τους.
Η συντάκτρια του βιβλιαράκι «Τα
αετόπουλα της Ελλάδας», έκδοση
1952 γράφει για τα παιδιά της
Ελλάδας το πώς τα είδε η ίδια όταν
φτάσανε στην Τσεχοσλοβακία και
το πώς βελτιώθηκε η κατάστασή
τους μετά την εγκατάστασή τους:
«Οι πρώτες μέρες των παιδιών
αυτών κι εδώ σε μας δεν ήταν
εύκολες. Όλα τους ήταν νέα,
ξένα και ασυνήθιστα. Όλα, και
τα χέρια που απλωνόταν να τους
προσφέρουν φαγάκι κι εκείνα που
ξάμωναν να τα χαϊδέψουν σαν τη
Καλημέρα 5/22
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μάνα τους. Και τι θαύμα θαυμάτων
είναι τούτα: καθαρά, μεγάλα,
αγκρέμιστα σπίτια, έγιναν δικά
τους σπίτια! Καινούργια, όχι
σχισμένα ρουχαλάκια, πολύ,
μα πολύ καλό φαγί και τέλος το
κορύφωμα όλων: το σχολείο!
Το σχολείο που τους έμαθε να
διαβάζουν, να γράφουν και να
λογαριάζουν. Μονάχα όσοι από
την αρχή δούλεψαν με τα παιδιά
αυτά, μπορούν να κρίνουν το
θαύμα που έχει γίνει. Από μικρά,
καταφοβισμένα και δύσπιστα

παιδάκια, έχουν γίνει σήμερα
πραγματικά
παιδιά.
Παιδιά
που χαίρονται και γελούν σαν
τα δικά μας. Που φροντίζουν
τη φορεσιά τους, που ξέρουν
με τρόπους να τρώνε το γεύμα
τους. Όποιος επισκέφτηκε εκείνα
τα μεγάλα σπίτια που φέρνουν
την επιγραφή «ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ» γνώρισε
τις εκδηλώσεις χαράς που
απάντησε εκεί μέσα. Τα γράμματα
που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ή
στέλνουν στους γονείς τους είναι

ένας ύμνος για τη χώρα μας. Τα
Ελληνόπουλα αυτά διψούν για
μάθηση. Όταν ήρθαν, 75% ήταν
αγράμματα, σήμερα ξέρουν όλα
να διαβάζουν και να γράφουν
ελληνικά, έμαθαν τα λατινικά
γράμματα και δίπλα στα ελληνικά
τους
μαθήματα
παίρνουν
μαθήματα κι από τους τσέχους
δασκάλους» (Λ. Παπαδόπουλος,
Παιδιά της θύελλας, εκδ. Πράγα
1998, σελ. 55-56).

Παιδικός σταθμός Νόβε Χράντι, περιφέρεια Τσέσκα Μπουντιεγιόβιτσα

1952, ΠΣ Νόβε Χράντι, τα παιδιά γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά με δώρα σταλμένα από όλη την Τσεχοσλοβακία…

Η πόλη Νόβε Χράντι (γερμανικά
Gratzen) με πληθυσμό 2.499
(απογραφή 2022) βρίσκεται στη
Νότια Τσεχία, κοντά στα αυστριακά
σύνορα. Πριν τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο εδώ ζούσαν 845 Γερμανοί
και 351 Τσέχοι. Από το 1938
μέχρι το 1945 ήταν προτεκτοράτο
της φασιστικής Γερμανίας. Πολλοί
Τσέχοι πολίτες αναγκάστηκαν να
φύγουν από την πόλη. Οι Γερμανοί
της πόλης συνεργάστηκαν με
τους γερμανούς φασίστες στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σύμφωνα με
τα ‘διατάγματα Μπένες του 1945’
Καλημέρα 5/22

οι ‘ντόπιοι’ Γερμανοί εκδιώχθηκαν
από την Τσεχοσλοβακία και τα
ακίνητά τους κρατικοποιήθηκαν.
Ένα από αυτά τα ακίνητα ήταν και
ο πύργος της πόλης χτισμένος σ’
ένα απέραντο πάρκο, ο οποίος στη
διάρκεια του 1950 προετοιμάστηκε
και διαμορφώθηκε για τα παιδιά του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου που
είχαν φτάσει στην Τσεχοσλοβακία
το 1948-1949.
Από τον Απρίλη του 1951 μέχρι
τα τέλη Αυγούστου 1951 στο
σταθμό μεταφέρθηκαν από άλλους
σταθμούς (Κράσνε Πόλε, Σκόκοβυ,
Ούντσιν, Σιλχερζόβιτσε, Σομπότιν,

Τίσα, Βέλκα Χεράλτιτσε, Φόρζτ)
284 παιδιά σχολικής ηλικίας, από
6 μέχρι 15 χρονών. Το προσωπικό
αποτελείται αυτή την περίοδο
από 4 έλληνες και 9 τσέχους
παιδονόμους, 1 υγειονομικό βοηθό,
3 έλληνες δασκάλους, 10 Τσέχους
και 9 Έλληνες ως βοηθητικό
προσωπικό. Τον Μάρτιο του
1952 ο αριθμός των παιδιών
αυξάνεται σε 302 παιδιά τα οποία
μεταφέρθηκαν από τους παιδικούς
σταθμούς Βέλκα Χεράλτιτσε,
Κυσέλκα
Κυσίμπλ,
Ούντσιν,
Μπούντισοβ και Κλοκότσεβ. Το
1953 ο αριθμός των παιδιών είναι
7
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295 παιδιά διότι παιδιά με καλή
απόδοση στα μαθήματα στάλθηκαν
στον παιδικό σταθμό Χράσταβα
όπου γινότανε η προετοιμασία των
μαθητών για τις ανώτερες σπουδές
τους. Τον Αύγουστο του 1955 ο
σταθμός έχει 231 παιδιά μαθητές
της όγδοης τάξης. Ο παιδικός
σταθμός Νόβε Χράντι διαλύεται
το 1957 με την ενηλικίωση των
παιδιών. Αρκετά παιδιά πηγαίνουν
να μείνουν με τις οικογένειές τους
ενώ άλλα σπουδάζουν και μένουν σε
φοιτητικές εστίες είτε σε σταθμούς
για νέους ανύπαντρους.
Δάσκαλοι που δίδασκαν στο
σταθμό ήταν οι: Γιάννης Αμπελάς,
Γιάννης Ερυθρόπουλος, Ζήσης
Μαντζούφας, Μαρίκα Βαρελά,
Χρήστος Χριστίδης, Αριστείδης
Καρύδης, Ηλίας Καρντασόφσκυ,
Γιάννης Σπυρόπουλος, Τράικος
Μιρτσέφκυ, Κώστας Κανδαράκης,
υπεύθυνος για την πολιτική αγωγή
των παιδιών. Και σ’ αυτόν τον
παιδικό σταθμό οι δάσκαλοι δεν
μένανε για πολύ χρονικό διάστημα
για διάφορους λόγους: είτε
μεταφέρονταν σε άλλους σταθμούς,
είτε φεύγανε για άλλες Λαϊκές
Δημοκρατίες και τη Σοβιετική

Ένωση με την επανένωση των
οικογενειών, είτε πηγαίνανε σε
ανώτατες σχολές να σπουδάσουν.
Οι περισσότεροι δάσκαλοι ήταν
νέοι πάνω από 18 χρονών και
αρκετοί από αυτούς μαχητές και
μαχήτριες του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας.
Οι παιδονόμοι ήταν οι: Δημήτριος
Κουφάκης, Κυριάκος Σδούκος,
Ελένη Στεργίου, Αριστέα Νούτσου,
Κωνσταντίνα Κολιάτσου, Αθηνά
Πετρόβσκα, Δώρα Λαμέβσκα,
Γιάννης Κοντός, κ.ά.
Ο παιδικός σταθμός του Νόβε
Χράντι ήταν ένας από τους
καλύτερα οργανωμένους σταθμούς.
Τα αγόρια εγκαταστάθηκαν στον
πρώτο όροφο ενώ τα κορίτσια
στον δεύτερο όροφο. Τα παιδιά
ακολουθούσαν ένα οργανωμένο
καθημερινό πρόγραμμα: εγερτήριο
στις 6:30, πρωινή γυμναστική,
ανάρτηση της ελληνικής και της
τσεχικής σημαίας, ανακοίνωση
του προγράμματος της ημέρας,
μαθήματα στο σχολείο και πριν τον
ύπνο και την υποστολή των σημαιών,
αναφορά για το πώς πέρασε η
ημέρα, κριτική και αυτοκριτική
για λάθη και αταξίες, ανακοίνωση

του προγράμματος της επόμενης
μέρας. Τα παιδιά που ήρθαν σ’
αυτόν τον σταθμό από άλλους
παιδικούς σταθμούς, το 1951
ήδη ήταν στην Τσεχοσλοβακία
τρία χρόνια και όλα μιλούσαν
τσέχικα οπότε τα παιδιά πήγαιναν
σε τσέχικο σχολείο μαζί με τα
Τσεχόπουλα και κάθε Ελληνόπουλο
καθότανε στο θρανίο δίπλα σε
Τσεχόπουλο, με το οποίο γινότανε
φίλοι. Έτσι τα είχαν συμβουλέψει
οι τσέχοι δάσκαλοι τους όταν τα
προετοιμάζανε για το πώς πρέπει
να φερθούν στα Ελληνόπουλα
που σύντομα θα ήταν συμμαθητές
τους. Οι Τσέχοι δάσκαλοι ήθελαν
τα Τσεχόπουλα να βοηθάνε τους
συμμαθητές τους από την Ελλάδα
για να μάθουν τη γλώσσα καλύτερα.
Έτσι δημιουργήθηκαν πολλές
στενές φιλίες μεταξύ των παιδιών.
Εξάλλου, είχε παρθεί η απόφαση
όλα τα Ελληνόπουλα να περάσουν
στα τσέχικα σχολεία το σχολικό
έτος 1951-1952 για την καλύτερη
διαπαιδαγώγησή τους, απόδοση
στα μαθήματα και προετοιμασία
για περεταίρω φοίτησή τους σε
ανώτατες, ανώτερες και τεχνικές
σχολές.

1951, ΠΣ Νόβε Χράντι, τα παιδιά παρακολουθούν κινηματογραφικό έργο μία φορά την εβδομάδα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του
σταθμού. Στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού όλα τα παιδιά έπρεπε να φοράνε παντόφλες.
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Είχαν και Έλληνες δασκάλους
οι οποίοι διδάσκανε την ύλη
του ελληνικού προγράμματος
(μαθήματα ελληνικής γλώσσας,
γεωγραφίας,
ιστορίας).
Οι
περισσότεροι έλληνες δάσκαλοι
και παιδονόμοι είχαν ήδη
παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά
παιδαγωγικά σεμινάρια κι έτσι
ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι
ως δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Είχε
περάσει η πρώτη περίοδος όταν
τα μεγαλύτερα παιδιά που ήξεραν
λίγα γράμματα μάθαιναν την
αλφαβήτα στα μικρότερα παιδιά
είτε ‘δάσκαλοι’ που είχαν τελειώσει
πολλές φορές μόνο το γυμνάσιο
στην Ελλάδα.
Και σ’ αυτόν τον σταθμό τα
παιδιά είχαν καθορισμένη ώρα
όταν όλα μαζευότανε να ακούσουν
τις εκπομπές του ΡΣ «Ελεύθερη
Ελλάδα». Ο σταθμός είχε δύο
βιβλιοθήκες με 216 βιβλία
(ελληνικά και τσεχικά βιβλία). Είχε
αρκετούς ομίλους: ζωγραφικής,
όμιλο όπου μαθαίνανε να φτιάχνουν
διάφορα μοντέλα αεροπλάνων,
όμιλο μουσικής, χορού, μουσικών
οργάνων
και
καλλιτεχνικό
συγκρότημα με επαγγελματίες
δασκάλους μουσικής και χορού.
Μία φορά την εβδομάδα βλέπανε
διάφορα κινηματογραφικά έργα.
Τα παιδιά πηγαίνανε σε θερινές και
χειμερινές κατασκηνώσεις μαζί με
Τσεχόπουλα. Είχαν την πιονέρικη
οργάνωση καθώς και οργάνωση της
ΕΠΟΝ για τα μεγαλύτερα παιδιά.
Τα παιδιά είχαν και δικό τους κήπο
με διάφορα λαχανικά και αρνάκια,
τα οποία τους έφερνε καλές
αναμνήσεις από το χωριουδάκι
τους στην Ελλάδα. Υπάρχουν
αρκετές φωτογραφίες της εποχής
που βλέπουμε τα ελληνόπουλα να
σκαλίζουν τον κήπο τους και να
φροντίζουν τα αρνάκια τους.
Η Ευανθία Β., 12 χρονών, έστειλε
στο βιβλιαράκι «Τα αετόπουλα της
Ελλάδας» το ακόλουθο σημείωμα:
«Τι μου άρεσε περισσότερο εδώ
Τα δάση σας είναι εδώ σαν
τους ωραίους κήπους. Τα
δέντρα ψηλώνουν ίσια προς τον
ουρανό και στέκουν στη σειρά
σαν στρατιώτες. Το χορταράκι
είναι πάντα πράσινο και μαλακό
σαν το μαλλάκι που έχει το πιο
Καλημέρα 5/22

ωραίο πασχαλιάτικο αρνάκι και
λυπόμαστε να το σφάξουμε.
Αλλά ψημένο το ξεχνάμε και μας
αρέσει. Λένε ότι και στα δικά σας
δάση ήταν παρτιζάνοι.»
Το 2008, στην επέτειο για τα 60
χρόνια από τον ερχομό των παιδιών
στην Τσεχοσλοβακία η Ελληνική
Κοινότητα Πράγας σε συνεργασία
με τον Δήμαρχο της πόλης Vlantimir Hokr οργάνωσε μία επίσκεψη
για τα παιδιά πρώην και μη
τρόφιμους του παιδικού σταθμού
Νόβε Χράντι. Ο κύριος Hokr είχε
κινητοποιήσει τους πολίτες της
πόλης για την επίσκεψη αυτή και
για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και έκθεση από τη ζωή των παιδιών
που είχε οργανώσει η ΕΚ Πράγας
στους χώρους του πρώην παιδικού
σταθμού. Από την πλευρά της
πόλης, οι πρώην τσέχοι τρόφιμοι
καλωσορίσανε τα ‘Ελληνόπουλα’
με μία μεγάλη ορχήστρα πνευστών,
ένα τραπέζι με τσεχικά φαγητά
και παράσταση τσεχικών χορών.
Από την δική μας πλευρά, εμείς τη
δεύτερη μέρα, δώσαμε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
με
ελληνικούς
παραδοσιακούς
χορούς
και
τραγούδια στο μεγάλο πάρκο του
τότε σταθμού, σήμερα ερευνητικό
κέντρο δασολογίας της Ακαδημίας
Επιστημών της Τσεχοσλοβακίας.
Ακολούθησε ξενάγηση στους
χώρους του κτηρίου, ο οποίος από
το 1951 και μέχρι το 1957 όταν
έκλεισε ο παιδικός σταθμός, είχε
φιλοξενήσει 300 Ελληνόπουλα και
Σλαβομακεδονόπουλα. Με μεγάλη
συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια
των πρώην τροφίμων, ο Δήμαρχος
Χοκρ εγκαινίασε μία πλάκα
αφιερωμένη στα παιδιά από την
Ελλάδα. Η πλάκα αυτή βρίσκεται
στο εσωτερικό της εισόδου του
κτηρίου. Τα τότε παιδιά γίνανε και
πάλι παιδάκια τρέχοντας στους
χώρους να βρούνε το θάλαμο όπου
κοιμότανε, την μεγάλη αίθουσα
εκδηλώσεων όπου έκανε πρόβες το
καλλιτεχνικό συγκροτήμα και όπου
κάθε βδομάδα βλέπανε διάφορα
έργα κινηματογράφου, στο πάρκο
όπου παίζανε ‘Μπουραντάδες και
Παρτιζάνοι’, θυμότανε ακόμα
και τα αιωνόβια δέντρα και τη
λιμνούλα… Κάποιος επέμενε ότι
έλειπαν τα δύο λιοντάρια αγάλματα

