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Καλημέρα 1

Καλή χρόνια, με υγεία, χαρά και ευτυχισμένο το 2018!
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας για το 2018! Και φέτος θα συνεχίσουμε να γράφουμε
για τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας και των άλλων Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία (όταν
μας στέλνουν τις ανταποκρίσεις τους), για την ιστορία των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία, για τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα της Ελλάδας, άρθρα που μας στέλνετε και βέβαια
συνταγές ελληνικής κουζίνας.
Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήσαμε την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινότητάς μας,
στην οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιλήσανε για τους διάφορους τομείς της
δουλειάς μας: οργάνωση εκδηλώσεων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, παραστάσεις του
χορευτικού συγκροτήματος, το περιοδικό «Καλημέρα», τα οικονομικά, οι επιδοτήσεις και
χορηγίες, κ.ά. Φέτος είχαμε και κάτι το καινούργιο – τα παιδάκια του σχολείου είπαν τα
Κάλαντα στους καλούς μας χορηγούς σε 3 διαμερίσματα της Πράγας (δεν μπορέσανε να
τα πουν σε όλους λόγω κακοκαιρίας και μεταφοράς). Επίσης, το ΔΣ και αρκετά μέλη της
Κοινότητας οργάνωσαν Φιλανθρωπικό Μπαζάρ για να βοηθήσουμε δύο οικογένειες που είχαν
ανάγκη. Οργανώσαμε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εκείνος&Εκείνος με καλεσμένους
ηθοποιούς από την Ελλάδα, κάναμε προσπάθεια να συγκροτήσουμε χορωδία της Κοινότητας
(πρόβες κάθε Πέμπτη, από 19:00), πήραμε μέρος στους εορτασμούς της επετείου για τα 10
χρόνια από την λειτουργία του Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων, στηρίξαμε ελληνικές ομάδες
μπάσκετ, ποδοσφαίρου, ιπποδρομιών, μιλήσαμε για την Κοινότητά μας σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς και στην τηλεόραση στην Τσεχία και την Ελλάδα, υποδεχτήκαμε αρκετά σχολεία
από την Ελλάδα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων… Ήταν μια χρονιά γεμάτη εκδηλώσεις
και ‘τρεχάματα’. Για τις επιτυχίες ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα οποία μαζί με αρκετά μέλη μας δουλέψανε αφιλοκερδώς για να έχει η Κοινότητά μας
μια πλούσια ζωή. Ευχαριστούμε για την αφοσίωση στην καλή λειτουργία της Κοινότητας τα
μέλη του ΔΣ (Νίκη Σπάλα, Κυριακή Κυρέζη, Μιχάλη Λάσο, Κατερίνα Σπάλα, Κυριακή
Σαΐτη, Κώστα Τσιρτσίκου και Τασούλα Ζησάκη), τα μέλη της Κοινότητας, τα οποία
μας βοήθησαν αφιλοκερδώς: Χριστίνα Τσιλίρο, Κατερίνα Πολυμέρου, Μαρία Μαύρου,
Λάνα Τσιρτσίκου, Νικηφόρος Καίσαρ, Λεώνα Μπουργκέτοβα, Ελευθερία Γιώση,
Μαρία Μότσκοβα, Ανδρονίκη Βαλέντοβα, Πάρης Οβελίδης… Ευχαριστούμε όλους
τους καλούς μας χορηγούς, οι οποίοι μας υποστηρίξανε και το 2017! Ευχαριστούμε τους
αναγνώστες του περιοδικού μας για την γενναιόδωρα οικονομική προσφορά τους.
Ευχαριστούμε:
* τον Γιώργο Μαυρίκο από την Αθήνα για την προσφορά του στο περιοδικό μας – 50 ευρώ.
*τον Νικηφόρο Καίσαρ, μέλος της ΕΚ Πράγας για την γενναιόδωρη προσφορά των 500
ευρώ στην ΕΚ Πράγας!
*τον Κωνσταντίνο Τσιρτσίκο για την προσφορά των 5000 κορόνων στην Ελληνική
Κοινότητα Πράγας.
*τον Νίκο Καλόγερο για τα βιβλία που μας έστειλε.
*τον Ανδρέα Λέφα για τις καλές ευχές του: «Αγαπημένοι φίλοι, φίλες, συντρόφισσες,
σύντροφοι, συντελεστές και αναγνώστες του «Καλημέρα». Σας εύχομαι ότι καλύτερο σε
σας και τις οικογένειές σας τον καινούργιο χρόνο. Ας είναι το 2018 χρόνος ανάπτυξης των
ταξικών λαϊκών αγώνων, για κοινωνική δικαιοσύνη, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
για την Ειρήνη. «Όταν ξυπνήσουν οι λαοί θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς!». Θα έρθει κάποτε
η ανατροπή για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους. Με όλη μου την αγάπη
Ανδρέας Λέφας, Λεμεσός, Κύπρος.
Καλό χειμώνα!
Καλή ανάγνωση (TCZH)
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2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η

Λέσχη Φίλων και Οπαδών του
ΚΚΕ στην Τσεχία διοργάνωσε
στις 2 Δεκεμβρίου στην Πράγα,
εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια
της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Οκτωβριανής
Επανάστασης.
Στην
εκδήλωση
συμμετείχαν παιδιά και εγγόνια αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης και μαχητών του
ΔΣΕ με τις οικογένειές τους από την
Πράγα, την Οστράβα, το Μπρνο και
άλλες πόλεις της χώρας και νέοι Έλληνες
μετανάστες εργαζόμενοι και φοιτητές,
καθώς και Τσέχοι φίλοι του ΚΚΕ.
Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της Λέσχης
Φίλων του ΚΚΕ η Τασούλα ΖησάκηHealey και την κεντρική ομιλία έκανε ο
Λευτέρης Νικολάου, μέλος του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ. Εκ
μέρους της Κομμουνιστικής Ένωσης
Νεολαίας Τσεχίας χαιρέτισε ο σ. Οντρα
Κάζικ, μέλος της Ηγεσίας της Οργάνωσης.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση.
Ο Λ. Νικολάου στην ομιλία του σημείωσε
ανάμεσα σε άλλα: «Είναι μεγάλη τιμή
να απευθύνεται κανείς, συζητώντας για
τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική
Επανάσταση, σε πολιτικούς πρόσφυγες,
αντάρτες μαχητές του ΔΣΕ, σε ανθρώπους
που με την επαναστατική φλόγα του
Οκτώβρη στην καρδιά, πάλεψαν κάτω
από δυσκολότατες συνθήκες, χωρίς να
υπολογίζουν δυσκολίες, κακουχίες, τον
αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, ενάντια
στην αστική τάξη της χώρας μας και τους
ξένους συμμάχους της, με όλες τις μορφές
πάλης, με το όπλο στο χέρι, για να δώσουν
τέλος στο σύστημα της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης, για την οικοδόμηση μιας

κοινωνίας στο μπόι των ονείρων και των
αναγκών μας, το σοσιαλισμό».
Αναδείχτηκε η ανάγκη να αξιοποιηθεί η
πλούσια ιστορική εμπειρία που έχουν οι
λαοί των χωρών όπου οικοδομήθηκε ο
σοσιαλισμός, να συγκριθεί με το τώρα, τη
σημερινή κατάσταση, του 18% της ανεργίας
στην Τσεχία, των μισθών των 300-400 ευρώ
για τη μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας, του
δυσβάσταχτου κόστους στέγασης ιδιαίτερα
στην Πράγα.
Τιμήθηκε η Ερμιόνη Σπάλα
Πολύ συγκινητική στιγμή ήταν όταν η
Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ απένειμε τιμητικό
δίπλωμα στην συντρόφισσα Ερμιόνη
Σπάλα για την 65χρονη ανυποχώρητη
προσφορά της στην υπόθεση του
σοσιαλισμού. Η σ. Ερμιόνη ΜωυσίδουΣπάλα, παιδί αγωνιστών της Εθνικής