στην είσοδο, άλλοι προσπαθούσαν
να τον πείσουν ότι δεν υπήρχαν
τέτοια λιοντάρια… Είχαμε την
εντύπωση ότι όλοι οι πολίτες της
πόλης είχαν έρθει να συναντήσουν
τα τότε παιδιά από την Ελλάδα.
Αρκετοί είχαν φέρει φωτογραφίες
από εκείνα τα χρόνια που ήταν μαζί
με τα Ελληνόπουλα στην ίδια τάξη,
με τους φίλους και φίλες τους. Ήταν
δύσκολο να τους αποχαιρετίσουμε,
κανείς δεν νοιαζότανε για τον
μακρύ δρόμο που μας περίμενε
προς την Πράγα. Είχαν ακόμα
τόσα πολλά να πούνε για κείνα τα
ευτυχισμένα παιδικά χρόνια στον
παιδικό σταθμό Νόβε Χράντι και
την ζεστή φιλοξενία των τσέχων
πολιτών, οι οποίοι δείξανε μεγάλη
στοργή και αγάπη για τα παιδιά
από την Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Βλαντίμιρ Χοκρ,
ιστορικός, αφιέρωσε στο βιβλίο
του για το Νόβε Χράντι πέντε
σελίδες για τα Ελληνόπουλα του
Νόβε Χράντι. Ο αείμνηστος Ηλίας
Μιχόπουλος στη συνέντευξη στον
Δήμαρχο, θυμάται ότι:
(…) Μαζί με «άλλα 30 παιδιά
από τον ΠΣ Χράσταβα μας
έστειλαν στον ΠΣ Νόβε
Χράντι για να γίνουμε μέλη
της τσεχοσλοβάκικης παιδικής
χορωδίας του ραδιοσταθμού
υπό την διεύθυνση του διάσημου
μαέστρου
Ντισμάνοβ.
Η
χορωδία αυτή είχε πολύ υψηλό
επίπεδο και ήταν γνώστη ως η
καλύτερη παιδική χορωδία στην
Τσεχοσλοβακία από την οποία
είχαν βγει πολλοί διάσημοι
τραγουδιστές αργότερα. Κάναμε
πρόβες κάθε μέρα, αλλιώς για
μας της χορωδίας δεν γινότανε
διακρίσεις: ζούσαμε μαζί με
τα Τσεχόπουλα της χορωδίας
ακολουθούσαμε το καθημερινό
πρόγραμμα του σταθμού μαζί με
όλα τα άλλα παιδιά. Οι Τσέχοι
δάσκαλοι, παιδονόμοι και οι
απλοί πολίτες ήταν απίστευτα
καλοί μαζί μας, ήξεραν ότι
ήμασταν παιδιά με διαφορετική
κουλτούρα, βαλκανική, ήξεραν ότι
είμαστε τρομαγμένα παιδιά από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
από τον εμφύλιο στη χώρα μας,
ήξεραν ότι πολλά από μας λόγω
των πολέμων δεν είχαν πατήσει
9
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το πόδι τους σε σχολείο. Το
πρωί τραγουδούσαμε όλοι μαζί,
Τσεχόπουλα και Ελληνόπουλα,
τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας
και της Τσεχοσλοβακίας. Τα
Τσεχόπουλα ήξεραν και το δικό
μας ύμνο και τον τραγουδούσανε
στα
ελληνικά!
Πηγαίναμε
στην εξοχή στα δάση. Με τον
συμμαθητή μου Ποστρανέτσκυ
ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο και
κάναμε τις ίδιες αταξίες. Δεν θα

ξεχάσω ποτέ τον παιδονόμο μας
Μάρεκ, ο οποίος έδειχνε πάντα
κατανόηση και ήταν πολύ καλός
μαζί μας ακόμα και στις τιμωρίες.
Ήταν
σωστός
παιδαγωγός.
Πάντα μας γλύτωνε από τις
αυστηρές τιμωρίες των ελλήνων
παιδονόμων. Ήταν Άνθρωπος!
Και δεν ήταν καλοί οι άνθρωποι
μόνο στον παιδικό σταθμό Νόβε
Χράντι, οι Τσέχοι δάσκαλοι και
παιδαγωγοί ήταν κάλοι προς σε

μας και στους άλλους παιδικούς
σταθμούς για τα ελληνόπουλα,
ήταν δέκα φορές καλύτεροι
στην συμπεριφορά τους προς
εμάς! Μου φαίνεται ότι αυτή η
καλοσύνη κάπως χάθηκε στους
σημερινούς τσέχους…» (σελ. 6772, από το βιβλίο του Vladimír
Hokr, Přiběhy novohradských
domů, 2007)

Νόβε Χράντι, 2008, πρώην τσέχοι μαθητές ήρθαν με φωτογραφίες να βρούνε τους παιδικούς τους φίλους από την Ελλάδα και τους βρήκαν. Στην
πρώτη φωτογραφία αριστερά η φωτογραφία είναι στο τσεχικό σχολείο, 1952. Στη δεύτερη, 1954, Τσεχόπουλα και Ελληνόπουλα του σχολείου
σε μπριγάδα.

Άρθρο της εφημερίδας του Νόβε Χράντι για την επίσκεψή μας του 2008
«Όμορφες αναμνήσεις, συναντήσεις
με παλιούς φίλους συχνά με δάκρυα
συγκίνησης, οι σπάνιοι επισκέπτες
στην πόλη μας, τα ‘Ελληνόπουλα’
μοιραζότανε τις εμπειρίες τους
με τους πολίτες μας. Ζωντάνεψαν
ιστορίες από τα παιδικά χρόνια.
Ακόμα και σήμερα, οι πολίτες του
Νόβε Χράντι απευθύνονται στους
γκριζομάλληδες επισκέπτες ως «τα
Ελληνόπουλα».
Η Επίσκεψη
Πριν από σχεδόν εξήντα χρόνια,
ακόμα μικρά παιδιά, βρήκαν άσυλο
εδώ. Ενώ ο εμφύλιος πόλεμος
μαινόταν στην πατρίδα τους, οι
μικροί Έλληνες είχαν ένα δεύτερο
σπίτι στο Nové Hrady και αυτό
το Σαββατοκύριακο πολλοί από
10
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αυτούς επέστρεψαν εδώ για μια
πολύ ωραία σπάνια επίσκεψη. «Ήδη
τον Μάιο, αρκετά Ελληνόπουλα
είχαν επισκεφτεί την πόλη μας
και τον πρώην παιδικό σταθμό
Nové Hrady. Μερικοί από αυτούς
επέστρεψαν μετά από πενήντα
πέντε χρόνια, κάτι που ήταν
εξωπραγματικό, ήταν τρομερά
συγκινητικό», θυμάται ο δήμαρχος
Βλαντιμίρ Χοκρ, ενθυμούμενος την
πρόσφατη πρώτη συνάντηση τον
Μάιο, την οποία είχε οργανώσει η
Ελληνική Κοινότητα της Πράγας.
Ακόμα τον Μάιο έγινε σαφές
ότι τα Ελληνόπουλα δεν θα
συναντιόταν για τελευταία φορά
στην πόλη μας. «Θέλουμε οι πρώην
φίλοι, συμμαθητές να συνεχίσουν
να συναντιούνται. Κι άλλα
Ελληνόπουλα από άλλες πόλεις
στην Τσεχία έφτασαν σήμερα
(Ιούνιο) που δεν ήταν εδώ τον
Μάιο. Είναι πραγματικά τέτοιες
παλιές φιλίες που μας δίνουνε την
δυνατότητα να χτίσουμε νέες φιλίες,
είπε ο κύριος Χοκρ.
Αναμνήσεις
Πολλοί καλεσμένοι το Σάββατο,
μετά από χρόνια είχαν την
ευκαιρία να θυμηθούν πολλά.
«Περπατήσαμε μέσα στους χώρους
του κάστρου όπου ήταν η έδρα
μας. Θυμηθήκαμε πόσο αυστηρή
ήταν η πειθαρχία εκεί. Φανταστείτε
διακόσια πενήντα παιδιά σε ένα
κάστρο, που διαφορετικά, χωρίς
πειθαρχία, θα ήταν καταστροφή για
τους ενήλικες να τα καταφέρουν»,
εξηγεί ο δήμαρχος. «Στη συνέχεια,
όταν φτάσαμε στο σχολείο, οι
θυμίσεις δεν ήταν μόνο χαρούμενες.
Άνοιξα κατά λάθος μια τάξη. Εκείνη
τη στιγμή, ο κ. Βλάχος μου λέει:
‘Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να, αυτή
είναι η τάξη μου! Σε αυτή την τάξη,
στο δεύτερο θρανίο εδώ, σ’ αυτό
το μέρος, πήρα βαθμό δύο στην
πειθαρχία για τιμωρία!». Και δεν
το πήρε για κάποιο σοβαρό λάθος.
Εκείνη την εποχή, οι κανόνες ήταν
σαφώς καθορισμένοι και αυστηροί.
Τα αγόρια της Ελλάδας έπρεπε να
κάθονται ξεχωριστά στα θρανία από
τα κορίτσια. Διότι λόγω της ηλικίας,
στα δεκατέσσερα τους χρόνια η
φιλία θα μπορούσε να εξελιχθεί
σε κάτι άλλο με το ελληνικό
ταπεραμέντο των παιδιών. Και ο
Καλημέρα 5/22

Τσέχος δάσκαλος, για δες, ήθελε
να καθίσει ο νεαρός Έλληνας δίπλα
σε κορίτσι μην καταλαβαίνοντας
τη ‘θερμότητα’ αυτού του λαού.
Τόσο πεισματικά και προκλητικά
αρνήθηκε να το κάνει ο νεαρός
Έλληνας, που κατέληξε να
πάρει δύο για πειθαρχία. Θα
μπορούσε να πάρει και χειρότερο
βαθμό πειθαρχίας, αλλά ήταν
υποδειγματικός μαθητής», μας
λέει ο Vladimir Hokr, μία από τις
χιλιάδες ιστορίες. «Πιστεύω ότι θα
ακούσουμε πολλές τέτοιες ιστορίες
των τότε παιδιών που σήμερα είναι
στα εβδομήντα τους.
Ευγνωμοσύνη
Σε ένα από τα θρανία καθόταν ο
Ηλίας Μιχόπουλος. «Για να είμαι
ειλικρινής, είμαι λίγο συγκινημένος»,
παραδέχτηκε σε άπταιστα τσέχικα.
«Προετοιμαζόμασταν για αυτή την
συνάντηση με τον Δήμαρχο από την
άνοιξη ακόμη για να γιορτάσουμε
τα 60 χρόνια από τον ερχομό
μας στην Τσεχοσλοβακία και να
θυμηθούμε την παραμονή μας σ’
αυτό τον πύργο, τις εμπειρίες των
παιδικών μας χρόνων…
Ήμασταν φιλοξενούμενοι στον
πύργο της πόλης σε δύσκολες
στιγμές για μας, τότε όταν υπήρχε
πόλεμος στη χώρα μας. Τα
παιδιά, που απειλούνταν από τους
βομβαρδισμούς,
μεταφέρθηκαν
πρώτα προσωρινά στην Αλβανία
για να μην βιώσουν την κόλαση
του πολέμου και να σωθούν.
Μετά από συνεργασία με τον
Ερυθρό Σταυρό και τα κράτη
κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης,
μεταφερθήκαμε σε αυτές τις χώρες
όσο το δυνατόν πιο μακριά από
τον πόλεμο. Τότε ήμασταν παιδιά
στα πρόθυρα του θανάτου, δεν
υπερβάλλω! Αφού γλυτώσαμε από
τους βομβαρδισμούς στα βουνά,
μετά από ατελείωτους διωγμούς,
φτάσαμε στην Αλβανία, η οποία
ήταν απίστευτα φτωχή χώρα μετά
τον πόλεμο. Οι άνθρωποι εκεί
δεν είχαν καν ψωμί για τον εαυτό
τους, πόσο μάλλον να φροντίσουν
και εμάς. Οι ανεπτυγμένες χώρες,
όπως ήταν η Τσεχοσλοβακία
εκείνη την εποχή, έστειλαν τραίνα
στη Γιουγκοσλαβία και οργάνωσαν
φανταστικά τη διαμονή μας σε
ασφαλή μέρη. Εμείς, παιδιά από

τεσσάρων έως δεκατεσσάρων
ετών, νιώθαμε σαν να ζούσαμε
ένα όνειρο. Από την κόλαση του
πολέμου ήρθαμε κυριολεκτικά στον
παράδεισο, ναι, στον παράδεισο.
Από καλύβες, πείνα, συνεχείς
βομβαρδισμούς, βρεθήκαμε σε
παλάτια και πύργους όπως αυτό
στο Nové Hrady, αλλά και δεκάδες
άλλα. Είμαστε ευγνώμονες που οι
Τσέχοι πολίτες άνοιξαν την αγκαλιά
τους σε μας όπως οι πολίτες του
Νόβε Χράντι, συνέχισε ο Ηλίας
Μιχόπουλος. Σήμερα τέτοιες
αφηγήσεις μπορεί να ακούγονται
απίστευτες, αλλά από τους μάγειρες,
καθαρίστριες και το βοηθητικό
προσωπικό μέχρι τις νοσοκόμες,
τους γιατρούς, δασκάλους και
παιδονόμους, όλοι ήταν πολύ
ευγενικοί και καλοί μαζί μας. Για
παράδειγμα, ο κ. Μάρεκ μας είχε
σαν δικά του παιδιά, απολάμβανε
αυτό το έργο, το γεγονός ότι από
αυτά τα φτωχά παιδιά μεγαλώνανε
μικροί καλοί πολίτες. Ναι, εξήντα
χρόνια σήμερα ακόμα θυμάμαι
πολύ καλά τη μέριμνα και φροντίδα
που μας πρόσφεραν τότε. Είμαστε
ευγνώμονες για την τόσο ευγενική
και ζεστή φιλοξενία που μας
πρόσφεραν οι Τσέχοι πολίτες και
συγκεκριμένα οι παλιοί μας φίλοι
από το Νόβε Χράντι».
(https://ceskobudejovicky.denik.
cz/zpravy_region/setkani_recke_
deti)
Επιστολή πρώην δασκάλας
Κι ένα συγκινητικό γράμμα με
αναμνήσεις και φωτογραφίες προς
το περιοδικό μας, στο οποίο η
πρώην δασκάλα στο Νόβε Χράντι,
Stanislava Kodakova-Mrzenova,
email: slavkamr@seznam.cz, θέλει
να επικοινωνήσει με τους πρώην
Έλληνες και Σλαβομακεδόνες
μαθητές της του σχολικού έτους
1955-1956.
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1955, Νόβε Χράντι, οι μαθητές της δασκάλας Στανισλάβα Κοντάκοβα του σχολικού έτους 1955-1956

Η Ελληνική Παιδεία στους παιδικούς σταθμούς
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey

Το σύνθημα ήταν πάντα αυτό που
πρόσμενε ο Νίκος Ζαχαριάδης, ΓΓ
του ΚΚΕ:
«Να κατακτήσουμε τα κάστρα
της τέχνης και της επιστήμης!»
Τα καταχτήσανε αλλά δεν ήταν και
τόσο εύκολο τα πρώτα δύο χρόνια
ούτε για τους έλληνες δασκάλους
που λίγοι ήταν επαγγελματίες,
ούτε για τα παιδιά που τα
περισσότερα εκτός από αυτά που
είχαν έρθει από το Μπούλκες και
είχαν παρακολουθήσει μαθήματα
στο σχολείο εκεί, ήταν σχεδόν
όλα αγράμματα. Το θέμα της
ελληνικής παιδείας συζητήθηκε το
1948 όταν ο Νίκος Ζαχαριάδης
συνάντησε τον Φίφη Ιωάννου, ΓΓ
του Ανορθωτικού Κόμματος του
Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) της
Κύπρου και ζήτησε δασκάλους
από την Κύπρο να βοηθήσουν
τα παιδιά να διατηρήσουν την
εθνικότητά τους μαθαίνοντας την
γλώσσα τους και τον πολιτισμό
τους από έλληνες δασκάλους. Η
ΚΕ του ΑΚΕΛ ανταποκρίθηκε
και έστειλε δασκάλους στις
Λαϊκές
Δημοκρατίες.
Στην
Τσεχοσλοβακία ήρθαν οι: Λέρνης
Γεώργιος (ή Στάθης), Σαββίδης
Γεώργιος, Ορφανίδης Φιλόθεος,
Κωνσταντίνου
Κωσταντίνος,
Μαρκουλής Μάρκος, Σαββίδης
Νίκος, κ.ά. Δεν υπήρχαν εγχειρίδια.
Καλημέρα 5/22
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Τους πρώτους μήνες τα μεγαλύτερα
παιδιά με δική τους πρωτοβουλία
δίδασκαν τα μικρότερα. Υπήρχαν
και Σλαβομακεδονόπουλα που δεν
ξέρανε ελληνικά.
Σύντομα θα εκδοθούν και τα πρώτα
Αλφαβητάρια και Αναγνωστικά για
τις μεγαλύτερες τάξεις. Το πνεύμα
της διδασκαλίας ‘γίνεται μέσα στο
λαϊκό δημοκρατικό πνεύμα της
λεύτερης Ελλάδας, μορφώνουν τα
παιδιά έτσι που να γίνουν δυνατοί
πατριώτες
καλλιεργημένοι
πνευματικά, συνειδητοί πολίτες
που θα υπερασπιστούν τη Λεύτερη
Ελλάδα και το σοσιαλισμό». (από
το προσωπικό αρχείο του Γιάννη
Νούτσου, ο πρώτος Πρόεδρος της
ΕΒΟΠ στην Τσεχοσλοβακία). Το
ωρολόγιο πρόγραμμα είχε ως εξής:
ελληνική γλώσσα για τις πρώτες
δύο τάξεις 9 ώρες ενώ ξεκινάνε να
μαθαίνουν την τσεχική γλώσσα δύο

ώρες στην 4η και 5η τάξη. Βασικές
γνώσεις για τις πρώτες δύο τάξεις 2
ώρες. Πατριδογραφία από 2 ώρες
για την 3η, 4η και 5η τάξη. Είχαν
και φυσική, γραφή, ιχνογραφία,
χειροτεχνεία, ωδική και γυμναστική.
Τα
Σλαβομακεδονόπουλα
μαθαίνανε και τη δική τους γλώσσα.
Ένας συμπατριώτες μας μου
έστειλε αυτό το επίσημο ενδεικτικό
για να αποδείξει σ’ αυτούς που
λένε ότι τα Σλαβομακεδονόπουλα
δεν μαθαίνανε ελληνικά. Είναι
για το σχολικό έτος 1950-51, 5ης
τάξης, του τσεχικού σχολείου στο
Κλοκότσεβ και ο βαθμός του στα
ελληνικά είναι 1 (άριστος).
Εκτός από τα σχολικά βιβλία, τα
παιδιά διάβαζαν αρκετά ελληνικά
βιβλία λογοτεχνίας, το περιοδικό
Αετόπουλα και ΕΠΟΝίτης και
την εφημερίδα «Αγωνιστής» για τα
μεγαλύτερα παιδιά. Τα μεγαλύτερα

παιδιά με μεγάλη υπερηφάνεια μας
μιλούν στις συνεντεύξεις ότι στην
Κατοχή ήταν οργανωμένα στα
Αετόπουλα και βοηθούσαν τους
αγωνιστές του ΕΛΑΣ μεταφέροντας
σημειώματα, ήξεραν να κρατάνε
μυστικά και δεν φοβότανε τους
φασίστες. Εξάλλου, στο Μπούλκες
το αναγνωστικό τους για την 3η
και 4η τάξη είχε την ονομασία «Τα
Αετόπουλα», 1947, επανέκδοση του
εκδοτικού Ελεύθερης Ελλάδας του
1944, από το οποίο μαθαίνανε για
τους εθνικούς αγώνες, για το ΕΑΜ
και τον ΕΛΑΣ, για την ΕΠΟΝ
και για την κοινωνική ζωή στην
Ελλάδα. Σημειώνουμε ότι αυτό το
αναγνωστικό είχε βγει το 1944 για
τα σχολεία της Ελεύθερης Ελλάδας
και στην επανέκδοση υπάρχουν
μερικές αλλαγές στα κείμενα.

arxeio.kke.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΩΡΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΤ
«Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ»
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚ ΟΣΤΡΑΒΑΣ
Συνομιλία με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Νίκο Αγγελίδη
https://www.facebook.com/OraElladasERT/
(Αρχισυντάκτης Στέλλα Γκλιάνα, δημοσιογράφος Νίκος Αγγελίδης, τεχνικός Σπύρος Ηλιάδης)
Επιμέλεια Τασούλας Ζησάκη-Healey με την άδεια της εκπομπής.

έχει την δική της Λέσχη όπου οι
συνταξιούχοι μαζεύονται για να τα
πούνε από κοντά. Η Κοινότητα
προσφέρει ελληνικά μαθήματα
για τα παιδιά της τρίτης γενιάς.
Έχει ένα υπέροχο χορευτικό
συγκρότημα. Και όπως όλες
οι Κοινότητές μας, έτσι και η
Κοινότητα της Οστράβας μαζεύει
αρκετούς
συμπατριώτες
από
άλλες πόλεις στους εορτασμούς
των εθνικών επετείων μας. Μετά
των Κοινοτήτων της Πράγας
και του Μπρνο, η Κοινότητα
της Οστράβας είναι η τρίτη
μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα
της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία. Σήμερα
η Ομοσπονδία έχει 10 Κοινότητες.
Στην
ερώτηση
του
δημοσιογράφου Ν. Αγγελίδη
σχετικά με τις δραστηριότητες της
ΕΚ Οστράβας, ο Κώστας εξηγεί:
«Μετά το 1989, όταν οι κοινότητές
μας είχαν σταματήσει τη δράση
«Είμαι 70 χρονών, αλλά ακόμα
γερός και δυνατός και μαζί
με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, θέλουμε να κάνουμε
περισσότερα
πράγματα
για
την Κοινότητά μας, για την
Ομοσπονδία μας…»
Ο Κώστας Παπασάβογλου εδώ
και 6 χρόνια είναι Προέδρος της
ΕΚ Οστράβας. Είναι ένας από
τους δραστήριους Προέδρους
των Κοινοτήτων μας. Γεννήθηκε
το 1952, στο Σούμπερκ από
γονείς μαχητές του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), οι οποίοι
έφτασαν στην Τσεχοσλοβακία
το 1949 μετά την οργανωμένη
υποχώρηση των τμημάτων του ΔΣΕ
και τη λήξη του ελληνικού εμφυλίου
πολέμου τον Αύγουστο 1949. Τα
πρώτα του παιδικά χρόνια, από
Καλημέρα 5/22

δύο χρονών και μέχρι να τελειώσει
το Δημοτικό σχολείο τα πέρασε
στο γηροκομείο-θεραπευτήριο για
Έλληνες ενήλικες, υπερήλικες και
τραυματίες στο χωριό Τέχονιν,
όπου οι γονείς του εργαζότανε.
Το 1961 η οικογένειά του
μετακόμισε στην πόλη Γέσενικ.
Εργάστηκε σαράντα χρόνια στο
μεγάλο εργοστάσιο βιομηχανίας
Βίτκοβιτσε, σπούδασε μηχανικός
μηχανολόγος στο Πολυτεχνείο της
Οστράβας και μετά τις σπουδές,
επέστρεψε στο ίδιο εργοστάσιο
στην Οστράβα. Συνταξιοδοτήθηκε
και σήμερα επικεντρώνει το
ενδιαφέρον του στη βελτίωση των
δραστηριοτήτων της Ελληνικής
Κοινότητας Οστράβας. Μετά από
αρκετές προσπάθειές του, σήμερα
η Κοινότητα της Οστράβας
15
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τους,
αποφασίσαμε
να
τις
οργανώσουμε ξανά με πρώτο στόχο
να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία
και έμφαση στις δραστηριότητές
μας με τους συνταξιούχους μας.
Στην Οστράβα ιδρύσαμε τη Λέσχη
μας για να μπορούν οι συνταξιούχοι
μας, τώρα στα 80 με 90 χρονών, να
συναντιούνται και να γνωρίζονται
με αυτούς που έρχονται στην
Κοινότητα για πρώτη φορά.
Επίσης, μεγάλη σημασία δίνουμε
και στα μικρά παιδιά της τρίτης και
τέταρτης γενιάς, που οι μάνες τους
θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν
ελληνικά. Ιδρύσαμε κι ένα αρκετά
καλό καλλιτεχνικό συγκρότημα,
χορευτικό που δίνει παραστάσεις
όχι μόνο στις εκδηλώσεις μας αλλά
και στο κοινό της πόλης Οστράβας.
Η πόλη μας έχει μεγάλη ιστορία
για μας τους Έλληνες διότι εδώ
εγκαταστάθηκαν και ξεκίνησαν να
εργάζονται οι έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου.
Νίκος: Πώς οργανώθηκε το
ελληνικό σχολείο για τα παιδιά;
Σας βοηθάει το ελληνικό κράτος;
Κώστας: Πριν το 1989, η
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
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ήταν
καλύτερα
οργανωμένη.
Σήμερα προσφέρουμε μαθήματα
για παιδιά μέχρι 14 χρονών και
για ενήλικους μέχρι 26 χρονών. Οι
δύο ώρες την εβδομάδα δεν είναι
αρκετές για να μάθουν τα ελληνικά,
αλλά κι αυτό είναι κάτι. Εδώ και
έξι χρόνια είμαστε ευγνώμονες
στη δασκάλα μας από τα Τρίκαλα,
η οποία ήρθε στην Τσεχία για
εργασία και προσφέρθηκε να
διδάσκει ελληνικά στα παιδιά μας
στον ελεύθερο χρόνο της. Και δεν
διδάσκει μόνο τη γλώσσα, αλλά
τους μιλάει για τα ήθη και έθιμα
της Ελλάδας, για τον πολιτισμό
μας. Εμείς παίρνουμε οικονομική
βοήθεια από το Υπουργείο
Παιδείας της Τσεχίας, αλλά
χρειαζόμαστε κι άλλη οικονομική
υποστήριξη. Κάποτε, μας είχαν
υποσχεθεί οικονομική στήριξη για
τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας
και από την Ελλάδα, αλλά ακόμα
την περιμένουμε. Ο νυν Πρέσβης
της Ελλάδας, κ. Αθανάσιος
Παρέσογλου έκανε ότι μπορούσε
για να υποστηρίξει την εκμάθηση
της μητρικής γλώσσας, αλλά εμείς,
από τη δική μας πλευρά, ακόμα
υστερούμε να προετοιμάσουμε
τα χαρτιά που χρειάζονται για

να πάρουμε αυτή τη βοήθεια.
Αλλά, είτε με βοήθεια είτε χωρίς
βοήθεια, εμείς δεν τα βάζουμε
κάτω. Προσπαθούμε να κάνουμε
ότι μπορούμε.
Νίκος: Πόσες εκδηλώσεις κάνετε
το χρόνο;
Κώστας: Εκτός από τη Λέσχη μας,
το ΚΑΠΙ μας, διοργανώνουμε τον
εορτασμό των εθνικών επετείων μας.
Σ’ αυτούς τους εορτασμούς μετά
από τα καλλιτεχνικά προγράμματα
συνεχίζουμε με ένα γλέντι μέχρι
τις πρωινές ώρες. Έρχονται και
οι συμπατριώτες μας από τις
γύρω Κοινότητες όπως κι εμείς
πηγαίνουμε στις δικές τους γιορτές,
στην Κάρβινα, το Μπρνο, το
Γέσενικ. Μία άλλη εκδήλωση είναι
το Ελληνικό Πάσχα και η έναρξη
του καλοκαιριού. Επίσης κάθε
πέντε χρόνια γιορτάζουμε επίσημα,
με καλλιτεχνικά προγράμματα και
γλέντι τον ερχομό των Ελλήνων
στην Τσεχοσλοβακία το 1948/49,
το οποίο οργανώνει η Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων στην
Τσεχία. Για τα 70 χρόνια είχαμε
μαζευτεί στην Οστράβα, όπου
έγινε ο εορτασμός. Συμμετείχαν
πάνω από 1.000 άτομα από όλη
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την Τσεχία. Δεν ξεχνάμε και
τους συνταξιούχους μας από
όλη την Τσεχία για τους οποίους
οργανώνουμε συναντήσεις είτε
στην Οστράβα είτε σε άλλη πόλη.
Νίκος: Ποιο είναι το συναίσθημα
όταν συναντιόσαστε σ’ αυτές τις
εκδηλώσεις, διότι όλοι έχετε την
ίδια ιστορία, την ίδια αναγκαστική
προσφυγιά…
Κώστας: Αυτές οι συναντήσεις είναι
πάντα πολύ συγκινητικές. Συναντάς
ανθρώπους που δεν έχεις δει πολλά

χρόνια, θυμόμαστε τα παλιά…
Είναι αυτό το ελληνικό στοιχείο
που μας κρατάει ενωμένους, η
κοινή μας ιστορία.
Νίκος: Ποιες ήταν οι συνθήκες των
εργαζομένων τότε, στο σοσιαλισμό
διότι διαβάζουμε πολλά για το
πόσο άσχημα περνούσατε εκείνα
τα χρόνια και σήμερα η ελεύθερη
οικονομία
παρουσιάζεται
ως
λύτρωση.
Κώστας:
Εγώ
πριν
την
συνταξιοδότησή μου δούλευα 40
χρόνια σε μια μεγάλη επιχείρηση,
Βίτκοβιτσε. Εκτός από κινητήρες
πλοίων, παρήγαγε και πολλά άλλα
Καλημέρα 5/22

προϊόντα της βαριάς βιομηχανίας.
Δυστυχώς, όλα διαλύθηκαν μετά
το 1989. Εγώ είμαι σε θέση να
κρίνω διότι τη μισή ζωή μου
την έζησα στο σοσιαλισμό της
Τσεχοσλοβακίας, όταν όλα ήταν
πολύ καλά οργανωμένα στη
βαριά βιομηχανία και βλέπω
τι γίνεται σήμερα όλα αυτά τα
χρόνια μετά την αντεπανάσταση.
Όλα τα ανθρακωρυχεία είχαν
υψηλή τεχνολογία. Η παραγωγή
του δικού μας εργοστασίου
προορίζονταν
για
μεγάλες
εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο

για τους εργαζόμενους. Υπήρχαν
τα συνδικάτα, τα οποία κι αυτά
φρόντιζαν ώστε οι εργαζόμενοι να
κάνουν διακοπές στις δικές τους
κατασκηνώσεις, ναι, οι διακοπές
ήταν υποχρεωτικές! Κοντά στο
εργοστάσιο είχαμε νηπιαγωγείο
για τα μικρά των μανάδων που
δούλευαν στο εργοστάσιο. Είχαμε
δικό μας ιατρείο με αρκετούς
γιατρούς και κάθε δύο χρόνια
ήμασταν
υποχρεωμένοι
να
περάσουμε από γενικές ιατρικές
εξετάσεις.