Αντίστασης και μαχητών του ΔΣΕ,
γεννήθηκε το 1934 και έγινε μέλος του
ΚΚΕ το 1952. Το 1949 φτάνει στη ΛΔ
Τσεχοσλοβακίας, από το Μπούλκες,
όπου τελειώνει το σχολείο. Δουλεύει ως
εργοστασιακή εργάτρια και έπειτα στο
τυπογραφείο της εφημερίδας «Αγωνιστής»
των πολιτικών προσφύγων και στη συνέχεια
στην έκδοση των «Προβλημάτων Ειρήνης
και Σοσιαλισμού». Μαζί με τον σύζυγό της
Νίκο Σπάλα είναι από τα ιδρυτικά μέλη
της Λέσχης Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ
στην Τσεχία.
Η Λέσχη Φίλων και Οπαδών του ΚΚΕ
στην Τσεχία προσφέρει για την Οικονομική
Εξόρμηση του Κόμματος το ποσό των
875 ευρώ. (Από το Ριζοσπάστη 16
Δεκεμβρίου 2017)

Η Ερμιόνη Σπάλα με το τιμητικό δίπλωμα

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΟ
ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ (BAKALIKO.CZ).

Τ

ο Bakaliko.cz (Λεώνα Μπουργκέτοβα)
σε συνεργασία με το Greek Life
(Κώστα
και
Λάνα
Τσιρτσίκου)
διοργάνωσαν ακόμα μία υπέροχη
εκδήλωση – καλέσανε τα μουσικά ταλέντα
της ΕΚ Πράγας για να τραγουδήσουν ο
καθένας ξεχωριστά και μετά όλοι μαζί.
Ήταν
μία
εξαιρετική
εκδήλωση
αφιερωμένη στο έντεχνο ελληνικό
τραγούδι. Απολαύσαμε τις όμορφες φωνές
καθώς και τη δεξιοτεχνία των μουσικών
μας: το σχήμα Κατερίνα Ασφούρα (φωνή,
κιθάρα) και Στέφανο Παπαδόπουλο
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(πιάνο), την Κατερίνα Σπάλα (φωνή) και
τον Γιάννη Καπνιστή (φωνή, κιθάρα), τον
Γιώργο Νικολάου (φωνή, κιθάρα) και την
Νικολέτα Σπάλα (φωνή). Ευχαριστούμε
τη Λεώνα, τον Κώστα και την Λάνα, καθώς
και τον ‘βοηθό’ τους Πέτρο Χατζηκωστή
(κι άλλα ταλέντα έχει ο Πέτρος στην
ψησταριά αυτή τη φορά) για την τόσο
ζεστή, φιλόξενη, ελληνική βραδιά με
ελληνικότατη ατμόσφαιρα!
Από αριστερά η Λεώνα και η φίλη της

η Λάνα, ο Κώστας και ο Πέτρος στην ψησταριά

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ
(στη φώτο μερικοί από τους συντελεστές του καλού έργου….)

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το πρώτο Φιλανθρωπικό Μπαζάρ
της ΕΚ Πράγας στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2 για να
βοηθήσουμε μια μικτή οικογένεια
(τσεχοελληνική).
Τελικά
βοηθήσαμε
περισσότερες οικογένειες που είχαν ανάγκη.
Για την επιτυχία αυτή συνέβαλαν πολλά
μέλη της Κοινότητας. Ιδιαίτερα θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚ Πράγας (Νίκη Σπάλα,
Κατερίνα Σπάλα, Μιχάλης Σπάλας-Λάσο,
Κυριακή Κυρέζη, Κυριακή Σαΐτη, Κώστας
Τσιρτσίκος και Τασούλα Ζησάκη) για την
μεγάλη προσπάθεια τους στην διοργάνωση
του μπαζάρ. Επίσης, ευχαριστούμε την
Χριστίνα Τσιλίρο για το Χριστουγεννιάτικο
στόλισμα της αίθουσας και για τη βοήθεια
της σε όλη τη διάρκεια του μπαζάρ!
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που
ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα με ελληνικά
προϊόντα, με διάφορα δώρα, λεφτά, vouchers, ιδιαίτερα τον Μανώλη Στιβακτάκη και
Γιάννη Ζαβαλιάνη και όλους τους καλούς
ανθρώπους που ήρθαν και αγόρασαν τα
προϊόντα. Έτσι μπορέσαμε να μαζέψουμε
ένα σεβαστό ποσό για να μπορέσουν αυτές
οι οικογένειες να περάσουν καλά

Καλημέρα 1

Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε επίσης τον κ. Αντώνιο
Θεοχάρους, Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Τσεχία και την
Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πράγα για τη
συμβολή τους! Ονομαστικά ευχαριστούμε
για τις προσφορές τους: Αλέξη Παντελίδη,
Μιχάλη Στεφανίδη, Κατερίνα Σπάλα,
Κυριακή Σαΐτη, Νικολέτα Σπάλα, Γιάννη
Ψυλλά, Bohumil Sajdl, Παναγιώτη Δρόσο,
Λεώνα Μπουργκέτοβα, Κώστα και Λάνα

Τσιρτσίκου, Νίκη Σπάλα, Ντίνα Λάσο,
Ανούλια Ματαράγγα, Γιάννη Τσιρίμπαση,
Αλέξη Κοράνη, Νίκο Βασιλείου, Σοφία
Βλαχοπούλου, Μαρία Χινοπώρου, Τάνια
Κιούση, Κυριακή Κυρέζη, Κώστα
Σκαφίδα, Πέτρο Νεδέλκο, Ελευθερία
Γιώση-Πέτελικ και Κατερίνα Πολυμέρου.
Ευχαριστούμε όλους που υποστηρίξανε
αυτή την εκδήλωσή μας.
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15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΓΙΑ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ε

υχαριστούμε τον Πρέσβη της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
στην
Τσεχία, κ. Αντώνιο Θεοχάρους και τη
συζύγου του, την υπέροχη φίλη μας Νόρα
Γιαννακάκη για την πρόσκληση τους προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚ Πράγας. Ήταν μία υπέροχη βραδιά
στην οποία είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα
για τη συνεργασία μας σχετικά με το
ελληνικό σχολείο, διάφορες κοινές
εκδηλώσεις και την συνεργασία μας για τον
επόμενο χρόνο. Ευχαριστούμε τους
κύπριους φοιτητές Πέτρο Χατζηκωστή,
Κατερίνα
Ασφούρα
και
Στέφανο
Παπαδόπουλου για τη στενή συνεργασία
με την Ελληνική Κοινότητα Πράγας. Ναι,
ήταν μία πολύ δημιουργική βραδιά στο

ελληνικό εστιατόριο-ταβέρνα «Όλυμπος».
Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσομε και

τη μουσική της ορχήστρας της ΕΚ
Πράγας ‘Ακρόπολις’.

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΤΟ ‘ΣΧΟΛΕΙΟ’ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚ
ΠΡΑΓΑΣ ΕΙΠΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

α

ψηφώντας το κρύο και την κακοκαιρία
στην Πράγα 1, 2 και 3 (εστιατόριοταβέρνα «Όλυμπος», OPUS Mediterranean Fusion, DA CAPO), στην οικεία του
Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδη
και στον Πρέσβη της Κύπρου, κ. Α.
Θεοχάρους στην Πρεσβεία της Κύπρου.
Ευχαριστούμε τη δασκάλα μας Κατερίνα
Σπάλα και τους γονείς που συνόδεψαν τα
παιδιά σε όλη αυτή τη διαδρομή που την
έκαναν με τα πόδια. «Και του χρόνου» θα
πρέπει το ΔΣ να εξασφαλίσει καλύτερο
μέσο συγκοινωνίας για να μπορέσουν τα
παιδιά να πάνε σε όλες τις ελληνικές
εταιρίες. Συγκινητική ήταν η υποδοχή των
παιδιών μας από τον κ. Μιχάλη Στεφανίδη,
ο οποίος τους είχε ετοιμάσει και τραπέζι
με ελληνικά φαγητά και γλυκά.

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Ε

υχαριστούμε τον κ. Αντώνιο
Θεοχάρους, Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Τσεχία και τη σύζυγό
του και φίλη μας Νόρα Γιαννακάκη για την
πρόσκληση προς τα μέλη της ΕΚ Πράγας
να καλωσορίσουμε το Νέο Έτος μαζί στην
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
(Vaclavski Nam. 51). Σας ευχόμαστε
υγεία, ευτυχία και δημιουργικό το 2018!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

30&31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟ TAVERNA ONOS
Η Taverna ONOS – Άνοιξε!

Μ

ία νησιώτικη ταβέρνα (της Χίου)
στην καρδιά της Πράγας 2, Manesova 52! Νομίζαμε ότι ο Κώστας θα μας
φέρει μόνο τη Χίο στην Πράγα, αλλά
γελαστήκαμε. Η όμορφη διακόσμηση
έφερε αρκετά νησιά κοντά μας. Και όχι
μόνο – εάν και υπόγεια, είναι φωτεινή,
ζεστή, με πολλές φωτογραφίες από όλα τα
νησιά (σχεδόν) της Ελλάδας. Δεν ξέχασαν
στη διακόσμηση ούτε τα νησιώτικα

μπαλκονάκια με τις όμορφες γλάστρες! Ο
Όνος, (το γαϊδούρι), ο μεγάλος εργάτης
και βοηθός του ανθρώπου εδώ και χιλιάδες
χρόνια, δίνει τα δικά του μηνύματα –
‘Ξεκουράσου, φίλε μου! Είμαστε εδώ για
να ξεχάσεις την καθημερινότητά σου, τη
νοσταλγία σου,
σε ένα ελληνικό
περιβάλλον, με ελληνική κουζίνα, ελληνική
μουσική, με το μεζεδάκι και το τσίπουρό
σου, με το ελληνικό κρασί που διαλέξαμε

από τις καλύτερες κάβες της Ελλάδας…
Είμαστε εδώ για να σε φέρουμε κοντά
στους φίλους, συγγενείς, αδέρφια, γονείς
που άφησες πίσω στην Ελλάδα… Το μόνο
που πρέπει να κάνεις είναι να διαλέξεις μια
καλή παρέα. Τα υπόλοιπα είναι δική μας
δουλειά!’ Η ταβέρνα Όνος είναι μια γνήσια
ελληνική ταβέρνα που μας προσφέρει ένα
φιλικό περιβάλλον και ατμόσφαιρα…

ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΜΕ ΤΟ 2018!

Π

άει ο παλιός ο χρόνος…
καλωσορίσαμε το 2018 στην Πράγα,
άλλοι στα σπίτια τους με τις αγαπημένες
οικογένειες, μερικοί από μας προτιμήσαμε
τα ελληνικά εστιατόρια με το πλούσιο
μενού τους… κανείς δεν έμεινε μόνος
του. Εμείς διαλέξαμε αυτή τη φορά την
Ταβέρνα «ΟΝΟΣ» και περάσαμε σ’ ένα
όμορφο οικογενειακό περιβάλλον. Οι
περισσότεροι ήταν νέοι και νέες και έτσι
τα νιάτα της Ελλάδας στην Πράγα μας
δώσανε δύναμη και ελπίδα για το 2018.
Είναι αλήθεια ότι το πλούσιο μενού με
τα πέντε νόστιμα πιάτα μας ‘δυσκόλεψε’
λιγάκι. Και ο πιο λαίμαργος θα είχε
πρόβλημα εάν βέβαια δεν μεσολαβούσαν
οι νησιώτικοι χοροί. Αυτοί από μας που
‘νικηθήκανε’ από το πρωτοχρονιάτικο
μενού της Ταβέρνας ΟΝΟΣ, δεν
απογοητευτήκαμε διότι τα παιδιά ήταν
προετοιμασμένα να μας τα δώσουν για
το ‘σπίτι’! Και τι δεν είχε το τραπέζι
μας – ξεκινήσαμε με μία φανταστική
σούπα τραχανά (ο τραχανάς φτιαγμένος
με τα χεράκια της Θρακιώτισσας μαμάς
της Κικής, γεια στα χέρια σου, μανούλα
Ελληνίδα!), ακολούθησε η νόστιμη

Καλημέρα 1

πιτούλα με τζατζίκι του Χιώτη σεφ, τα
Ντάκο (κρητικό αυτό, αλλά εγώ για πρώτη
φορά έφαγα τέτοιο νόστιμο Ντάκο), μετά
από ένα μικρό διάλειμμα ήρθε και το
κύριο πιάτο – χοιρινό μαγειρεμένο με
μαύρη μπίρα (τα άλλα τα μυστικά δεν θα
σας τα πω…). Και εκεί που νομίζαμε ότι
όλα είχαν τελείωσαν, να και ο μπακλαβάς
(κι αυτός ‘σπιτίσιος’) και μετά κλείσαμε
αυτό το μέρος της βραδιάς με ελληνικό
γιαούρτη και γλυκό του κουταλιού…
Χορέψαμε, διασκεδάσαμε και ακριβώς στις
12 τα μεσάνυχτα καλωσορίσαμε το 2018
με σαμπάνια (ε, μας λούσανε και λιγάκι
με σαμπάνια για καλή τύχη…). Τα μικρά
παιδάκια περιμένανε με ανυπομονησία το
κόψιμο της Βασιλόπιτας. Δεν είχε άδικο ο
μικρός ο Γιάννης από την Ελλάδα, βρήκε
το φλουρί και κέρδισε δύο γεύματα στην
Ταβέρνα ΟΝΟΣ!!!!! Τώρα δεν θα σας πω
για το άφθονο κρασί και μπίρα, το νερό και
τα αναψυκτικά, τα σφηνάκια, τους καφέδες
που όλα περιλαμβάνονταν στο μενού…
Αυτό το καλωσόρισμα του Νέου Έτους θα
μείνει αξέχαστο για μας εδώ μακριά από
τους συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα!
Ευχαριστούμε Κώστα, Κική, Νικηφόρε,

ευχαριστούμε όλο το προσωπικό που
μας προσφέρανε ένα τόσο ωραίο φιλικό
οικογενειακό περιβάλλον γεμάτο αγάπη
και γενναιοδωρία. Καλή χρονιά με πολλή
υγεία και χαρά, ευτυχισμένο το 2018 σε
όλους που συμβάλανε να περάσουμε τόσο
όμορφα και ελληνικά.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καλές δουλειές, καλή συνέχεια! Καλορίζικο!