είχε 10.000 εργαζόμενους και μαζί
με τη Σλοβακία υπήρχαν 40.000
εργαζόμενοι.
Εγώ ήμουν ευχαριστημένος για
πολλά πράγματα που μου πρόσφερε
ο σοσιαλισμός και το εργοστάσιο.
Παραδείγματος χάρη, ζήτησα από
την επιχείρησή μου να σπουδάσω.
Συμφώνησαν να με βοηθήσουν
με την προϋπόθεση ότι μετά την
αποφοίτησή μου θα επιστρέψω
και θα εργαστώ τουλάχιστο 10
χρόνια στο εργοστάσιο. Κι έτσι
από το 1977, έξι χρόνια σπούδασα
μηχανολογία στο Πολυτεχνείο
της Οστράβας. Τα εργοστάσια
και οι επιχειρήσεις τότε φρόντιζαν

Νίκος: Και κάτι για τον εαυτό
σου… Έχεις οικογένεια;
Κώστας: Εμείς είμαστε δύο
αδέρφια και μία αδερφή. Δεν
είμαστε από τον ίδιο πατέρα και
μητέρα με τα δύο αδέρφια μου.
Ο πρώτος σύζυγος της μητέρας
μου, με τον οποίο είχε ένα γιο,
σκοτώθηκε ως μαχητής του
ΔΣΕ. Του πατέρα μου η πρώτη
σύζυγος, με την οποία είχε κι
αυτός ένα γιο, επίσης μαχήτρια
του ΔΣΕ, κι αυτή σκοτώθηκε
στον εμφύλιο. Οι δικοί μου γονείς,
πατέρα και μάνα συναντηθήκανε
στην Τσεχοσλοβακία και έτσι
17
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παντρευτήκανε
και
κάνανε
οικογένεια μαζί, εμένα και την
αδερφή μου Άννα. Ο ένας μου
αδερφός μένει στην Θεσσαλονίκη.
Φέτος ήμουν μαζί του 15 μέρες
για διακοπές στην Ελλάδα. Η
καταγωγή μας είναι μικρασιάτικη.
Μετά την αλλαγή πληθυσμών,
οι γονείς μου εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή της Έδεσσας, στα
Γιαννιτσά. Αυτή ήταν η πρώτη
τους προσφυγιά, ακολούθησε και
η δεύτερη στην Τσεχοσλοβακία.
Οι γονείς μου ήταν αγρότες. Ο
πατέρας μου πήρε μέρος στο
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και μετά στο ΔΣΕ.
Και η μάνα μου ήταν μαχήτρια του
ΔΣΕ. Ο πατέρας μου αρρώστησε
βαριά με τις δυσκολίες και
συνθήκες στο βουνό και όταν ήρθε
στην Τσεχοσλοβακία τον στείλανε
για θεραπεία σε σανατόριο. Εγώ
είμαι παντρεμένος, η γυναίκα μου
είναι Σλοβάκα και έχουμε δύο
αγόρια.
Νίκος: Ακούσαμε το τραγούδι
«Τι τα θέλεις τα λεφτά» και θέλω
να το συνδυάσω με αυτά που
έχουν γραφτεί για τους ανθρώπους
στις σοσιαλιστικές χώρες ότι δεν
είχαν λεφτά, δεν είχαν αγαθά, δεν
είχαν όλες αυτές τις ‘χαρές’ που
δίνει και μοιράζει απλόχερα ο
καπιταλισμός. Πες μου, υπήρχαν
ελλείψεις, αισθανόσασταν κάτι σαν
‘μέχρι εκεί είναι και δεν έχει κάτι
παραπάνω’…
Κώστας: Είναι για γέλια αυτά που
λένε κι έτσι όπως τα λένε. Όταν
το 1963 ήρθε η γιαγιά μου για
επίσκεψη στον θείο μου και είδε το
πώς ζούμε, έμεινε έκπληκτη. Άλλα
είχε ακούσει προφανώς. Εμείς
το 1961 όταν ακόμα ζούσαμε
στο Τέχονιν, είχαμε τηλεόραση,
ραδιόφωνο, πλυντήριο, κ.ο.κ.
Δεν κάνω προπαγάνδα, απλώς
σημειώνω ότι αυτά που λέγανε ότι
εδώ δεν υπήρχε κανονική ζωή,
δεν αληθεύουν. Έπαιρνες τον
μισθό σου κανονικά και αυτά που
παίρναμε φτάνανε για να έχουμε
μια καλή ζωή. Εγώ δεν έχω κανένα
παράπονο. Είναι αλήθεια ότι όπως
και στις άλλες χώρες, μετά τον
πόλεμο τα πρώτα 10 χρόνια και
εδώ υπήρχαν δυσκολίες εάν και για
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μας, τους πολιτικούς πρόσφυγες
υπήρχε μεγάλη βοήθεια. Μετά
το 1960 και μέχρι το 1989, για
τους εργαζόμενους είχαν χτιστεί
2 εκατομμύρια διαμερίσματα! Το
ενοίκιο ήταν 100 κορώνες από μισθό
των 1.500. Το ψωμί (2.5 κορώνες)
και όλα τα τρόφιμα ήταν φτηνά.
Γενικά, αφού πλήρωνες το ενοίκιο
σου, δηλαδή τις 100 κορώνες, τα
υπόλοιπα ήταν για το φαγητό σου
και για τη ζωή σου, να τη ζήσεις
όπως ήθελες. Και κάτι άλλο, όλες
οι τιμές ήταν σταθερές και ίδιες
όπου κι αν πήγαινες. Δηλαδή δεν
έτρεχες να βρεις φθηνότερο ψωμί,
π.χ. όπως κάνουμε σήμερα.
Νίκος: Μετά τη ‘βελούδινη
επανάσταση και το ‘βελούδινο
διαζύγιο’ με τη Σλοβακία, πώς
βλέπεις τα πράγματα εσύ σήμερα
που ήρθε ο καπιταλισμός στην
Τσεχία, πώς βλέπουν τα πράγματα
οι νέοι; Έχουν μεγαλύτερες
ευκαιρίες να γίνουν πλούσιοι, να
έχουν λεφτά να αγοράσουν ένα
υπέροχο αυτοκίνητο ή είναι πολύ
δύσκολα να τα φέρεις βόλτα και
να ζήσεις με τα δεδομένα μιας
άνετης ζωής σαν αυτή που μας
περιγράφεις;
Κώστας: Εγώ κρίνω από τα παιδιά
μου. Εμείς, η δική μας γενιά,
είχαμε μια ζωή χωρίς άγχος.
Εγώ εξηγώ στα παιδιά μου ότι
σήμερα ζούνε χειρότερα από
εμάς διότι σήμερα έτσι όπως πάει
η κατάσταση δεν υπάρχει καμιά
σιγουριά. Η σημερινή Τσεχία από
μια βιομηχανική χωρά έγινε μια
χωρά των υπηρεσιών με όλα αυτά
τα ΙΤ, υπολογιστές, τράπεζες, κ.ά.
Προς τα πού θα τραβήξει όλη αυτή
η υπόθεση, δεν ξέρουμε… Αλλά
κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι
τόσο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι
όσο ήμασταν μια ζωή εμείς. Οι
συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες,
δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.
Στο εργοστάσιο που δούλευα
εγώ η πρώτη προτεραιότητα
ήταν η ασφάλεια του εργάτη – τα
κράνη, οι μπότες, ο ρουχισμός,
τα γάντια, κ.ά., όλα αυτά ήταν
κάτω από αυστηρή επίβλεψη.
Σήμερα δεν υπάρχουν αυστηροί
νόμοι, αυστηρή νομοθεσία για την

προστασία του εργαζόμενου. Όλα
αυτά διαλύθηκαν, ούτε προστασία,
ούτε ασφάλεια, ούτε ‘υποχρεωτικές’
διακοπές…
Νίκος: Δηλαδή, ο καθένας με την
τύχη του…
Κώστας: Ακριβώς, έτσι όπως τα
λες είναι. Το 1989 με τις αλλαγές
του συστήματος, για μένα ήταν
πολύ δύσκολο διότι είχα άγχος να
μην χάσω τη θέση μου στη δουλειά.
Εμείς ήμασταν αφελείς τότε,
εύκολα πιστέψαμε στα ‘αγαθά’ που
θα μας έφερνε ο καπιταλισμός, μας
ξάφνιασε με πολλά ο καπιταλισμός
που μας ήρθε. Και τότε καταλάβαμε
ότι το αυτοκίνητο δεν είχε καμιά
αξία μπροστά σ’ αυτά που είχαμε
στο σοσιαλισμό. Άλλαξαν τα πάντα
στη ζωή μας όχι προς το καλύτερο,
δυστυχώς.
Νίκος: Να πάμε πίσω, όταν ήρθαν
οι γονείς σου στην Τσεχοσλοβακία.
Ποια ήταν η υποδοχή από την
τοπική αρχή, από το κράτος,
από τους απλούς ανθρώπους,
τους Τσέχους. Διότι δεν είναι
εύκολο, έρχεται ένα τσούρμο
από ανθρώπους από την Ελλάδα,
χιλιάδες άνθρωποι, προφανώς
κυνηγημένοι,
ταλαιπωρημένοι,
φτωχοί… Πώς έγινε η υποδοχή
επίσημα και ανεπίσημα;
Κώστας: Πρώτα ήρθαν τα παιδιά
το 1948 οργανωμένα σε αποστολές
από την Γιουγκοσλαβία είτε από
την Αλβανία μεσώ Γιουγκοσλαβίας
είτε με πλοία μέσω Πολωνίας
και μετά με ειδικά τραίνα στην
Τσεχοσλοβακία.
Μετά
από
τις υγειονομικές εξετάσεις, το
κλίβανο, την ξεκούραση και
γενικά την καραντίνα, τα παιδιά τα
στέλνανε σε παιδικούς σταθμούς,
προσωρινούς είτε μονίμους. Οι
γονείς μου ήρθαν το 1949. Οι
περισσότεροι ενήλικες ήρθαν
το 1949 κι αυτοί οργανωμένοι
σε
αποστολές.
Περάσανε
την ίδια διαδικασία, δηλαδή
υγειονομικές εξετάσεις, καραντίνα,
ξεκούραση και μετά γινότανε η
εγκατάστασή τους στις περιοχές
της Βόρειας Τσεχοσλοβακίας
και Μοραβίας, στις περιοχές
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

όπου ζούσαν οι Σουδήτες
Γερμανοί οι οποίοι εκδιώχθηκαν
από την Τσεχοσλοβακία διότι
συνεργάστηκαν με την χιτλερική
Γερμανία. Ήταν η απόφαση που
είχε πάρει η τότε κυβέρνηση του
Μπένες, με τα ‘διατάγματα Μπένες»
του 1945. Σ’ αυτές τις περιοχές
υπήρχαν ακατοίκητα σπίτια και

αντάμωμα «Και του χρόνου στην
Πατρίδα». Αυτά τα θυμάμαι ακόμα
όταν ήμουν μικρό παιδί. Θυμάμαι
τους τραυματίες πολέμου, τους
αόμματους, τους σακατεμένους
από τον πόλεμο, στο Τέχονιν,
εκεί σαν να είχε μαζευτεί όλος ο
πόνος… Δυστυχώς, δεν βρήκα
υλικό για το χωριό αυτό που να έχει

1957, Τέχονιν, Παιδικός Σταθμός, ο Κώστας 2ος, στην πρώτη σειρά από αριστερά

δουλειές στα εργοστάσια. Και
για αυτό υπήρχε η δυνατότητα να
εγκαταστήσουν τους πολιτικούς
πρόσφυγες εκεί.
Νίκος: Μεγαλώνοντας στο σπίτι
σου, ποια ήταν τα ακούσματα για
την Ελλάδα, τι συζητάγατε για την
Ελλάδα; Υπήρχε αυτή η νοσταλγία
των γονιών; Ποιες ήταν οι δικές
σου σχέσεις με την Ελλάδα όταν
ήσουν παιδί;
Κώστας: Θυμάμαι τη μάνα μου
που έκλαιγε για τον σκοτωμένο
σύζυγό της στην Ελλάδα. Υπήρχαν
και οι ευχές σε κάθε γιορτή και
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τα μητρώα αυτών των ανθρώπων.
Αυτό το μέρος της ιστορίας με
ενδιαφέρει και γι αυτό ψάχνω υλικό
και ετοιμάζω βιντεάκια με τους
μεγάλους μας συμπατριώτες που
μείνανε στην Τσεχία…

πολύ! Εάν κι εδώ έζησα μια καλή
ζωή, παρόλα αυτά η Ελλάδα μου
λείπει… Βλέπω πολλές παλιές
ελληνικές ταινίες, το πώς ήταν οι
δρόμοι στην Ελλάδα, τα πάντα.
Μαζεύω φωτογραφίες από διάφορα
μέρη της Ελλάδας. Ναι, η Ελλάδα
μου λείπει!

Νίκος: Με συγκίνησες πάρα πολύ
με όλα αυτά που μου είπες και
περίγραψες. Να είσαι καλά, Κώστα.
Κώστας: Τα χαιρετίσματα μου
στην πατρίδα. Και όλοι να είστε
καλά και καλό το υπόλοιπο
καλοκαίρι.

Νίκος: Πες μου όταν ακούς
Ελλάδα για σένα τι σημαίνει;
Έρχεσαι στην Ελλάδα; Ασχολείσαι
με τον αθλητισμό, με ποια ομάδα
είσαι…;
Κώστας: Είμαι με την ΑΕΚ!!!
Ακόμα και τώρα που μιλάμε έχω
την εικόνα της Ελλάδας μπροστά
μου. Μου λείπει η Ελλάδα πάρα
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ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ - 66 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
«Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΟΠΩΣ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ
Η ΘΥΕΛΛΑ»
(Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστης 14 Αυγούστου 2022)

Στις 14 Αυγούστου συμπληρώθηκαν
66 χρόνια από τον θάνατο του
μεγάλου κομμουνιστή διανοητή
Μπέρτολτ
Μπρεχτ,
που
προσπάθησε «να βάλει τη μοίρα των
ανθρώπων στα δικά τους χέρια»,
να δημιουργήσει ενεργητικούς και
συνειδητοποιημένους αναγνώστες
και θεατές, για «τους σεισμούς που
μέλλονται να ‘ρθουν». Με τα δικά
του λόγια: «Σκοπός του θεάτρου
μου είναι να ξυπνήσει στον θεατή
την επιθυμία να καταλάβει την
κοινωνία στην οποία ζει και να
μεθοδέψει σ’ αυτόν το μεράκι να
πάρει μέρος στην αλλαγή της».
Με αφορμή την επέτειο του
θανάτου του μεγάλου διανοητή,
αναδημοσιεύουμε ένα πολύ μικρό
δείγμα των γραπτών του για τον
πόλεμο και τις αιτίες του, που
αναδεικνύει τη σύνδεση που έχουν
στον καπιταλισμό η ειρήνη και ο
πόλεμος, ότι ο πόλεμος δεν είναι
παρά ένας τρόπος συνέχισης με
άλλη μορφή της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης: «Ο καπιταλισμός
είναι από την κορυφή ως τα νύχια η
οικονομική οργάνωση των κρίσεων
και των πολέμων».
«Εδώ κατά βάθος υπάρχει ακόμα
και στην ειρήνη μία πολεμική
πλευρά. Στο εσωτερικό της σφαίρας
της παραγωγής και μάλιστα σε
ολόκληρη τη σφαίρα της παραγωγής
κυριαρχεί η βία, είτε η ανοιχτή
βία του ποταμού που γκρεμίζει τα

φράγματα είτε η λανθάνουσα βία
των φραγμάτων που συγκρατούν
τον ποταμό. Το ζήτημα δεν είναι
μόνο αν κατασκευάζονται κανόνια ή
άροτρα - άλλωστε στους πολέμους
για την τιμή του ψωμιού τα κανόνια
είναι τα άροτρα. Οι επιχειρηματίες
αρπάζουν από τους εργάτες την
εργατική δύναμη, οι εργάτες από
τους επιχειρηματίες τους μισθούς.
Και στην αέναη και αμείλικτη πάλη
των τάξεων για τα μέσα παραγωγής,
οι καιροί της σχετικής ειρήνης είναι
μόνο οι καιροί της δημιουργίας.
Από εδώ, από τα κάτω, γίνεται
φανερό ότι το “πολεμοχαρές

πνεύμα”, που απελευθερώνουν
οι πόλεμοι, οι οποίοι έτσι κι
αλλιώς δε θα μπορούσαν ποτέ
να κυριαρχούνται από κάποιο
πιο ειρηνικό πνεύμα, είναι το
πνεύμα των επιχειρήσεων. Δεν
ισχύει ότι κάποιο καταστροφικό,
πολεμοχαρές στοιχείο (το οποίο
όμως μπορεί ενδεχόμενα να
εξουδετερωθεί) διακόπτει ξανά και
ξανά την ειρηνική παραγωγή, αλλά
η ίδια η παραγωγή βασίζεται στην
αρχή της καταστροφής και του
πολέμου.
Ολόκληρη τη ζωή μας παλεύουμε
για την ύπαρξή μας - ο ένας ενάντια
στον άλλο. Οι γονείς παλεύουν
για τα παιδιά, τα παιδιά για την
κληρονομιά. Ο μικρός έμπορος
παλεύει με τους άλλους μικρούς,
καθώς και με τους μεγάλους
εμπόρους για το μαγαζί του. Ο
εργάτης παλεύει για μια θέση
εργασίας με τους επιχειρηματίες
και με τους άλλους εργάτες. Ο
αγρότης παλεύει με τον άνθρωπο
της πόλης. Οι μαθητές παλεύουν με
τους δασκάλους. Το κοινό παλεύει
με τις Αρχές. Οι βιομηχανίες
παλεύουν με τις τράπεζες, οι
επιχειρηματικοί όμιλοι παλεύουν
με τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Και πάει λέγοντας. Πώς γίνεται στο
τέλος να μην παλεύουν οι λαοί με
τους λαούς;

Όσο μπορούμε να ζούμε μόνο στηριζόμενοι στο δικό μας όφελος, όσο ισχύει το “εσύ ή εγώ” και όχι το “εσύ
κι εγώ”, όσο δεν πρόκειται για την πρόοδο αλλά για το προβάδισμα - τόσο θα υπάρχει ο πόλεμος. Όσο θα
υπάρχει καπιταλισμός, θα υπάρχει και ο πόλεμος» («Χαίρε Τέο Όττο», Μάης 1948 - ΚΟΜΕΠ 6/2012).
Τώρα που φεύγετε λοιπόν για να εκτελέσετε
των κυρίων σας το αιματοβαμμένο έργο - μπροστά σας
τα όπλα του εχτρού, πίσω σας
του αξιωματικού σας το πιστόλι - τούτα τα
λόγια μου να μην ξεχνάτε:
Των κυρίων σας η ήττα
δεν είναι ήττα δικιά σας. Έτσι και η νίκη τους
δεν είναι δική σας νίκη.
(«Λόγος μιας προλετάριας μάνας στους γιους της με το ξέσπασμα του πολέμου», Μπ. Μπρεχτ, Ποιήματα,
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μετάφραση Νάντιας Βαλαβάνη, εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή»)
Όταν η Γερμανία μέχρι τα δόντια εξοπλιστεί
θα της συμβεί μια σοβαρή αδικία
και ο τυμπανιστής θα κάνει τον πόλεμό του.
Κι εσείς τη Γερμανία θα υπερασπίσετε
σε ξένες χώρες, άγνωστες σε σας
κι ενάντια θα πολεμήσετε σ’ ανθρώπους που όμοιοί σας είναι.
Ο τυμπανιστής θα φαφλατίζει περί απελευθέρωσης
μα χωρίς προηγούμενο μέσα στη χώρα η καταπίεση θα ‘ναι.
Και μπορεί όλες τις μάχες να κερδίσει
εκτός από την τελευταία.
Σαν ο τυμπανιστής τον πόλεμό του χάσει
θα κερδίσει η Γερμανία τον δικό της πόλεμο.
(«Η αρχή του πολέμου», ό.π.)
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: πόλεμος και ειρήνη
είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά.
Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους
μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα.
Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους
καθώς ο γιος από την μάνα.
Έχει τα δικά της
απαίσια χαρακτηριστικά.
Ο πόλεμός τους σκοτώνει
ό,τι άφησε όρθιο
η ειρήνη τους.
Ο πόλεμος που έρχεται
δεν είναι ο πρώτος. Πριν απ’ αυτόν
γίνανε κι άλλοι πόλεμοι.
Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος,
υπήρχαν νικητές και νικημένοι.
Στους νικημένους, ο φτωχός λαός
πέθαινε απ’ την πείνα. Στους νικητές
ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.