14 ΓΕΝΑΡΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ/ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Σ

υγχαρητήρια
στο
Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΚ Πράγας!
Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της ΕΚ
Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey μίλησε
για τις εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωσε
η ΕΚ Πράγας τη χρονιά που μας
πέρασε. Τα νέα μέλη του ΔΣ φέρανε και
καινούργιες ιδέες, μας ‘εκσυγχρονίσανε’
με εκδηλώσεις όπως το Μουσικοθεατρικό
Έργο ‘Εκείνος&Εκείνος’ (με την
πρωτοβουλία της Κατερίνας Σπάλας
και με το βοηθό τον Μιχάλη Λάσο) με
ηθοποιούς από την Ελλάδα και τους
μουσικούς και τραγουδοποιούς από την
Πράγα και Μπρνο (Κατερίνα Σπάλα,
Γιάννης Καπνιστής, Γιάννης Μόρας,
Στέφανος Παπαδόπουλος). Καινούργια
ήταν και η ιδέα για Δοξολογία στον ΙΝ
Κυρίλλου και Μεθοδίου (πρωτοβουλία
και ομιλία της Κυριακής Κυρέζη),
Μουσικοχορευτική Ημέρα αφιερωμένη
στα νησιά της Ελλάδας, Η γιορτή της
Γυναίκας (συναυλία με το μουσικό
σχήμα Γιάννης και Μπόρο), Εργατική
Πρωτομαγιά, Φιλανθρωπικό Μπαζάρ
(για πρώτη φορά και πολύ πετυχημένο,
συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του ΔΣ
και μέλη της Κοινότητας! Η βοήθεια
μοιράστηκε σε δύο οικογένειες που είχαν
ανάγκη.), Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ των
Πρεσβειών στην Πράγα, υποστήριξη των
ελληνικών ομάδων της Ελλάδας και της
Πράγας (ιπποδρομίες στο Chuchle με το
‘χρυσό μαστίγιο’ της Ελλάδας, Παναγιώτη
Δημητσάνη, Εθνική ομάδα γυναικών
μπάσκετ από την Ελλάδα, USK Praha – με
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τον Έλληνα προπονητή Chris Chοughaz),
επισκέψεις σχολείων από την Ελλάδα,
συμμετοχή της αντιπροσωπείας της
ΠΕΕΑ-ΔΣΕ στον εορτασμό της εθνικής
μας γιορτή του ΟΧΙ. Υποστηρίξαμε όλες
τις εκδηλώσεις των ελληνικών εταιριών
Greek Corner, Greek Life, Greek Market, των ελληνικών εστιατορίων Mediterranean Fusion OPUS, Όλυμπος, Le
Bouquet, Bakaliko.cz, το κατάστημα Attrattivo, τις συναυλίες έντεχνης μουσικής
των κύπριων φοιτητών. Δώσαμε αρκετές
συνεντεύξεις στα ΜΜΕ στην τηλεόραση,
στα ραδιόφωνα και περιοδικά και σε
διάφορες εφημερίδες της Τσεχίας και
Ελλάδας, συμμετείχαμε στο ντοκιμαντέρ
της τηλεόρασης Μπαράντοφ αφιερωμένο
στα Ελληνικά Χριστούγεννα (στο σπίτι της
Κυριακής Κυρέζη), ράβουμε τις στολές

για τα παιδάκια του ‘μικρού χορευτικού’.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την
χορωδία της ΕΚ Πράγας (πρωτοβουλία
του Πάρη Οβελίδη). Τα παιδάκια
του ελληνικού σχολείου μας είπαν τα
Κάλαντα - στις Πρεσβείες της Ελλάδας
και της Κύπρου, στις ελληνικές εταιρίες
στην Πράγα 1, Πράγα 2 και Πράγα 3
και του χρόνου θα καλύψουμε και τα
άλλα διαμερίσματα της Πράγας όπου
έχουμε ελληνικές εταιρίες. Η Πρόεδρος
ευχαρίστησε όλους τους γενναιόδωρους
χορηγούς μας, τα μέλη της ΕΚ Πράγας
που αφιλοκερδώς υποστηρίξανε με τη
βοήθεια τους όλες τις εκδηλώσεις μας και
όλες τις ελληνικές και τσέχικες εταιρίες
που συμβάλουν με τα δώρα τους στη
λαχειοφόρο αγορά των γιορτών μας.
Μετά τον απολογισμό της Προέδρου, η

Καλημέρα 1

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αντιπρόεδρος και Ταμίας του ΔΣ, Νίκη
Σπάλα-Ποντλάχοβα έκανε αναφορά
για τα οικονομικά της ΕΚ Πράγας, για
τους ελέγχους των οικονομικών των
μειονοτήτων που γίνονται μία φορά του
χρόνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
τσεχικού κράτους και δημοσιεύονται
στο διαδίκτυο, για τους ελέγχους των
επιδοτήσεων που παίρνουμε από τη
Δημαρχία της Πράγας και το Υπουργείο
Πολιτισμού της Τσεχίας, για τις δωρεές
των χορηγών μας και για τις συνδρομές
των μελών μας. Το πιο ευχάριστο νέο είναι
ότι ‘οικονομικά πήγαμε πολύ καλά το 2017
και λεφτά υπάρχουν για να τα βγάλουμε

Καλημέρα 1

πέρα μέχρι να πάρουμε τις επιδοτήσεις
για το 2018 τον Μάρτιο’ μας ενημέρωσε
η Ταμίας.
Η Κατερίνα Σπάλα, υπεύθυνη για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
μας ενημέρωσε για τη λειτουργία των
ελληνικών μαθημάτων. Και εδώ είχαμε
ευχάριστα νέα – το ‘ελληνικό σχολείο’
πάει πολύ καλά και η Κατερίνα έχει
και άλλες εκπλήξεις για το 2018 για τις
εκδηλώσεις των παιδιών μας. Ο Μιχάλης
Λάσο, υπεύθυνος για το χορευτικό
συγκρότημα και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού Καλημέρα, μας ενημέρωσε
για το χορευτικό συγκρότημα και τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις του χορευτικού
για το 2017. Και εδώ είχαμε πολλές
επιτυχίες!
Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ, η
υπεύθυνη της Λέσχης, Τασούλα ΖησάκηHealey τίμησε την Πετρούλα Πετσίνη,
μέλος της ΕΠΟΝ από το 1943 και μέλος
του ΚΚΕ με το τιμητικό δίπλωμα Τιμής
Ένεκεν για τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση.
Η Πετρούλα, τραυματιοφορέας του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στη
συνέχεια ‘μάνα’, ομαδάρχισσα 15 παιδιών
από το χωριό της, το Πευκόφυτο και από
την περιοχή της Καστοριάς. Η Πετρούλα
τα φρόντισε με μητρική αγάπη μέχρι να
φτάσουν στην Τσεχοσλοβακία το 1948.
Τιμήσαμε την Πετρούλα διότι πορεύτηκε
και συνεχίζει ακόμα και σήμερα στα 87
της και με σοβαρά προβλήματα στην υγεία
της, να αγωνίζεται ανυποχώρητα στους

αγώνες του ΚΚΕ για το σοσιαλισμό.
Στη
συζήτηση
ο
Ευθύμιος
Παπαδόπουλος, συνταξιούχος και παιδί
του παιδοσωσίματος του εμφυλίου
πολέμου, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του
ΔΣ, ρώτησε πότε και πώς θα γιορτάσουμε
τα 70 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών
στην Τσεχοσλοβακία και τα 100 χρόνια
από την ίδρυση του ΚΚΕ. Η Τασούλα
Ζησάκη-Healey, υπεύθυνη της Λέσχης
Φίλων του ΚΚΕ Τσεχοσλοβακίας τον
επιβεβαίωσε ότι η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ
προετοιμάζει αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του
2018 και όλοι θα ενημερωθούν έγκαιρα.
Μετά τη συζήτηση, ο Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία, κ.
Αντώνιος Θεοχάρους έκοψε την Πίτα της
ΕΚ Πράγας (ευχαριστούμε την Ταβέρνα
ΟΝΟΣ για την γλυκύτατη Πίτα που μας
πρόσφερε!!!) με το πρώτο κομμάτι για την
Ελλάδα (παραδόθηκε στον Πρέσβη της
Ελλάδας, κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη, ο οποίος
ήταν εκτός Τσεχίας), δεύτερο κομμάτι για
την Κύπρο και το τρίτο κομμάτι για την
Κοινότητά μας. Όπως κάθε χρόνο και
φέτος μέλη της Κοινότητας (γυναίκες!)
προσφέρανε τις δικές τους πίτες. Η Καίτη
Κναρ βρήκε το φλουρί και τις ευχόμαστε
χρόνια πολλά και καλή υγεία.
Η εκδήλωση μας έκλεισε με ευχές για
καλύτερες επιτυχίες το 2018.
Καλή δύναμη σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ Πράγας
και τα μέλη της ΕΚ Πράγας!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο (16-17 Δεκεμβρίου) το διήμερο πολιτικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργάνωσε η ΚΟ Κεντρικής
Μακεδονίας του ΚΚΕ για την πολιτική προσφυγιά. Το περίπτερο 16 της ΔΕΘ γέμισε με εκατοντάδες ανθρώπους του μόχθου, πολιτικούς πρόσφυγες
και απογόνους τους, που συμμετείχαν το Σάββατο στην πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά
και την Κυριακή στην ημερίδα για τη ζωή στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Μέσα από τις πολιτικές εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, τις πολιτιστικές δράσεις, αναδείχθηκε μια σπουδαία ηρωική πτυχή από την Ιστορία του ΚΚΕ, που
είναι συνυφασμένη με τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, καθώς και η μεγάλη προσφορά του σοσιαλισμού, η ανωτερότητά του σε σχέση με τη βαρβαρότητα
του καπιταλισμού.

Μ

ε πηγή έμπνευσης τη ζωή στις
Λαϊκές Δημοκρατίες

Η εκδήλωση ξεκίνησε με θεατρικό
δρώμενο εμπνευσμένο από τη ζωή
των πολιτικών προσφύγων στις Λαϊκές
Δημοκρατίες, τη φιλοξενία που γνώρισαν
στις χώρες υποδοχής, την εκπαίδευση και
την ένταξη στην παραγωγή, τη συμμετοχή
τους στη σοσιαλιστική οικοδόμηση
και τον αγώνα για τον επαναπατρισμό.
Παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα
της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ «Πολιτική Σκηνή» και
τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ, σε σενάριο
της Ιωάννας Στεφανίδου και σκηνοθεσία
της Ελένης Μακίσογλου.
Ξεκίνησε δείχνοντας τους μαχητές του
ΔΣΕ στις τελευταίες μάχες και στο
δρόμο για την προσφυγιά. Ζωντάνεψε
αφηγήσεις από εμπειρίες - σταθμούς
της ζωής των πολιτικών προσφύγων: Το
1949 στο νοσοκομείο στη Μπερκόβιτσα,
όπου δέχονταν πρωτόγνωρη φροντίδα.
Το 1950 στο Κολέγιο «Μίρκα» στη
Βουδαπέστη, ως δείγμα της προσπάθειας
μόρφωσης και γνωριμίας τους με τα
επιτεύγματα της σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Το Μάρτη του 1969, στο εντευκτήριο
της Ελληνικής Λέσχης στην Οστράβα
της Τσεχοσλοβακίας, να αφηγούνται την
ενεργό συμμετοχή τους στην προσπάθεια
οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Την άνοιξη
του 1976, σε σπίτι πολιτικών προσφύγων
στο Βρότσλαφ της Πολωνίας, που στο
επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο αγώνας
για τον επαναπατρισμό και οι δυσκολίες
που γνώριζαν όσοι επέστρεφαν πια στην
καπιταλιστική Ελλάδα. Συγκλονιστική
στιγμή ήταν όταν ένα από τα παιδιά που
έφυγαν το 1948 για να σωθούν από το
παιδομάζωμα, η Δέσποινα Πέικου, βγήκε
στη σκηνή και αφηγήθηκε συνοπτικά
τα όσα βίωσε στη δική της προσωπική
πορεία και με τον δικό της τρόπο σάλπισε
τη συνέχιση του αγώνα για την ανατροπή
της βαρβαρότητας του καπιταλισμού.
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Το θεατρικό έκλεισε με στιγμιότυπο από
ελληνικό σχολείο στην Τασκένδη το 1977,
με τα παιδιά να διδάσκονται την ιστορία
των αγώνων του λαού μας.
Το συγκρότημα «Μπουζούκι»
Η βραδιά έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα
από το συγκρότημα «Μπουζούκι», το
συγκρότημα Ελλήνων πολιτικών προσφύγων

που ιδρύθηκε στην Τασκένδη το 1967, την
περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, για
να στηρίξει τον αντιδικτατορικό αγώνα του
λαού μας, τη συγκέντρωση χρημάτων, τη
βοήθεια στους πολιτικούς κρατούμενους
και την προσπάθεια διεθνούς αφύπνισης
ενάντια στη δικτατορία. Το συγκρότημα
κατάφερε να γράψει τη δική του σημαντική
ιστορία και στην εκδήλωση ξεσήκωσε τον
κόσμο με τα τραγούδια που ερμήνευσε.
Στο «Μπουζούκι», που επανασυστάθηκε
τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουν οι
Ανδρέας Παπαδόπουλος (μπουζούκι),
Κώστας
Γκουντουβάς
(μουσικός
διευθυντής), Ανδρέας Παπαδόπουλος
(ηλεκτροακουστική κιθάρα), Θόδωρος
Παπίδης (κιθάρα - μπάσο), Δημήτρης
Μητρούσης (κρουστά), στο πιάνο ο
διακεκριμένος καλλιτέχνης της Λαϊκής
Δημοκρατίας
του
Ουζμπεκιστάν,
μουσικοσυνθέτης
και
καλλιτεχνικός

διευθυντής της ορχήστρας και ένας από τους
ιδρυτές του συγκροτήματος, Παναγιώτης
Μιχαηλίδης, και στο τραγούδι ο Πέτρος
Τσοπουρίδης, η Τζούλια Παπαδοπούλου
και η Ανθή Τατσιούλη.
Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» για τη
συμμετοχή τους στην εκδήλωση, ο
Παναγιώτης
Μιχαηλίδης
δήλωσε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί συμμετείχε
πολύς κόσμος, γιατί ανάμεσά τους είναι

πολιτικοί πρόσφυγες αλλά και κόσμος της
Θεσσαλονίκης ο οποίος για πρώτη φορά
μας γνώρισε από κοντά, γνώρισε τη δράση
που είχαμε σαν συγκρότημα και γενικά
όλες τις επιτυχίες που κατορθώσαμε και
φέραμε στην Ελλάδα. Προσδοκούμε πάντα
να είμαστε κοντά σε όποια εκδήλωση και αν
γίνει, και φυσικά στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ,
να είμαστε πάντα παρόντες. Χαρήκαμε, ο
κόσμος ήταν πάρα πολύ ζεστός και μας
έδωσε πολλή δύναμη».
Στιγμές συγκίνησης
τεκμηρίων

στην

έκθεση

Αμέτρητες ήταν οι στιγμές συγκίνησης,
στην ξενάγηση στην έκθεση τεκμηρίων
για τη ζωή των πολιτικών προσφύγων
που στήθηκε χάρη στη συγκινητική
συνεισφορά των ίδιων των πολιτικών
προσφύγων και των απογόνων τους. Στην
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έκθεση παρουσιάζονται στιγμιότυπα από
τον αγώνα για τη διάσωση των παιδιών, τη
συμμετοχή των Ελλήνων στην οικοδόμηση
του σοσιαλισμού, την καλλιέργεια της

προσφύγων στις χώρες υποδοχής και τον
αγώνα τους για επαναπατρισμό μίλησε
η Ρούλα Ελευθεριάδου, μέλος του ΔΣ
της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, απόγονος πολιτικών

σοσιαλιστικής συνείδησης μέσα και από την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Επίσης,
σπάνιο υλικό από το προσωπικό αρχείο
πολιτικών προσφύγων και απογόνων, καθώς
και το Αρχείο του ΚΚΕ, όπως στολές,
δίκοχα, όπλα, κ.λπ.
Πολλοί είδαν τον εαυτό τους στα νεανικά
τους χρόνια, στις φωτογραφίες που
φιλοξενούνταν στην έκθεση για τη ζωή
των πολιτικών προσφύγων στις Λαϊκές
Δημοκρατίες, άλλοι είδαν φωτογραφίες
και ενθύμια συγγενών και συναγωνιστών
τους, ξανάπιασαν στα χέρια τους
βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, ιστορικά,
εφημερίδες και περιοδικά, που εκδόθηκαν
στην Ελεύθερη Ελλάδα, στο Μπούλκες και
στην προσφυγιά.
Το
ενδιαφέρον
των
επισκεπτών
συγκέντρωσε και η έκθεση ζωγραφικής
με έργα καλλιτεχνών που σπούδασαν και
αναδείχθηκαν στην πολιτική προσφυγιά
και, ειδικότερα, του Ευθύμιου Τσομάκου,
του Δημοσθένη Μιχαηλίδη και του Σάββα
Κωνσταντινίδη.
Σε περίοπτη θέση βρέθηκαν και η έκθεση
της ΚΕ του ΚΚΕ για την Οκτωβριανή
Επανάσταση και όλη την περίοδο μέχρι
την αντεπανάσταση καθώς και η έκθεση
γραμματοσήμων και ντοκουμέντων, μέρος
των οποίων παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του
διημέρου.