ΕΛΙΝΑ ΤΖΕΝΓΚΟ, ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αφιερωμένο στους παρ’ ημίν ρατσιστές ελληναράδες - με ή χωρίς σβάστικα και μεγαλέξανδρο στο μπράτσο
(Το κείμενο δανεικό από τον συνάδελφο Σαράντο Δημητριάδη, φβ Γιώργος Μαργαρίτης)
Πρώτος έφυγε ο πατέρας μου, όταν
η μητέρα μου ήταν έγκυος στη
μεγάλη μου αδερφή. Έφτασε πεζός
από την Αλβανία στη Χαλκιδική κι
όταν βρήκε δουλειά ως οικοδόμος
ακολούθησε η μητέρα μου. Η
προσαρμογή τους στην Ελλάδα δεν
ήταν εύκολη. Είχαν εγκαταλείψει
τις δουλειές τους, δεν γνώριζαν
κανέναν, δεν μιλούσαν την γλώσσα,
κι όταν γεννήθηκε η αδερφή μου
έμεναν σ’ ένα δωμάτιο στο οποίο
υπήρχαν μόνο τα απαραίτητα.
Ένα στρώμα, ένα τραπέζι, μερικά
σερβίτσια… Ποτέ δεν γκρίνιαζαν…
Σταδιακά κατάφεραν να βρουν
τους ρυθμούς τους και σύντομα
Καλημέρα 5/22
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απέκτησαν μια ήρεμη ζωή. Μέχρι
που ξέσπασε η οικονομική κρίση
στην Ελλάδα. Τότε τα πράγματα
άρχισαν να γίνονται πολύ πιο
δύσκολα. Στο μεταξύ είχαμε
γεννηθεί η μεσαία αδερφή μου κι
εγώ, και οι ανάγκες της οικογένειάς
μας είχαν γίνει μεγαλύτερες. Τότε η
μητέρα μου αποφάσισε να δουλέψει,
για να βοηθήσει τον πατέρα μου
ώστε να μη μας λείψει τίποτα.
Άρχισε να καθαρίζει σπίτια. Ακόμα
καθαρίζει… Έχω υποσχεθεί ότι
δεν θα ξανακάνει αυτή τη δουλειά.
Ότι θα φτάσω στο σημείο με τις
επιδόσεις μου να έχω αρκετά λεφτά
και να μην ξαναδουλέψουν.
Το μόνο πρόβλημα που είχαμε,
το οποίο επηρέασε αρκετά
τη ζωή μας, ήταν το θέμα της
υπηκοότητας. Ενώ και τα τρία
κορίτσια έχουμε γεννηθεί στην
Ελλάδα, ταλαιπωρηθήκαμε, κυρίως
ψυχολογικά, μέχρι να πάρουμε τα
χαρτιά μας. Εγώ τα πήρα μόλις

πριν δύο χρόνια. Η μεσαία αδερφή
μου, ακόμα περιμένει. Η μεγάλη
δε, η οποία ήταν αθλήτρια στην
σφαιροβολία, πάλευε χρόνια! Τόσο,
που λόγω της κατάστασης, στο
τέλος παράτησε τον αθλητισμό! Δεν
άντεχε άλλο. Είχε επηρεαστεί πολύ
από το γεγονός που δεν μπορούσε
να αγωνιστεί σε καμία διοργάνωση
εκτός από αυτές που διεξάγονταν
στην Ελλάδα. Το 2018, έφτασα κι
εγώ στα όρια μου! Δυο χρόνια πριν
είχα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, όμως,
στη συνέχεια έμεινα «κολλημένη»
στην
ίδια
κατάσταση.
Δεν
μπορούσα να αγωνιστώ σε καμία
διοργάνωση εκτός Ελλάδας γιατί
δεν είχα την υπηκοότητα. Κάθε
μέρα έκλαιγα και στεναχωριόμουν.
Ξεσπούσα στους γονείς μου και
εκείνοι με άκουγαν υπομονετικά.
Ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να το
αντιμετωπίσουν. Σήμερα που το
σκέφτομαι, μετανιώνω που τους
δυσκόλεψα τόσο τη ζωή. Τους

ευχαριστώ πολύ για την υπομονή
και την στήριξή τους εκείνη την
περίοδο.
Τότε, δεν υπήρχε χειρότερο
συναίσθημα από αυτό που ένιωθα.
Να γεννιέσαι στην Ελλάδα,
να μεγαλώνεις σ’ αυτήν και να
αισθάνεσαι ξένος. Ναι, οι γονείς
μου είναι από την Αλβανία. Δεν θα
το αρνηθώ, ούτε θα νιώσω ντροπή
να το πω. Ούτε θα κρύψω ότι νιώθω
και Αλβανίδα. Γεννήθηκα, όμως,
στην Ελλάδα. Και την Ελλάδα την
αγαπώ!”
Ελίνα
Τζένγκο,
20
ετών,
πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Η Ελίνα μάλλον πρόφτασε ως
έφηβη να ακούσει -ακόμα και
από τα στόματα παρελαυνόντων
καταδρομέων μας- το ηρωικό
σύνθημα: “Δεν θα γίνεις Έλληνας
ποτέ, Αλβανέε, Αλβανέ”. Παρόλα
αυτά την Ελλάδα την αγαπάει.
Μεγάλη καρδιά, φοβερό DNA.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
(26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1906 - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994)
Έλληνας ζωγράφος, γλύπτης,
χαράκτης,
εικονογράφος,
συγγραφέας και ακαδημαϊκός.
Διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
και
ιδρυτικό μέλος του ελληνικού
τμήματος της “AICA” (Association Internationale des Critiques
d’Art, Διεθνής Ένωση Κριτικών
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26
Φεβρουαρίου 1906. Πατέρας
του ήταν ο καταγόμενος από
τα Ψαρά αξιωματικός του
Βασιλικού Ναυτικού Αλέξανδρος
Χατζηκυριάκος. Μητέρα του
η Ελένη Γκίκα, της γνωστής
οικογένειας Γκίκα, η οποία είχε
εγκατασταθεί στην Ύδρα.
Η πρώτη ατομική του έκθεση
οργανώνεται το 1927 στην Galerie
Percier στο Παρίσι. Το 1928
εκθέτει για πρώτη φορά στην
Αθήνα, από κοινού με τον γλύπτη
Μιχάλη Τόμπρο στη γκαλερί
“Στρατηγοπούλου”.
Το 1940 με την κήρυξη του
Ελληνοϊταλικού
πολέμου
επιστρατεύεται και υπηρετεί στο
Μηχανικό. Με τη λήξη του πολέμου
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η Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ
προκηρύσσει θέση καθηγητή. Ο
Γκίκας θέτει υποψηφιότητα και
το 1941 εκλέγεται καθηγητής της
Σχολής. Στη θέση αυτή παραμένει
μέχρι το 1958.

Κατά τις δεκαετίες του 1950,
του 1960, του 1970 και του 1980
πραγματοποιεί
πολυάριθμες
εκθέσεις στο Λονδίνο, το Παρίσι,
το Βελιγράδι, τη Στοκχόλμη,
την Οττάβα, το Σινσινάτι, τη
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Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον, το
Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το ΣαιντΕτιέν και, φυσικά, την Αθήνα.
Εικονογραφεί βιβλία και σχεδιάζει
κοστούμια για πολλές παραστάσεις.
Το 1970 η Ακαδημία Αθηνών του
απονέμει το “Αριστείο Καλών
Τεχνών” και το 1972 τον εκλέγει
τακτικό της μέλος στην έδρα
των Εικαστικών Τεχνών. Στην
Αθήνα κυκλοφορούν τα βιβλία του

Ελληνικοί Προβληματισμοί (1982),
Ανίχνευση της Ελληνικότητας
(1984) και Γέννηση της Νέας
Τέχνης (1987).
Το 1982 εκλέγεται επίτιμος
διδάκτωρ
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το
1987 επίτιμο μέλος της βρετανικής
“Royal Academy of Arts” και
το 1991 επίτιμος διδάκτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζει
να εκθέτει τόσο στην Αθήνα όσο
και στην Άνδρο αλλά και στο
εξωτερικό. Τελευταία έκθεσή
του το 1994 (μικρογλυπτική και
κόσμημα).
Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
(ΕΕΤΕ). (φώτο: Μπαλκόνι του
Παρισιού 1952)
Απεβίωσε στην Αθήνα, στην οικία
του της οδού Κριεζώτου, στις 3
Σεπτεμβρίου 1994.
Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται
σε ιδιωτικές συλλογές στην
Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη και
στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και
σε πολλά μουσεία του εξωτερικού.
(Musée d’art moderne, Παρίσι
Tate Gallery Λονδίνο, Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη).
Το 1986 ο Γκίκας επιλέγει 46 έργα
του και τα δωρίζει στην Εθνική
Πινακοθήκη. To Oπωροπολείο ο
Απόλλων, του 1939, ένα από τα 46
έργα της δωρεάς του στην Εθνική
Πινακοθήκη, παρουσιάζει το χώρο
του Οπωροπολείου με αισθητική και
σχεδιαστική κομψότητα, ρεαλισμό
και αφαίρεση, παιχνίδι με τις
κλίμακες, μοναδική κινητικότητα
τα οποία το τοποθετούν στο κίνημα
του αναλυτικού κυβισμού.
Το 1991, δωρίζει ολόκληρη την
προσωπική του συλλογή, μαζί με
το σπίτι της οδού Κριεζώτου, στο
Μουσείο Μπενάκη. Η οικία του
μετατράπηκε σε μουσείο πριν το
θάνατό του, διασκευασμένη από
τον ίδιο και με τα δωμάτια να
παραμένουν όπως ήταν όταν τα
χρησιμοποιούσε.
Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από
τους σημαντικότερους Έλληνες
καλλιτέχνες της εποχής του.

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Της Σεμίνας ΔΗΓΕΝΗ

30 χρόνια από τον θάνατο της ασυμβίβαστης και ανήσυχης θεατρίνας
30 χρόνια φέτος που δεν
ξανακούστηκε η φωνή της στο
τραγούδι «Χάθηκα μέσα στη ζωή
μου», από το έργο της Λούλας
Αναγνωστάκη «Διαμάντια και
μπλουζ».
Καλημέρα 5/22

Δεν ξαναμαζεύτηκαν από τότε,
γύρω της, να την ακούσουν να
το τραγουδάει οι θεατρικοί και
κινηματογραφικοί εαυτοί της, η
Βιρτζίνια, η Εντα, η Μήδεια, η
Ηλέκτρα, η Μάρθα, η Αντιγόνη,

η Μυρρίνη, η Λιούμποβα, η
Θεοδώρα, η Ιωάννα, η Κορντέλια,
ούτε η Λίλα, η Νίκη, η Μίκα, η
Μαντώ, η Ελένη, η Λόλα. Τον Ιούλη
της οριστικής σιωπής του 1992, η
«Άννα» πήρε μαζί της όχι μόνο τους
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είχε πει ο Αντώνης Σαμαράκης.

στίχους της Αναγνωστάκη και την
εξαίσια μουσική της Καραΐνδρου,
αλλά κι εκείνο τον σπαραγμό της
φωνής της Τζένης Καρέζη.
«Αύγουστος, φώτα στην παραλία
τα πλοία φεύγουν για τα νησιά.
Φεύγουν οι φίλοι, φεύγουν τα πλοία.
Με γέλασες και είναι αργά.
Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε ο
χειμώνας
στην παραλία τη σκοτεινή.
Χάθηκα μέσα στη ζωή μου,
χάθηκες μέσα στη βροχή».
Πριν μπει ο Αύγουστος, πριν πάει
στο Πήλιο, πριν σχεδιάσει τη νέα
παράσταση, χάθηκε και μαζί της
χάθηκαν όλες αυτές που έπλασε,
που τους έδωσε πνοή και υπόσταση
στη σκηνή και στην οθόνη, που
τους δάνεισε το σώμα της, την
ανάσα της, τη φωνή της, το νευρικό
της σύστημα.
Ήταν ασυμβίβαστη και ανήσυχη
θεατρίνα η Καρέζη, με ισχυρό
καλλιτεχνικό εκτόπισμα, εκρηκτική
προσωπικότητα,
με
σπάνια
ομορφιά και δυναμική ψυχή. Μια
λαμπερή σουπερστάρ, που ήταν
όμως απολύτως αντιστάρ, γιατί
ήταν γειωμένη, ντόμπρα, αυθεντική,
μαγκιόρα
και
εντυπωσιακά
ειλικρινής.
Σ’ αυτούς που προσπαθούσαν να
την αποκωδικοποιήσουν, τους
διευκόλυνε δηλώνοντας: «Τι είδους
πλάσμα είμαι; Είμαι εγωίστρια,
πεισματάρα,
ισχυρογνώμων,
κυκλοθυμική. Με άλλα λόγια, είμαι
δύσκολη περίπτωση».
Για το παροιμιώδες πείσμα της
μάλλον είχε δίκιο. Έλεγε η μαμά
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της: «Είναι ο πιο πεισματάρης
άνθρωπος που ξέρω! Δεν υπάρχει
περίπτωση να βάλει κάτι στο μυαλό
της και να μην το πετύχει».
Όσα ονειρεύεται τα πετυχαίνει
πράγματι. Ήθελε να είναι άριστη
μαθήτρια στο σχολείο, το
καταφέρνει. Ήθελε να πρωτοστατεί
στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες
της τάξης, το κάνει. Της άρεσε να
λέει ποιήματα, να γράφει σκετσάκια
και να τα σκηνοθετεί. Να οργανώνει
παραστάσεις. Να έχει το γενικό
πρόσταγμα στις σχολικές γιορτές,
για όλες τις τάξεις του σχολείου.
Τα κάνει όλα και μάλιστα με
υποδειγματική
επαγγελματική
ευσυνειδησία και συνέπεια.
Όπου δεν παίζει η ίδια, δίνει
οδηγίες: «Αυτό το ποίημα δεν είναι
καλό για την περίσταση». «Αυτό το
σκετς είναι πολύ μεγάλο. Ανάμεσα
σ’ αυτό και στο άλλο, θέλει ένα
τραγούδι». Κάνει και διανομές.
«Όλα αυτά είναι η ζωή της. Και
οι σοφοί της δάσκαλοι το έχουν
καταλάβει και την αφήνουν να
ανοίξει τα φτερά της...», διαβάζω
από το οπισθόφυλλο της βιογραφίας
της «ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΖΩΗΣ» των
εκδόσεων «Καστανιώτη».
Ομορφιά,
τρυφερότητα
και
παιδεία
«Ενώπιος ενωπίω με την ομορφιά
και την τρυφερότητα, ή πνίγεσαι να
εκφράσεις αμέσως αυτό που νιώθεις
να σε συγκλονίζει, ή αντίθετα
μένεις εν σιωπή, συντετριμμένος
γοητευτικά από ένα τέτοιο φως.
Αυτό το φως είναι η Τζένη Καρέζη»,