προσφύγων.
Αναφέρθηκε στους χιλιάδες μαχητές του
ΔΣΕ και όσους τους ακολούθησαν για
να αποφύγουν την εκδικητική μανία του
αστικού στρατού, που βρήκαν καταφύγιο
στη Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές
Δημοκρατίες σε Πολωνία, Ουγγαρία,
Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία
και Γερμανία. Στη μεγάλη προσπάθεια
που ακολούθησε για την επανένωση των
οικογενειών. Στην προσαρμογή των
πολιτικών προσφύγων στις νέες συνθήκες,
στην ένταξή τους στην εκπαίδευση, στην
παραγωγή, στο πολιτιστικό περιβάλλον
των μεγάλων πόλεων. Μίλησε για το πώς
λύθηκε το ζήτημα της στέγασης, με την
οργάνωση μικρών πολιτειών, αναφέρθηκε
στη φροντίδα για τους τραυματίες και
τους ανάπηρους, τη συνταξιοδότηση
των ηλικιωμένων ανταρτών. Επίσης
αναφέρθηκε στην οργάνωση των πολιτικών
προσφύγων, με τον καθοδηγητικό
ρόλο του ΚΚΕ, στις εφημερίδες και τα
περιοδικά που δημιουργήθηκαν από τα
πρώτα κιόλας χρόνια, για να καλύψουν την
ανάγκη επικοινωνίας. Στάθηκε επίσης στην
ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων
για παιδιά και ενήλικες για τη συμμετοχή
τους σε πρωταθλήματα, στις πολιτιστικές
ομάδες που δημιουργήθηκαν σε κάθε
προσφυγική πολιτεία. Στον αγώνα για
τον επαναπατρισμό και στα προβλήματα
που προέκυψαν με τον ερχομό στην
Ελλάδα και στην ανάγκη νέας οργάνωσής
τους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους, με τη δημιουργία της Πανελλήνιας
Ένωσης Επαναπατρισθέντων Πολιτικών
Προσφύγων (ΠΕΕΠΠ) το 1976.

Στις εκθέσεις ξεναγήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις στην ημερίδα
Για την οργάνωση της ζωής των πολιτικών
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Ο Μάκης Μαΐλης, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, μίλησε για τους πρώτους Έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες, τους λεγόμενους
Μπουλκιώτες. Τους Έλληνες κατοίκους
του γιουγκοσλαβικού χωριού Μπούλκες,
τους οποίους η πορεία της ταξικής πάλης
υποχρέωσε να περάσουν τα σύνορα πριν
από το ξεκίνημα της δράσης του ΔΣΕ. Στη
δράση τους, στην περίπου τετράχρονη ζωή
του Μπούλκες, ιδιαίτερα το διάστημα 1946
- 1947.
Υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που
έπαιξαν στο ξεκίνημα του ΔΣΕ και στη
συνέχεια στην ενίσχυσή του. Σημείωσε ότι η
πολύμορφη και πολύμοχθη δραστηριότητα
των Μπουλκιωτών, ιδιαίτερα στην κρίσιμη
φάση μέχρι τη γενίκευση του ένοπλου
αγώνα, διεξαγόταν σε πολύ δύσκολες
και εξαιρετικά περίπλοκες συνθήκες.
Και σημείωσε ότι για να κρίνουμε την
ιστορία του Μπούλκες, πρέπει να πάρουμε
υπόψη τις τότε συνθήκες και να μην
κρίνουμε τα γεγονότα εκ του ασφαλούς
ή παραγνωρίζοντας τη σκληρότητα της
ταξικής πάλης. Ακόμα περισσότερο, δεν
πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στην τότε
σύγκρουση το δίκιο βρισκόταν με το μέρος
των αγωνιστών του Μπούλκες, του ΔΣΕ,
του ΚΚΕ.
Για την υποδοχή και την περίθαλψη
των παιδιών στις σοσιαλιστικές χώρες,
την εκπαίδευσή τους και τη δουλειά της
Επιτροπής Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ)
μίλησε η Κυριακή Καμαρινού, συνεργάτρια
του Τμήματος Παιδείας της ΚΕ του ΚΚΕ,
απόγονος πολιτικών προσφύγων.
Σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν στα πρώτα βήματα της
οργάνωσης των σοσιαλιστικών τους
δομών, αγκάλιασαν τα προσφυγόπουλα,
εξασφαλίζοντας όλα τα οικονομικά μέσα
συντήρησης,
διατροφής,
ρουχισμού,
θεραπείας και μόρφωσής τους, οργάνωσαν
ελληνικά σχολεία με Ελληνες δασκάλους,
ελληνικά
βιβλία
αλφαβητάρια,
μαθηματικά, ιστορία.
Επίσης ανέφερε ότι με ευθύνη της ΕΒΟΠ
γράφηκαν, κυκλοφόρησαν και διδάχθηκαν
στα σχολεία των ελεύθερων περιοχών
και της προσωρινής, όπως πιστευόταν,
προσφυγιάς, σχολικά βιβλία και τα πρώτα
εγχειρίδια για δασκάλους - νηπιαγωγούς,
τα «Παιδαγωγικά Μαθήματα» του
Γ. Αθανασιάδη και το «Βοήθημα
για τη νηπιαγωγό» της Ε. Αλεξίου.
Τυπώθηκαν
αλφαβητάρια
ελληνικής,
σλαβομακεδονικής και τουρκικής γλώσσας
(για τους Πομάκους της Θράκης), βιβλία
Μαθηματικών, Αναγνωστικά των 6 τάξεων,
βιβλία Γεωγραφίας και Γραμματικής της
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Δημοτικής.
Για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ τη δεκαετία
1950 και τις πολιτικές επιπτώσεις τους
στους πολιτικούς πρόσφυγες μίλησε
ο Κώστας Σκολαρίκος, μέλος του
Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ.
Σημείωσε ότι η ζωή των πολιτικών
προσφύγων αντικειμενικά διασυνδεόταν με
τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στις
χώρες φιλοξενίας, αλλά και την πορεία του
ΚΚΕ που λάμβανε χώρα στο πλαίσιο μιας
ιδιόμορφης και πρωτόγνωρης κατάστασης.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο 7ο
Συνέδριο του ΚΚΕ, στην όξυνση της
εσωκομματικής διαπάλης και στο εσωτερικό
του ΚΚΣΕ, μετά το θάνατο του Ιωσήφ
Στάλιν με κατάληξη το 20ό Συνέδριο, όπου
επανήλθε πιο ενισχυμένη η αναθεωρητική
τάση και η οπορτουνιστική πολιτική, που
αντανακλούσε την όξυνση της ταξικής πάλης
μεταξύ των κομμουνιστικών δυνάμεων και
των δυνάμεων της ατομικής ιδιοκτησίας
στις νέες μεταπολεμικές συνθήκες.