Και η Μελίνα Μερκούρη:
«Το θέατρο ήταν το οξυγόνο για την
Τζένη. Είχε λατρεία στο θέατρο.
Είχε παιδεία, έγραφε ωραία, έπαιζε
ωραία. Η αξιοπρέπεια ήταν πάνω
απ’ όλα. “Θα παίξω τον Γυάλινο
Κόσμο, μου έλεγε, όταν θα γίνω
καλά”. Πάντα ονειρευόταν ρόλους.
Κι όλο έκανε σχέδια».
Ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή.
Η μητέρα της η Θεανώ ήταν
δασκάλα, ένας τρυφερός και
καλλιεργημένος άνθρωπος, ενώ ο
μπαμπάς της ο Κώστας Καρπούζης,
ένας αυστηρός γυμνασιάρχης, βαθιά
συντηρητικός και αυταρχικός.
Αν και προσωπικός φίλος του
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, κάποια
στιγμή συγκρούεται άγρια μαζί
του κι εκείνος τον τιμωρεί με
δυσμενείς μεταθέσεις σε Σύρο
και Θεσσαλονίκη. Εκεί η μικρή
Ευγενία μπαίνει εσωτερική στο
Γαλλικό Σχολείο Καλογραιών,
και όταν βγαίνει απ’ αυτό, όλοι την
φωνάζουν Τζένη. Στη Θεσσαλονίκη
βιώνει τη φρίκη της Κατοχής. Στο
βιβλίο της γράφει: «Κατοχή. Πείνα,
βομβαρδισμοί και καταφύγια. Κι
ένα κοριτσάκι, η Ευγενούλα πολύ
άρρωστο. Θα ‘ναι δεν θα ‘ναι πέντε
χρονών. Η μαμά του δεν μπορεί να
το σηκώσει από το κρεβάτι. Και
κείνο φοβάται. Ακούει τους άλλους
να τρέχουνε, τα άλλα παιδάκια
να φωνάζουνε, τις μπόμπες να
πέφτουνε, βλέπει τη γιαγιά του
και τον πατέρα του να φεύγουν
τρομαγμένοι με τους άλλους, και
το πιάνουν τα κλάματα. Και τότε η
μαμά του, για να το παρηγορήσει,
πάει και βάζει στο γραμμόφωνο
την Ενάτη του Μπετόβεν. Και το
δωμάτιο γεμίζει μάγια».
Εκεί ίσως νιώθει για πρώτη φορά
τι σημαίνει για την ψυχή η Τέχνη.
Νιώθει όμως και την αγριότητα
και τον παραλογισμό του πολέμου,
όταν μαθαίνει την εκτέλεση των
δύο Εβραίων συμμαθητών της, του
Αλβέρτου και της Ιουδίθ.
Η ζωή προχωράει. Η νεαρή Τζένη
συνεχίζει την εκπαίδευσή της στις
Καλόγριες στο Saint Joseph στην
Αθήνα. O πατέρας της, βλέποντας
πόσο καλή είναι στην έκθεση και
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τα φιλολογικά, ονειρεύεται να
την δει δημοσιογράφο. Εκείνη
συνεννοείται κρυφά με την μητέρα
της να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό.
Έχει πραγματοποιήσει και μια
ηρωική οκταήμερη απεργία πείνας
προκειμένου να κάμψει τη σθεναρή
αντίστασή του.
Ο Καρπούζης ανακαλύπτει τη
συνωμοσία, όταν η Τζένη είναι ήδη
στην πρώτη τάξη του Εθνικού και
φυσικά γίνεται το σώσε. Σηκώνει
μάλιστα το χέρι και της δίνει
ένα δυνατό χαστούκι. Η νεαρή
αρπάζει το χέρι του, το κατεβάζει
με δύναμη και του λέει: «Αυτό δεν
θα ξανασυμβεί ποτέ!». Παίρνει
την μητέρα της και φεύγουν από
το σπίτι. Τον εγκαταλείπουν.
Πηγαίνουν στην Αθήνα και μένουν
στην οδό Χέυδεν, μαζί με τους
συγγενείς της μητέρας της.
Με τον πατέρα της αποξενώνονται.
Μία μόνο φορά τον είδε, όταν
γέννησε τον γιο της, κι άλλη μία
όταν πέθαινε.
Ο Κώστας Καζάκος είχε αποκαλύψει
σε παλαιότερη συνέντευξή του:
«Μας ειδοποίησαν ότι τον χτύπησε
ένα φορτηγό και τον είχαν στο
“Λαϊκό”, σε κώμα. Τρέξαμε μέσα
στη νύχτα και τον βρήκαμε σε
ένα ράντζο. Η Τζένη άρχισε να
φωνάζει να φέρουμε γιατρούς από
τη Γαλλία, όμως ήταν θέμα ωρών,
όπως της έλεγαν οι γιατροί. Το
άλλο βράδυ, μετά την παράσταση,
μπαίνουμε στο δωμάτιο όπου
πλέον τον είχαν μεταφέρει και μέσα
στο μισοσκόταδο πλησιάζουμε
στο προσκεφάλι του, από τη μία
μεριά η Τζένη, από την άλλη εγώ.
Είχε κλειστά τα μάτια του, δεν
τα άνοιξε ποτέ, κι όταν η Τζένη
έσκυψε επάνω του, τον άκουσα να
λέει “Ευγενούλα”. Μου κόπηκαν τα
γόνατα, την έπιασαν τα κλάματα την
Τζένη. Δεν ξαναμίλησε εκείνος».
Μονόδρομος ο θρίαμβος!
Ο δρόμος μπροστά της είναι
πια ολάνοιχτος. Ο δάσκαλός
της στη Δραματική Σχολή
Άγγελος Τερζάκης την βαφτίζει
Καρέζη και ένα τηλεγράφημα
που παραλαμβάνει η μητέρα
της σηματοδοτεί το λαμπρό της
ξεκίνημα.
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«Θίασος Κοτοπούλη ευρίσκεται
εις Πάτρας. Συναντήσατε Κον
Μυράτ στο ξενοδοχείο του. Σας
προτείνουμε
συνεργασία
στο
θέατρο Ρεξ δίπλα στη Μελίνα
Μερκούρη. Γιώργος Χέλμης».
Ο Δημήτρης Μυράτ είναι ο πρώτος
άνθρωπος που συζητάει μαζί της
επαγγελματικά: «Δεσποινίς, τον
Οκτώβριο αρχίζουμε στο Ρεξ με
την “Ωραία Ελένη”. Ξέρετε ότι
η πρωταγωνίστρια του θεάτρου
είναι η Μελίνα Μερκούρη. Σας
πληροφορώ πως ο ρόλος είναι
εξίσου μεγάλος, αν όχι μεγαλύτερος
από τον δικό της. Αυτό σημαίνει δύο
πράγματα: θρίαμβο ή καταστροφή!
Διακόψτε, λοιπόν, τον παραθερισμό
σας, γυρίστε το γρηγορότερο στην
Αθήνα και περιμένετέ με. Σε λίγες
μέρες αρχίζουμε πρόβες».
Η Τζένη ξέρει ότι ο θρίαμβος είναι
μονόδρομος γι’ αυτήν. Το θέλει
και το πιστεύει. Όταν ανεβαίνει στη
σκηνή και παίζει, ο Καραγάτσης
γράφει γι’ αυτήν: «Ας θυμηθούμε
πως τούτο το φθινόπωρο του 1954
χάρισε στο ελληνικό θέατρο μια
νέα ηθοποιό με μεγάλο μέλλον: την
Τζένη Καρέζη».
Μετά από την Μελίνα και τον
Διαμαντόπουλο, παίζει δίπλα
στην Παξινού στο «Σπίτι της
Μπερνάρντα Αλμπα», του Λόρκα.
Οι δάσκαλοί της την καμαρώνουν,
ο Ροντήρης, ο Τερζάκης, η κυρία
Κατερίνα, αλλά και ο πρώτος της
έρωτας, ο Γιώργος Παππάς.
Τι πίστευε η Καρέζη για το θέατρο;
«Το θέατρο - έλεγε - είναι κρησάρα
και καθρέφτης. Δεν σηκώνει
φιλανθρωπίες. Αν δεν αξίζεις θα σε
πετάξει έξω. Το κοινό επιλέγει τους
εκλεκτούς του. Είμαστε εκλεγμένοι,
όχι δοτοί, ούτε καν επικρατείας!».
Και τι αισθανόταν όταν τη
χειροκροτούσαν; «Ρίγος», έλεγε.
«Είναι η καλύτερη στιγμή του
ηθοποιού. Όταν παίζεις, είσαι
απομονωμένος από τον άλλο
κόσμο. Το χειροκρότημα σε
ξαναφέρνει στην πραγματικότητα.
Και βλέπεις ότι η προσπάθειά
σου έφερε το αποτέλεσμα. Σε
χειροκροτούν και υποκλίνεσαι.
Στιγμή συγκλονιστική».

ισπανική έκφραση που δεν
μεταφράζεται εύκολα, γιατί το
duende είναι η εσωτερική φλόγα
που νιώθει κάποιος όταν ξεπερνά
τον εαυτό του και τα όριά του
στη δημιουργία. Αυτό που σε
φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό
σου, το παρελθόν και το μέλλον
σου. Ο Λόρκα έλεγε πως μοιάζει
με το δυνατό βήμα που κάνεις,
αποφασιστικά και παθιασμένα,
μοιάζει με στροβίλισμα στον
αέρα, σαν να χάνεσαι στη
δημιουργικότητα και στη φαντασία
κι ύστερα να πατάς ξανά στη γη, πιο
αποφασιστικός από ποτέ, έχοντας
περάσει τα όρια των ικανοτήτων
σου. Τολμηρή όπως είναι, δε
διστάζει να μεταπηδήσει από
το δράμα όπου διαπρέπει, στην
κωμωδία. Το καλοκαίρι του ‘55
συνεργάζεται με δυο ογκόλιθους της
κωμωδίας, τον Ηλιόπουλο και τον
Φωτόπουλο, ενώ την ίδια χρονιά ο
κινηματογράφος υποδέχεται το νέο
μεγάλο αστέρι του στο «Λατέρνα,
Φτώχεια και Φιλότιμο».
Η μεγάλη οθόνη τη λατρεύει! Το
ταλέντο της πλημμυρίζει τις ταινίες
που ακολουθούν, αλλά και κάτι άλλο
που μαγνητίζει τους θεατές, είναι τα
μάτια της. Αυτά που είχαν μαγέψει
χρόνια πριν και τον ποιητή Ντίνο
Χριστιανόπουλο, που ήταν θερμός
θαυμαστής της και συμμαθητής της
στο δημοτικό στη Θεσσαλονίκη.
Πάντα έλεγε πως δεν μπορούσε
να ξεχάσει πόση εντύπωση του
είχαν κάνει. Μέχρι και τον Αλέν
Ντελόν είχε σαγηνεύσει τον Ιούλιο
του 1960, στο Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου. Εκείνος είχε δηλώσει
τότε: «Είναι από τις γυναίκες που
θα μπορούσα να αγαπήσω μέσα
σε μια στιγμή. Έχει δυο μάτια
καταπληκτικά, τα πιο όμορφα
μάτια του κόσμου».
Η ίδια σε μια συνέντευξή της είχε:
«Κάποιοι βρίσκουν τα μάτια μου
ωραία αλλά και περίεργα και μάλλον
συμφωνώ. Αλλάζουν χρώμα με την
ψυχική μου διάθεση, με τη χαρά
μου ή και με αυτά που βλέπω. Αν
είναι άσχημο αυτό που αντικρίζουν,
το ξεχνούν και αποφεύγουν να το
θυμηθούν».

Β’ Μέρος
Η Καρέζη είχε duende. Μια

Από το μοιραίο τάβλι στον Ισθμό,
στο «Τσίρκο»
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Το 1966 μπαίνει ο Κώστας Καζάκος
στη ζωή της. Ερωτεύονται στα
γυρίσματα της ταινίας «Κοντσέρτο
για πολυβόλα», στα Ίσθμια. Παίζουν
τάβλι κι ένας μεγάλος έρωτας
ξεκινάει.
«Είχαμε
συναντηθεί
αρκετές φορές σε δουλειές, αλλά
πριν από εκείνο το γύρισμα, ήταν
σαν να μην είχαμε ιδωθεί ποτέ. Λες
και πρωτοσυναντηθήκαμε εκεί»,
λέει λίγο μετά ο Καζάκος.
Ακολουθεί το «Αγάπη κι αίμα» του
Νίκου Φώσκολου. Ο σκηνοθέτης
είχε πει τότε: «Δούλευε σαν σκυλί.
Για τα γυρίσματα της ταινίας
την έπαιρνε στη 1 το βράδυ ένα
αυτοκίνητο από το “Γκλόρια”, που
έπαιζε τότε, και την έφερνε στην
Κωπαΐδα. Κοιμόταν περίπου 3
ώρες, έτρωγε μια φέτα καρπούζι,
γιατί έκανε εξαντλητική δίαιτα, και
στις 7 το πρωί ερχόταν στον κάμπο
για τα γυρίσματα».
Η Τζένη Καρέζη πολιτικοποιείται
έντονα με διαρκή συμμετοχή
στα κοινά, μέσα στη χούντα
και κυρίως μετά τον γάμο της.
Στρατεύεται στο Κομμουνιστικό
Κόμμα και συμμετέχει ενεργά στον
αντιδικτατορικό αγώνα.
Το 1973 ανεβάζουν «Το Μεγάλο
μας
Τσίρκο»,
σε
κείμενα
Καμπανέλλη
και
σκηνοθεσία
Καζάκου, στο θέατρο «Αθήναιον»,
απέναντι από το Πολυτεχνείο. Τα
τραγούδια του Ξαρχάκου ερμηνεύει
ο αξέχαστος Νίκος Ξυλούρης. Το
έργο και η παράσταση γράφουν
ιστορία. Τη βλέπουν πάνω από
μισό εκατομμύριο θεατές! Οι
χουντικοί από τη λογοκρισία,
όμως, καταλαβαίνουν γρήγορα
πως εξαπατήθηκαν και ενέκριναν
τελικά ένα αντικαθεστωτικό έργο.
Η Καρέζη συλλαμβάνεται και
οδηγείται στο ΕΑΤ-ΕΣΑ Ν.
Φιλαδελφείας και κρατείται στην
απομόνωση από τις 22 Νοέμβρη
έως τις 15 Δεκέμβρη 1973.
Η παράσταση μετά από καιρό
ξανανεβαίνει, αλλά κάθε βράδυ πάνε
στο θέατρο μυστικοί αστυνομικοί
που σημειώνουν τις φράσεις που
οι θεατές χειροκροτούν. Καρέζη
και Καζάκος μέρα παρά μέρα
απειλούνται από τον στρατιωτικό
ανακριτή ότι θα τους στείλει
εξορία. Τελικά συλλαμβάνονται και
φυλακίζονται.
26