Στον αντίκτυπο που είχαν οι αλλαγές
αυτές και στο ΚΚΕ, τη φραξιονιστική
δραστηριότητα στο εσωτερικό του και τα
γεγονότα της Τασκένδης. Στην 6η και στην
7η Ολομέλεια, στις αποφάσεις του 9ου
Συνεδρίου του Κόμματος, το 1973, και στην
Απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης,
τον Ιούλη του 2011, που έκρινε ως άδικη
και συκοφαντική την κατηγορία ότι ο Ν.
Ζαχαριάδης ήταν ύποπτος συνεργασίας
με τον ταξικό εχθρό και προχώρησε στην
επίσημη αποκατάστασή του.
«Πολιτική
προσφυγιά
και
αντικομμουνιστική προπαγάνδα» ήταν
το θέμα της εισήγησης του Γιώργου
Μαργαρίτη,
καθηγητή
Σύγχρονης
Ιστορίας του ΑΠΘ.
Ξεκίνησε την ομιλία του με μια σύγκριση
ανάμεσα στην ελάχιστα ζηλευτή τύχη
των προσφύγων του Ισπανικού Εμφύλιου
Πολέμου που βρέθηκαν στις καπιταλιστικές
χώρες, όπου, χωρίς δισταγμό, τους
αντιμετώπισαν ως «ανεπιθύμητους» ή και

μολυσματικά «ύποπτους», αλλά και στον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται
σήμερα - από την ελληνική ή από άλλες
αστικές κυβερνήσεις - οι πρόσφυγες της
Συρίας, σε σχέση με την υποδοχή των
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις
σοσιαλιστικές χώρες.
Και σημείωσε ότι αυτές τις διαφορές
θέλουν να αποσιωπήσουν, να σβήσουν από
τα βιβλία της Ιστορίας οι αναθεωρητές.
Είναι μέρος της μεγάλης στρατηγικής
τους πρωτοβουλίας για διαστρέβλωση
όλων όσων συνέβησαν, κατακτήθηκαν στο
σοσιαλισμό με τρόπο τέτοιο ώστε να πάψει
να λειτουργεί η ιστορική αυτή περίοδος
ως σημείο αναφοράς και έμπνευσης στη
σημερινή, ολοένα και πιο δύσκολη ζωή των
ανθρώπων.
Με γλέντι με ζωντανή μουσική από το
συγκρότημα Βορειοδυτικών Συνοικιών
του ΚΚΕ και τσέχικα εδέσματα
ολοκληρώθηκε το διήμερο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΙ Μ. ΜΑΪΛΗ

Τ

ιμάμε ιδιαίτερα τους χιλιάδες
πολιτικούς πρόσφυγες που δεν
κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα,
αφού στις τρεις περίπου δεκαετίες της
πολιτικής προσφυγιάς, ήταν χιλιάδες αυτοί
οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή
στην υπερορία.
Τιμάμε όσες και όσους δεν υποχώρησαν
και
επαναπατρίστηκαν
μετά
από
πολύχρονο αγώνα, γνωρίζοντας ότι και ο
επαναπατρισμός τους σήμαινε νέα σκληρή
μάχη για την επιβίωσή τους στο πλαίσιο
του άδικου, εκμεταλλευτικού συστήματος.
Η πολιτική-πολιτιστική αυτή εκδήλωση
και η ημερίδα δεν αποτελούν μόνο
μια οφειλόμενη τιμή και ανάδειξη της
συμβολής των πολιτικών προσφύγων.
Η μελέτη της ιστορικής διαδρομής των
πολιτικών προσφύγων, της ιστορίας του
Κόμματος στην πολιτική προσφυγιά, έχει
ξεχωριστή σημασία για την ίδια τη γνώση
της ιστορίας του επαναστατικού κινήματος,
της ιστορίας του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, τη γνωριμία με τη σοσιαλιστική
οικοδόμηση στις χώρες που φιλοξένησαν
τους πολιτικούς πρόσφυγες στον αιώνα που
πέρασε.
Δίνει ερεθίσματα και αφορμές για μια
σύγκριση
σοσιαλισμού-καπιταλισμού,
της βαθιάς ανθρωπιστικής συμπεριφοράς
του σοσιαλιστικού συστήματος στους
ξεριζωμένους
Έλληνες
πολιτικούς
πρόσφυγες από τη μία και των σύγχρονων
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ξεριζωμένων προσφύγων, με τις εικόνες
των πνιγμένων στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο
και τα κάθε είδους κέντρα υποδοχής της
πολιτισμένης ΕΕ.
Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες βρέθηκαν
χωρίς τη θέλησή τους, με την έννοια ότι
η προσφυγιά ήταν αναγκαστική επιλογή,
αλλά με ψηλά το κεφάλι και δυνατό
αγωνιστικό φρόνημα στις χώρες της
σοσιαλιστικής οικοδόμησης.
Είναι χιλιάδες οι πολιτικοί πρόσφυγες που
φιλοξενήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και
τις Λαϊκές Δημοκρατίες στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη.
Ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά,
τα οποία πήραν το δρόμο της προσφυγιάς
για να σωθούν από την πείνα, τους