Εκείνη είχε πει για το έργο:
«Έπρεπε να είναι κάτι σαν λαϊκό
πανηγύρι, να κλείνει μέσα του πολλή
ρωμιοσύνη και μέσα από τη σάτιρα,
τον αυτοσαρκασμό, το γέλιο και
το δάκρυ, να μιλήσουμε για τους
καημούς και τα όνειρα της φυλής
μας, για προδομένους αγώνες, για
προδομένες ελπίδες και πάνω απ’
όλα για ομορφιά. Για την ομορφιά
αυτού του λαού, που δεν παύει
ποτέ να αγωνίζεται, να προδίδεται,
να πιστεύει και να συνεχίζει τον
αγώνα του, διατηρώντας τις ρίζες
του αναλλοίωτες αιώνες τώρα. Όλα
αυτά όμως θα ‘πρεπε να ειπωθούν
ρωμαίικα,
ζεστά.
Καθόλου
φιλολογικά. Καθόλου εγκεφαλικά.
Θα ‘πρεπε, δηλαδή, να γραφτεί ένα
έργο που να έχει μέσα του τους
σπόρους της λαϊκής μας τέχνης.
Εγχείρημα δύσκολο, άπιαστο
σχεδόν».
Η Στιούαρτ κι ο Λεμπέσης
Ο Γιώργος Λεμπέσης, ο θρυλικός
θεατρικός
παραγωγός,
που
ήξερε και αγαπούσε όσο κανείς
επιχειρηματίας το θέατρο, και που
από τα μέσα της δεκαετίας του
1960 είχε αναλάβει τις δουλειές
της Καρέζη, το 1990 είχε την
επαναστατική ιδέα να δουλέψουν
μαζί Τζένη - Αλίκη, στο έργο
«Μαρία Στιούαρτ» του Σίλερ. Τότε
του είχε πει η Αλίκη: «Στα ονόματα
που θα μπουν στη μαρκίζα, η Τζένη
προηγείται και δεν το συζητώ».
Αλλά δεν πρόλαβαν...
«Για το αν έχω ανταγωνισμό με
την Αλίκη Βουγιουκλάκη; Μην τα
ακούς αυτά», δήλωνε η Καρέζη,
σε μια από τις τελευταίες της
συνεντεύξεις. «Ποτέ δεν υπήρξε.
Κάποτε εξυπηρετούσε, ειδικά
στον κινηματογράφο, τις εταιρείες
στο να μας μοιράζονται. Είμαστε
εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες.
Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να
έχουμε μια ωραία σχέση».
Αλλά και η Βουγιουκλάκη είχε
πει: «Τέτοια πλάσματα γεννιούνται
μια φορά και δεν πεθαίνουν ποτέ!
Ήμασταν δυο βίοι παράλληλοι,
από μικρές μαζί και δίπλα η μία
στην άλλη. Η Τζένη Καρέζη
σφράγισε το ελληνικό θέατρο και
τον κινηματογράφο με τη μοναδική
της λάμψη. Αναμφισβήτητα, ήταν

καλύτερη ηθοποιός από μένα. Η
υπερηφάνεια, η μαγεία, το ήθος
και η λάμψη της θ’ αστράφτουν για
πάντα».
Η Αλίκη κέρδιζε στο σινεμά, η
Τζένη στο θέατρο.
Θέατρο ουσίας και απαιτήσεων
Προλαβαίνει ωστόσο να κάνει
κάποια από αυτά που σχεδίαζε,
προλαβαίνει να δημιουργήσει
σπουδαία πράγματα σε ένα θέατρο
ουσίας και απαιτήσεων και με την
πλατεία πάντα γεμάτη.
«Η Καρέζη (γράφουν οι κριτικοί
στις εφημερίδες) παίζει με κάθε ίνα
της και κάθε κύτταρό της, ζήσαμε
στιγμές σπάνιας υποκριτικής. Εκεί
η κριτική αφοπλίζεται και το μόνο
για το οποίο μακαρίζεις τον εαυτό
σου, είναι πως ευτύχησες να είσαι
παρών».
Και αλλού: «Η Τζένη Καρέζη
κέρδισε με το σπαθί της τη θέση
της στων τραγικών μεγεθών την
πόλιν.
Σπανιότατα
βλέπουμε
ηθοποιό σε τραγωδία με τέτοια
συναισθηματική πληρότητα. Ήταν
από την πρώτη ως την τελευταία
στιγμή γεμάτη, παλλόμενη, άνετη
και πλαστική. Ρυθμικά και μουσικά
σωστά κουρδισμένη. Δεν υπήρχε
κενό στην ερμηνεία της».
Και για την ερμηνεία στο κύκνειο
άσμα της, το «Διαμάντια και
μπλουζ», γράφουν:
«Η Καρέζη δεν αφήνει αναπνοή,
λέξη, παύση, βλέμμα, χαμόγελο
πικρό
ή
χαμόγελο
γλυκό,
ανεκμετάλλευτα. Όλη η γκάμα των
αμέτρητων εκφράσεων που μπορεί
να πάρει το πρόσωπο, τα μάτια,
το στόμα μιας ηθοποιού, όλα τα
έχει ρίξει στην υπηρεσία του ρόλου
του δικού της σε σημείο που να
προκαλεί τρόμο».
Στις 17 Νοέμβρη 1978 δημιουργεί
το δικό της θέατρο, το «Αθήναιον»,
το σημερινό «Τζένη Καρέζη».
Το εγκαινιάζει με το «Πολίτες
Β’ Κατηγορίας» και εκεί παίζει,
επιτέλους, τους ρόλους που
ονειρευόταν.
Το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια
Γουλφ;», σε σκηνοθεσία Ζυλ
Ντασσέν, σπάει ταμεία και εκείνη
αποθεώνεται από τους κριτικούς.
Ενδεικτικά για την ερμηνεία της
στον ρόλο της Μάρθας γράφτηκε:
Καλημέρα 5/22

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

«Η Τζένη Καρέζη ήταν ένα τέλειο
ηχείο του ρόλου της. Αυτού του
ανείπωτου ρόλου - ανέμου, που
διαπερνούσε όλες τις κλίμακες μιας
μουσικής τραγωδίας. Από τους
αργούς ρυθμούς του αναφιλητού
μέχρι την τρομαχτική αναταραχή
ενός άγριου κρεσέντο. Η Μάρθα
της βρισκόταν πάντοτε στο κέντρο
του στροβίλου, πότε τελεσίδικα
επιθετική, άλλοτε αποκρουστικά
μαινόμενη και μόνιμα τραγικά
εύθραυστη. Θα τη χαρακτηρίζαμε
σαν μια ηθοποιό που ανταποκρίθηκε
στο ρόλο της με υποδειγματική
αφοσίωση».
Τριάντα χρόνια από τον θάνατό
της, ο συγγραφέας Γιώργος
Μανιώτης δίνει ένα συγκινητικό
κείμενο στον Θανάση Νιάρχο. «Η
Τζένη Καρέζη ήταν το μελαχρινό
στοιχείο στο star-system της
μεταπολεμικής
Ελλάδος.
Το
πάθος της για την υποκριτική ήταν
βαθύχροο και όχι ανοιχτόχρωμο
και επιπόλαιο. Στην κωμωδία ήτανε
άπιαστη. Είχε θητέψει πλάι στους
μεγάλους κωμικούς του ελληνικού
κινηματογράφου και θεάτρου και
είχε αφομοιώσει παντελώς την
μεγάλη τους τέχνη. Όσο και αν
το αδηφάγο μεταπολεμικό κοινό
την έσπρωχνε να παρουσιάζει τους
κωμικούς της ρόλους στα όρια της
καρικατούρας για να ξελιγωθεί στα
γέλια ανέμελα και ανέξοδα, αυτή
ως δαιμόνια ηθοποιός που ήταν
δεν ξεχνούσε ποτέ να ντύνει τους
κωμικούς της ρόλους με μια βαθιά
αίσθηση πονεμένης ανθρωπιάς. Και
τότε γινόταν ένα θαύμα... Η κωμική
αίσθηση του ρόλου ενδεδυμένη με
την βαθιά ανθρωπιά της έφτανε στα
μάτια του ακατέργαστου κοινού
με την φινέτσα μιας παιδικής
αθωότητας που σε έπειθε ότι δεν
έχεις μπροστά σου ένα άψυχο,
εγκεφαλικό σχήμα αλλά μια θερμή
ύπαρξη που πάλλεται και δονείται
από όλα τα συναισθήματα και τις
σκέψεις των ζωντανών ανθρώπων.
Αλλά δεν σταμάτησε μόνον στην
κωμωδία. Με τον καιρό το βαθύχροο
πάθος της την ώθησε να μπει και να
περπατήσει στα δύσκολα εδάφη του
τραγικού, παλαιού και σύγχρονου.
Με συμπαραστάτη τον λαμπρό
ηθοποιό και σύζυγό της Κώστα
Καζάκο, όρμηξε με αυτοθυσία στο
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σοβαρό ρεπερτόριο. Αυτό δεν ήταν
μονάχα εξέλιξη (αν και θα το έλεγα
καλύτερα απελευθέρωση) του δικού
της ταλέντου, αλλά και εξέλιξη και
απελευθέρωση του κοινού που την
ακολουθούσε. Στα αρχαία θέατρα
ακούστηκαν οι σκοτεινοί της τόνοι
και οι σπαραχτικοί θρήνοι με
τρόπο μοναδικό. Με το ταλέντο
της έστρωνε ποικιλόμορφο χαλί και
μας παρουσίασε όλη την ιστορία
της τραγικής μοίρας των ανθρώπων
από την Δύση ως την Ανατολή.
Ήτανε μια προσωπικότητα, τέλειος
γνώστης της εποχής που ζούσε. Όλες
οι εμπειρίες του παρελθόντος, όλα
τα αποτελέσματα από τις πράξεις
του παρόντος, την βοηθούσαν να
χαρτογραφεί το μέλλον με σοφία
και σύνεση.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα βράδια
μετά από δυνατές και εξαντλητικές
παραστάσεις, τα τραπέζια που
οργάνωνε στο σπίτι της με όλους
τους παλιούς της φίλους και τους
νέους που τότε ξεμύτιζαν σαν
πολλά υποσχόμενοι στο χώρο
του θεάτρου. Συζητήσεις που
κρατούσαν ως τα χαράματα και
παράλληλα μαθήματα για την
λειτουργία του κόσμου! Αξέχαστα
βράδια, νέοι ηθοποιοί, νέοι
δημοσιογράφοι, έγκυροι κριτικοί
βιβλίου και κινηματογράφου, νέοι
πολιτικοί, μια μεγάλη παρέα που
ετοιμάζονταν να ξεχυθεί στο μέλλον.
Τα πρωινά που γυρίζαμε στα σπίτια
μας είχαμε την εντύπωση ότι όλα θα
πήγαιναν μια χαρά στην χώρα μας.
Αυτές οι παρέες μάς βοηθούσαν να
χαρτογραφήσουμε και τα δικά μας
τοπία. Ήτανε μια σκυταλοδρομία
πολιτισμού. Ώσπου ένα πρωί η
είδηση της ασθένειάς της έβαλε
φωτιά στο σκηνικό και μείναμε να
αναπολούμε την μεγάλη ηθοποιό
με την ανθρώπινη συμπεριφορά και
την ζωοποιό δύναμη έξω στα έρημα
σκαλοπάτια του θεάτρου της.
Πέρασαν 30 χρόνια από τον θάνατό
της... Εμείς όμως που την ζήσαμε
εξακολουθούμε να την βλέπουμε
ολοζώντανη μπροστά μας».
Έζησε με τους όρους της
Τον Μάη του 1992, δύο μήνες
πριν από τον θάνατό της, η Τζένη
Καρέζη σε επιστολή της προς τον
Τύπο αναφέρει: «Θέλω να ζω με

τους δικούς μου, θέλω να κάνω τη
λατρεμένη μου δουλειά. Θέλω να
προσφέρω. Να αγαπώ και να με
αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά. Δεν
πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να
χαθούν. Και πάντα θα ελπίζω».
Η Λούλα Αναγνωστάκη είχε
πει: «Δέκα μέρες πριν από τον
θάνατό της, είχα πάει στο σπίτι
της. Άρρωστη πολύ, μου είχε πει
πως ήταν ίσως και η τελευταία
φορά που την έβλεπα. Καθόταν
στην πολυθρόνα της, ντυμένη σαν
έφηβη, με αθλητικά παπούτσια.
Πρώτη φορά την έβλεπα με
αυτά τα παπούτσια. Κάπνιζε
ασταμάτητα. Με απελπισία, θυμό
και αδικία. Αυτή την εικόνα νομίζω
θα την κρατήσω μέσα μου. Αυτή
περισσότερο από την άλλη, της
ηθοποιού που λαμποκοπούσε στη
σκηνή, που θαύμαζε και αγαπούσε
ο κόσμος και οι φίλοι της».
Σε συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος
Καζάκος
είχε
εξομολογηθεί:
«Ήμουν ένα πολύ τυχερό παιδάκι,
είχα δύο υπέροχους γονείς. Και η
μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν
καταπληκτικοί. Πάντα έβρισκαν
ώρα για μένα, να περνάμε ποιοτικό
χρόνο μαζί και άμα δεν έβρισκαν
ώρα, πήγαινα εγώ μαζί τους. Η
μαμά μου ήταν πολύ τρυφερή, είχε
ισορροπία, δεν με είχε κακομάθει
ούτε καλομάθει, ήμουν τόσο όσο.
Ήμουν η αδυναμία της η μεγάλη.
Εκρηκτικός χαρακτήρας, αν δεν της
άρεσε κάτι θα στο έλεγε κατευθείαν
τσεκουράτα.
Με την αρρώστια της μητέρας μου
είχαμε περάσει πολύ δύσκολα,
μέχρι που σε κάποια φάση νομίζω
και η ίδια το αποδέχθηκε κάπως.
Ενώ κρατιόταν με νύχια και με
δόντια στη ζωή, σε κάποια φάση
συμφιλιώθηκε με την ιδέα. Δεν
ξέρω αν έφυγε χαρούμενη, έφυγε με
ένα χαμογελάκι».
Στη μνήμη της ιδρύθηκε, τη
χρονιά του θανάτου της, το ίδρυμα
«Τζένη Καρέζη», με σκοπό την
παρηγορητική αγωγή των ασθενών
που πάσχουν από καρκίνο και
χρόνιες καταληκτικές νόσους και
τη με κάθε μέσο ανακούφισή τους
από τον πόνο.
(https://www.rizospastis.gr/story)
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ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΩΙΔΗ (ΚΟΝΤΟΥ) (1927-2022)

Τον Αύγουστο 2022 έφυγε από
τη ζωή, σε ηλικία 95 χρονών, η
μαχήτρια του ΔΣΕ η Ζωίδη
(Κόντου) Ευανθία. Η Ζωίδη
(Κόντου) Ευανθία γεννήθηκε
το 1927 στο χωριό Μονόπυλο
Καστοριάς. Η οικογένειά της πήρε
μέρος στην ΕΑΜική αντίσταση
και η συντρόφισσα Ευανθία με
την ίδρυση του ΔΣΕ εντάχθηκε
στις γραμμές του. Υπηρέτησε στο
Γενικό Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον
Γράμμο, στην 14η Ταξιαρχία στο
Βίτσι και στη σχολή υγειονομικών
στελεχών-ανθυπολοχαγών. Πήρε
μέρος αδιάκοπα στη μεταφορά
τραυματιών στη μεγάλη μάχη
της Βόρειας Πίνδου που κράτησε
70 μέρες το καλοκαίρι του 1948,
καθώς και στις μάχες του Μπίκοβικ
το 1948 και της Φλώρινας το
Φλεβάρη του 1949. Ονομάστηκε
ανθυπολοχαγός υγειονομικού.
Ήταν μέλος του ΚΚΕ από το 1949.
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Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ
πέρασε αρχικά στη Αλβανία και
στην συνέχεια έζησε ως πολιτική
πρόσφυγας στη Ρουμανία και την
Ουγγαρία όπου απέκτησε την κόρη
της Θάλεια, με τον αγωνιστή Γιώργο
Ζωίδη, στέλεχος του ΔΣΕ και του
ΚΚΕ, ιστορικό και συγγραφέα.
Στην πολιτική προσφυγιά σπούδασε
ρωσική φιλολογία και άνηκε στην
ΚΟΒ μηχανισμού της ΚΕ. Με
την επιστροφή της στην Ελλάδα το
1981 συνδέθηκε με τις Οργανώσεις
του ΚΚΕ και μέχρι το τέλος της
ζωής της ήταν μέλος της ΚΟΒ
Νέας Φιλαδέλφειας.
Η συντρόφισσα Ζωίδη (Κόντου)
Ευανθία υπηρέτησε το Κόμμα της
αταλάντευτα όπου της ζητήθηκε,
στο βουνό, στην πολιτική προσφυγιά
και ξανά πάλι στην Ελλάδα στους
αγώνες που ακολούθησαν.
Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην κόρη της
Θάλεια και στους οικείους της».
(902.gr)
Μια μαρτυρία για το Νοσοκομείο
του ΔΣΕ
Η Ευανθία Ζωίδη, μαχήτρια του
Δημοκρατικού Στρατού, ήταν
υπολοχαγός Υγειονομικού και στη
διάρκεια της εποποιίας του ΔΣΕ
βρέθηκε στο Νοσοκομείο στην
Άσπρη Πέτρα του Γράμμου, που
είχε στηθεί με απίστευτους κόπους,
θυσίες και αυταπάρνηση, για τη
νοσηλεία των τραυματισμένων
μαχητών του.
Συγκλονιστική μαρτυρία για το
Νοσοκομείο του ΔΣΕ και τη

λειτουργία του έχει δώσει μιλώντας
στο ντοκιμαντέρ του ΚΚΕ για
τα 70 χρόνια από την ίδρυση του
Δημοκρατικού Στρατού, «Τι κι αν
έπεσε ο Γράμμος»:
«Οργάνωσαν
και
έφτιαξαν
νοσοκομείο στο δάσος του
Γράμμου, στο πιο πυκνό δάσος, στα
πεύκα και στα έλατα μέσα, που ήταν
θάλαμοι, κανονικούς θαλάμους
είχαν χτίσει, από κορμούς πεύκων.
Μέσα είχαν βάλει κρεβάτια ξύλινα,
και στρώματα είχε, στρώματα από
φύλλα και κλαδιά μικρά από έλατα.
Λοιπόν, εκεί ο θάλαμος είχε κι ένα
αμπρί, ένα αμπρί - καταφύγιο, γιατί
μπορούσαν να μας ανακαλύψουν
εκεί και να μας κάνουν ζημιά. Εκεί
βρήκαμε τους θαλάμους, είχαν
χειρουργείο, κανονικό χειρουργείο
με πέντε χειρουργικά κρεβάτια,
είχαν φαρμακείο κανονικό, τον
μπάρμπα-Λια τον λέγαμε, κανονικό
φαρμακείο που μας εφοδίαζε
με φάρμακα και με άλλα, γάζες,
επιδέσμους....».
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του
ΔΣΕ
Αναντικατάστατη υπήρξε στον
αγώνα του ΔΣΕ η συμβολή
της
Υγειονομικής
Υπηρεσίας
του. Στην αρχή της οργάνωσής
της στερούνταν γιατρούς και
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς
και τα πιο στοιχειώδη μέσα.
Χρησιμοποιούνταν πανιά και
πουκάμισα για γάζες, ενώ για
βαμβάκι αυτό που έβγαζε ο λαός
των χωριών απ’ τα μαξιλάρια και τα
παπλώματά του.
Με την ακούραστη προσπάθεια
μαχητών και υποστηρικτών του
ΔΣΕ χτίστηκαν νοσοκομεία, το
μεγαλύτερο στην Άσπρη Πέτρα του
Γράμμου, καθώς και στην περιοχή
των Πρεσπών, στον Ταΰγετο, στο
Βίτσι, στα Ψιανά, στο Ζαγόρι,
στη Σπινάσα και σε πολλές ακόμα
περιοχές. Χτίστηκαν θάλαμοι
ακόμα και με κορμούς δέντρων.
Παράλληλα,
αντιμετωπίστηκε,
όσο αυτό ήταν δυνατό, η έλλειψη
νοσηλευτικού προσωπικού, με
την οργάνωση Σχολών. Από τη
Σχολή Μεσαίων Υγειονομικών
Στελεχών του ΔΣΕ αποφοίτησαν
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συνολικά 152 και ονομάστηκαν
Ανθυπολοχαγοί της Υγειονομικής
Υπηρεσίας. Αργότερα, ακολούθησε
νέα σειρά με άλλους 75. Από τη

φοιτήτρια Πάτρα Μονά ή Σπέγγου.
Συνέβαλαν, επίσης, εθελοντές
γιατροί από άλλες χώρες, όπως ο
Ούγγρος γιατρός Τιμπόρ, αλλά και
γιατροί του αστικού στρατού που
προσχώρησαν στον ΔΣΕ, όπως ο

Σχολή Νοσοκόμων αποφοίτησαν
πάνω από 300 άντρες και γυναίκες.
Στην οργάνωση και λειτουργία
της
Υγειονομικής
Υπηρεσίας
του ΔΣΕ είχαν αποφασιστική
συμβολή οι γιατροί και ορισμένοι
φοιτητές
Ιατρικής.
Ανάμεσά
τους ο καθηγητής της Ιατρικής
Πέτρος Κόκκαλης, οι γιατροί
Γιώργος Τζαμαλούκας, Νώντας
Σακελλαρίου, Νίκος Κοκουλιός
ή Παλιούρας (χρονικά ο πρώτος
γιατρός στον ΔΣΕ), Γιώργος
Νεδέλκος,
Τάκης
Σκύφτης,
Βασίλης Δαδαλιάρης, Αυγή Κτενά,
Καίτη Νικολέττου – Γκιζέλη, Καίτη
Ποτήρη, Βασιλική Κριτσίκη, η

Παναγιώτης Πετρόπουλος. (φώτο:
Νοσοκομείο Βροντερό, Πρέσπες)
Οι λιγοστοί γιατροί, με τη
βοήθεια του υγειονομικού και
άλλου προσωπικού, παρά τις
τρομακτικές ελλείψεις, την πλήρη
απουσία των κατάλληλων συνθηκών
που απαιτούσε το έργο τους,
επιτέλεσαν άθλους, διεξάγοντας μια
συνεχή πάλη ενάντια στο θάνατο.
Κατάφεραν να περιθάλψουν και να
σώσουν τη ζωή χιλιάδων μαχητών
και μαχητριών του ΔΣΕ. Μόνο στο
χώρο Γράμμου – Βίτσι περιέθαλψαν
συνολικά περί τους 12.000 μαχητές
και μαχήτριες.
Όσα κατόρθωσαν οι γιατροί και οι

Η Ευανθία Ζωή στο ΔΣΕ
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υγειονομικοί του ΔΣΕ πήγαζαν απ’
την πίστη στο δίκιο του αγώνα του.
Πολλοί θυσιάστηκαν, ιδιαίτερα από
τους τραυματιοφορείς, που μεγάλος
αριθμός τους ήταν γυναίκες, αλλά
και γιατροί.
Να πώς περιγράφει την κατάσταση
ο Ν. Σακελλαρίου:
«Ο γιατρός στο αντάρτικο
αντιμετωπίζει και τις πιο στοιχειώδεις
ελλείψεις. Στερείται τα πάντα. Έχει
μονάχα ένα στηθοσκόπιο. Δεν έχει
τη δυνατότητα να προμηθευτεί, να
συμπληρώσει καμιά έλλειψή του.
Έχει μονάχα τον βουνίσιο αέρα,
την ελευθερία και τον ψυχωμένο
αντάρτη, που στέκει ατάραχος,
τα υποφέρει όλα και με τη
συμπεριφορά του δίνει κουράγιο
στο γιατρό και τον βοηθά να τραβά
μπροστά (…). Είναι πολύ για ένα
γιατρό να βρίσκεται μπροστά σ’
έναν τραυματία, που το μάτι του
ζητά βοήθεια και μια γάζα, για να
τον επιδέσεις – και συ να κάθεσαι,
να τον βλέπεις, χωρίς να μπορείς
να του προσφέρεις καμιά βοήθεια,
να γυρίζεις πίσω σου να δεις κανένα
κομμάτι πανί ή πουκάμισο να το
σχίσεις και να το χρησιμοποιήσεις
για γάζα. Τέτοιες στιγμές στο
αντάρτικο ήταν κάθε μέρα».
Ανάλογη και η μαρτυρία του Γ.
Τζαμαλούκα:
«Ρώτησα
το
συνάδελφο
Σακελλαρίου για τη θεραπεία των
τραυματιών και των αρρώστων –
δηλαδή τι μέσα και τι φάρμακα
χρησιμοποιούν. Μου απάντησε με
φανερή λύπη ότι για την ώρα τα
φάρμακα, που είχαμε στη διάθεσή
μας, ήταν ελάχιστα. Με δυσκολία
βγάζαμε πότε – πότε από τις πόλεις.
Κύριος εφοδιαστής μας και στα
φάρμακα, όπως και στα όπλα, και
στα πυρομαχικά, ήταν ο αντίπαλος,
που στις διάφορες συγκρούσεις και
μάχες μαζί του τα άφηνε όλα και
το ‘βαζε στα πόδια. Την ημέρα
αυτή άρχιζα να σχηματίζω μια
καθαρή και συγκεκριμένη εικόνα
για τις δυσκολίες του αντάρτικου.
Άφησα για την ώρα στην άκρη τη
χειρουργική και άρχισα να ασκώ
γενική ιατρική. Έκανα καθημερινή
“ψυχολογική” θεραπεία στους
τραυματίες
και
άρρωστους
αντάρτες. Άνοιγα μαζί τους
συζήτηση πάνω σε πολιτικά θέματα,
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τους έκανα διάφορες ομιλίες για
ιατρικά ζητήματα, τους μιλούσα για
την αρρώστια τους και τα τραύματά
τους και με ελάχιστα φάρμακα
και τη βοήθεια του οργανισμού,
σιγά – σιγά, οι άρρωστοι και οι
τραυματίες θεραπεύονταν. Άρχισα
να προσαρμόζω και την Ιατρική
μου στον παρτιζάνικο τρόπο ζωής.
Θυμάμαι ότι σαν θεραπευτικό
μέσο για διάφορους πόνους
χρησιμοποιούσα μια πέτρα ζεστή.
Την έβαζα στη φωτιά, θερμαινόταν
αρκετά, την τύλιγα σε ένα πανί και
την τοποθετούσα στο μέρος που
πονούσε. Η ζέστη ανακούφιζε τον
πόνο. Η “θεραπεία” αυτή έγινε
πασίγνωστη και οι αντάρτες συχνά
αστειεύονταν για τη “σύγχρονη”
Ιατρική».
Για το μεγάλο νοσοκομείο στον
Γράμμο αντλούμε στοιχεία από την
πρόσφατη έκδοση «Το Υγειονομικό
του Δημοκρατικού Στρατού» (εκδ.
«Σύγχρονη Εποχή») που περιέχει
τις αναμνήσεις του Ν. Σακελλαρίου.
«Το νοσοκομείο της Γράμμοστας
δε μας εξυπηρετούσε, ήταν μακριά,
μικρό και δεν είχε ευκολίες.
Έμπαινε πρόβλημα να βρεθεί άλλη
θέση, κατάλληλη. Στο Γράμμο,
στις μεταφορές, υπηρετούσε ο
Φορφόλιας, ο οποίος γνώριζε
την περιοχή του Γράμμου με την
πιθαμή, γυρίσαμε μαζί να βρούμε
κατάλληλη θέση με νερό, για να
γίνει ένα σύγχρονο νοσοκομείο του
Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. Διαλέξαμε, μπορώ να
πω, την πιο κατάλληλη τοποθεσία,
δασωμένη, καταπράσινη με άφθονο
νερό, κάτω από την Άσπρη Πέτρα,
δυτικά πάνω απ’ το Παλαιοχώρι,
αριστερά του μονοπατιού που πάει
προς τη Γράμμοστα, λίγο προτού
φτάσουμε στη Σκάλα.
Συνεννοήθηκα με τη Διοίκηση,
συγκέντρωσα
τους
ειδικούς
τεχνίτες, καθόρισα πόσες παράγκες
θα χρειαστεί να κατασκευαστούν
και άρχισαν τις εργασίες με
την επίβλεψη ενός ειδικού
εργολάβου. Μπήκε το ζήτημα να
τελειώσουν γρήγορα. Τα κρεβάτια
έγιναν ξύλινα και για στρώματα
χρησιμοποιήθηκαν κλαδιά, από
έλατα πάχους περίπου 50 πόντων
και πλέον, μαλακά σαν πούπουλα.
Η θέση για το νοσοκομείο είναι
30

κοντά στο δρόμο που έρχεται
από το Σγουρό. Οι εγκαταστάσεις
τέλειωσαν γρήγορα, σύμφωνα
με τις προβλέψεις μας. Άρχισε η
μεταφορά του νοσοκομείου από
τη Γράμμοστα. Πήρε το όνομα
Νοσοκομείο του Αρχηγείου του
Γράμμου. Νοσήλευσε τραυματίες
και αρρώστους απ’ όλα τα αντάρτικα
τμήματα του Γράμμου και μέχρι τα
Χάσια».
Αυτά το 1947. Ένα χρόνο
αργότερα, το 1948, για τις ανάγκες
της μεγάλης μάχης του Γράμμου,
το νοσοκομείο επεκτείνεται:
«Το παλαιό νοσοκομείο κάτω από
την Άσπρη Πέτρα ήταν μικρό
για να επαρκέσει στις ανάγκες
των επερχόμενων επιχειρήσεων.
Έμπαινε θέμα να μεγαλώσει πολύ,
να φτάσει τα χίλια πεντακόσια
κρεβάτια, ίσως για αντάρτικο
πρωτοφανές αλλά απαραίτητο (…)
Μαζεύτηκαν χτίστες, μαραγκοί και
άλλοι ειδικοί. Την επίβλεψη του
έργου αναθέσαμε στον Μιχάλη
Σουμελίδη, εργολάβο από τα
παλιότερα χρόνια.
Δούλευαν όπως τα μελίσσια
και προσπαθούσε ο καθένας
να δουλέψει γρηγορότερα και
καλύτερα. Το μήνα Μάιο τέλειωσε.
Χτίστηκαν θάλαμοι με πέτρες και
άλλοι με κορμούς δέντρων και από
πάνω σκεπάστηκαν με κορμούς
δέντρων, 8 – 10 τον αριθμό, για
να είναι μικρότερος ο κίνδυνος
από τις αεροπορικές επιδρομές.
Χτίστηκε χειρουργικός θάλαμος
μεγάλος, ο οποίος επέτρεπε
συγχρόνως να χειρουργούν δυο και
τρεις γιατροί, έγινε μια αντάρτικη
νοσοκομειούπολη πολύ καλή, ίσως
θα υπάρχει και τώρα, έστω και
κατεστραμμένη, που θα μπορούν οι
νεότεροι να την επισκέπτονται και
να θαυμάζουν τι μπορεί να φτιάσει
ο λαός όταν το καταλαβαίνει δικό
του».
Περίπου μισή ώρα οδικώς από
το Νεστόριο υψώνεται μέσα
από τα καταπράσινα δάση του
Γράμμου η κορυφή Σκάλα. Εκεί
που συναντιέται το ρυάκι με την
άσφαλτο, ξεκινά ένας δασικός
δρόμος υλοτόμων που ανηφορίζει
με κατεύθυνση την κορυφή, μέσα
στο δάσος. Ανεβαίνοντας τον
δρόμο, ο επισκέπτης συναντά

περίπου σε υψόμετρο 1.400 μέτρων
την πλάκα που τοποθέτησαν πριν
από έναν χρόνο οι Οργανώσεις
Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας της
ΚΝΕ και του ΚΚΕ: «Σε τούτα εδώ
τα χώματα την περίοδο 1946 - 1949
στο Νοσοκομείο του Γράμμου
οι μαχητές του Υγειονομικού
του ΔΣΕ έδιναν “ζωή νικώντας
το θάνατο”. Σ’ αυτόν τον δρόμο
συνεχίζουμε».
Το ανθρώπινο μάτι δεν «πιάνει»
με τη μία τη σημασία του τόπου.
Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης
ύπαρξης είναι τα δέντρα που έχουν
κόψει οι υλοτόμοι και ο δρόμος.
Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του
Ιούνη ωστόσο, για 3 μέρες, στον
χώρο άρχισαν και πάλι, όπως πριν
από 75 χρόνια, να ακούγονται
θόρυβοι εργαλείων. Ήταν ακόμα
μια ομάδα δεκάδων μελών και
φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ,
που με σκληρή δουλειά συνέχισαν
το σπουδαίο έργο ανάδειξης του
Νοσοκομείου του ΔΣΕ στον
Γράμμο, «ξηλώνοντας» τα σημάδια
του χρόνου από όλα αυτά που
κάποτε συνιστούσαν μια μεγάλη
αντάρτικη νοσοκομειούπολη.
Όπως σημείωνε ο Ν. Σακελλαρίου,
αρχίατρος
στον
ΔΣΕ,
το
Νοσοκομείο του Γράμμου ήταν
«μια αντάρτικη νοσοκομειούπολη
πολύ καλή, ίσως θα υπάρχει και
τώρα, έστω και κατεστραμμένη,
που θα μπορούν οι νεότεροι να την
επισκέπτονται και να θαυμάζουν τι
μπορεί να φτιάσει ο λαός όταν το
καταλαβαίνει δικό του».
Αυτό ακριβώς το έργο έχει
αναλάβει το ΚΚΕ και υλοποιείται
χάρη σε προσφορές μελών και
φίλων του, απογόνων μαχητών
του ΔΣΕ αλλά και την εθελοντική
εργασία συντρόφων από όλη την
Ελλάδα. (https://www.ekxf.gr/6dialekseis-gia-ton-dse/4h-dialeksi/ygeionomiko/
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