βομβαρδισμούς από τις βόμβες ναπάλμ
και τα “αναμορφωτήρια” της βασίλισσας
Φρειδερίκης.
Σήμερα πολλά από εκείνα τα παιδιά
βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Είστε
αδιάψευστοι μάρτυρες της φροντίδας του
σοσιαλιστικού συστήματος για το παιδί.
Ανάμεσα στους πρόσφυγες ήταν και
χιλιάδες ηλικιωμένοι, ανήμποροι, ακόμα
και υπερήλικες, άμαχοι κάτοικοι, που
πέρασαν στην πολιτική προσφυγιά για
να σωθούν από την εκδικητική μανία
του αστικού στρατού και της κρατικής
καταστολής που θα ακολουθούσε αφού
είχαν στηρίξει τη δράση του ΔΣΕ. Για ποιο
λόγο εκτιμά άραγε το αντικομμουνιστικό
παραλήρημα ότι τους “μάζεψε” όλους
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Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
αυτούς ο ΔΣΕ;
Το αντικομμουνιστικό κατασκεύασμα που
σερβίρεται ξανά και ξανά ως ξαναζεσταμένη
σούπα κάνει λόγο για παιδομάζωμα και
άλλα συναφή.
Φίλες και Φίλοι
Συντρόφισσες και Σύντροφοι
Οι δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές πολιτικοί
πρόσφυγες υπήρξαν σπλάχνο από τα
σπλάχνα του ΚΚΕ και του αγώνα που
ενέπνευσε και καθοδήγησε την τρίχρονη
εποποιία του ΔΣΕ.
Χιλιάδες από τους πολιτικούς πρόσφυγες
είχαν πρωτοστατήσει στην ταξική πάλη,
στην ένοπλη πάλη του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και
νωρίτερα στο εργατικό κίνημα στις σκληρές
ταξικές συγκρούσεις των προηγούμενων
δεκαετιών του ‘20 και του ‘30, στην πάλη
για τη βελτίωση της ζωής της εργατικής
τάξης και για την ιστορική της αποστολή
για μια λεύτερη και σοσιαλιστική Ελλάδα.
Οι
χιλιάδες
πολιτικοί
πρόσφυγες
έζησαν από πρώτο χέρι το σοσιαλισμό
και πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια
σοσιαλιστικής οικοδόμησης.
Οι μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ που
έγραφαν σελίδες δόξας, αυταπάρνησης
και ηρωισμού, που κατακτούσαν πολεμικά
μετάλλια όπως το “Ηλέκτρα”, το
“Γράμμος” και άλλα, αναδεικνύονται σε
“σταχανοφικούς” και “ουντάρνικους”,
δηλαδή σε πρωτοπόρους και καινοτόμους
εργάτες και εργάτριες της σοσιαλιστικής
παραγωγής.
Υπερασπίστηκαν
τη
σοσιαλιστική
οικοδόμηση, ακόμα και με το όπλο στο
χέρι όταν χρειάστηκε, συγκεκριμένα
στην Ουγγαρία ενάντια στην προσπάθεια
αντεπανάστασης το 1956, όπου αρκετοί
μαχητές του ΔΣΕ πολέμησαν ενεργά
ενάντια στους αντεπαναστάτες.
Χιλιάδες μαχητές του ΔΣΕ ρίχτηκαν σε
μια νέα ειρηνική μάχη, έκαναν μεγάλη
προσπάθεια και πέτυχαν σε λίγο διάστημα
να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που τους
φιλοξενούσε και να κατακτήσουν πλέον
τα κάστρα της επιστήμης, της τεχνικής
ειδίκευσης.
Στην περίπτωση των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων έλαμψε ο διεθνισμός, η
διεθνιστική βοήθεια και προσφορά των
χωρών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.
Ο διεθνισμός της εργατικής τάξης - είναι
το κοινό συμφέρον της, αν και αυτό δεν
είναι πάντα αυτονόητο.
Πεδία κομμουνιστικών αξιών, που το
σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και οι
απολογητές του δεν μπορούν ούτε θέλουν
να τα καταλάβουν, καθώς έχουν χύσει
πολύ βρώμικο μελάνι, για να δυσφημήσουν
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και συκοφαντήσουν την προσφορά
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στους
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες.
Είναι
χαρακτηριστικά
μια
σειρά
αντικομμουνιστικά
δημοσιεύματα,
εκδόσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και
άλλα, που αν και δεν αναπαράγουν όλο τον
μαύρο αντικομμουνισμό της δεκαετίας του
‘50, προβάλλουν στην καλύτερη περίπτωση
τη ζωή στη σοσιαλιστική οικοδόμηση
ως μια περίοδο πίκρας, βασάνων και
στερήσεων.
Οι χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες είναι
αδιάψευστοι μάρτυρες ποια ήταν η
πραγματικότητα.
Οι χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
με την απλόχερη βοήθεια στους Έλληνες
πολιτικούς πρόσφυγες και ιδιαίτερα στα
παιδιά, απέδειξαν το ανώτερο ανθρωπιστικό
περιεχόμενο του σοσιαλισμού.
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που
υπήρχαν από τις καταστροφές του
πολέμου, ο κεντρικός σχεδιασμός και η
κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία στα μέσα
παραγωγής έδωσαν τη δυνατότητα για την
άμεση ανταπόκριση των κρατών υποδοχής
στις ανάγκες των πολιτικών προσφύγων.
Οι φωτογραφίες με τους πύργους των
πρώην ευγενών, των καπιταλιστών, των
βιομηχάνων, οι επαύλεις που προορίζονταν
για τη χλιδή των λίγων, αφού είχαν γίνει
κοινωνική περιουσία από την εξουσία
της εργατικής τάξης, διατέθηκαν για
τη στέγαση των παιδιών των πολιτικών
προσφύγων.
Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι
αδιάψευστος μάρτυρας.
Δηλαδή όταν οι πολιτικοί πρόσφυγες και
τα παιδιά λένε: “μας διέθεσαν τα καλύτερα
κτίρια” είναι κυριολεξία σε πολλές
περιπτώσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Ρουμανία,
μια από τις πρώτες εγκαταστάσεις των
πολιτικών προσφύγων και παιδιών έγινε
στο Στεφανέτσι, σε μια ειδυλλιακή
τοποθεσία στο τσιφλίκι και την έπαυλη
του Μπρατιάνου, μεγάλου γαιοκτήμονα
που μάλιστα ήταν και πρωθυπουργός της
Ρουμανίας έως το 1938.
Είναι κι αυτό ένα δείγμα τι μπορεί να κάνει
η εργατική εξουσία ακόμα και στα πρώτα
της βήματα. Ένα γλαφυρό παράδειγμα
για τις δυνατότητες της εργατικής τάξης
όταν παίρνει τα μέσα παραγωγής και το
συσσωρευμένο πλούτο στα χέρια της.
Άραγε, πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει
σήμερα στην καπιταλιστική Ελλάδα
τη μόνιμη επωδό πως δεν υπάρχει π.χ.
ελεύθερος χώρος για να γίνει ένα σχολείο,
ένας παιδικός σταθμός κ.ά.;

Δηλαδή, όταν πρόκειται για την κάλυψη
λαϊκών αναγκών σε υγεία, παιδεία,
πολιτισμό, σε ελεύθερους χώρους κ.ο.κ. η
αστική εξουσία είναι αρνητική.
Πολύ περισσότερο το πρόβλημα
αναδεικνύεται όταν το κυνήγι του κέρδους,
τα εμπόδια που θέτει η ατομική ιδιοκτησία
στα μέσα παραγωγής, θέτει ανυπέρβλητα
εμπόδια στην υλοποίηση έργων όπως τα
αντιπλημμυρικά, με τραγικές επιπτώσεις
όπως αυτές που ζήσαμε στη Δυτική Αττική
και σε άλλες περιοχές πρόσφατα.
Η σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας,
ο κεντρικός σχεδιασμός έδωσε τις
δυνατότητες για την παραπέρα πρόοδο
στη ζωή των πολιτικών προσφύγων.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυπταν
από τις συνθήκες παρανομίας του ΚΚΕ
και δυσκόλευαν την ομαλή κομματική
ζωή, το 1950, στη Σινάια της Ρουμανίας
πραγματοποιήθηκε η 3η Συνδιάσκεψη
του ΚΚΕ με αντιπροσώπους από τους
πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά και από τις
ανταρτοομάδες στην Ελλάδα.
Η τρίτη συνδιάσκεψη υπερασπίστηκε
τον αγώνα του ΔΣΕ και συζήτησε την
οργάνωση της ζωής των πολιτικών
προσφύγων.
Τα υλικά της είναι πολύτιμα και
κυκλοφορούν από τη “Σύγχρονη
Εποχή”, καθώς στον ένα περίπου χρόνο
πολιτικής προσφυγιάς αποτυπώνεται η
επαναστατική αισιοδοξία, η τιτάνια και
καρποφόρα προσπάθεια προσαρμογής
των πολιτικών προσφύγων στις συνθήκες
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, στην
ειρηνική ζωή.
Εξαίρουμε κι εδώ την προσφορά των
Σοβιετικών εργαζομένων στη στήριξη των
πολιτικών προσφύγων.
Ήταν τέτοια η διαπαιδαγώγηση και η
διάθεση των Σοβιετικών εργαζομένων για
τη στήριξη των νεοφερμένων πολιτικών
προσφύγων, ώστε στους χώρους δουλειάς
έστηναν πινακίδες και φρόντιζαν να
μαθαίνουν μέσα στη βάρδια 10 καινούριες
λέξεις στους Έλληνες συναδέλφους τους.
Αυτά και εκατοντάδες άλλα μικρά
περιστατικά μαζικής αλληλεγγύης και
στήριξης στους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες είναι ένα γερό δείγμα πως
ο άνθρωπος διαμορφώνεται μέσα στις
συνθήκες στις οποίες ζει.
Οι
Σοβιετικοί
εργαζόμενοι
ήταν
διαπαιδαγωγημένοι με τα ιδανικά
της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, της
αισιοδοξίας στην αντιμετώπιση των
δυσκολιών καθώς και οι ίδιοι είχαν βιώσει
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αλλά και οι ίδιες οι συνθήκες της
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παραγωγής, οι οποίες καλλιεργούσαν τη
συλλογικότητα, την ευγενική άμιλλα και
όχι τον ανταγωνισμό, συνέβαλλαν ώστε να
υπάρχει αντίστοιχη συνείδηση.
Στα υλικά της τρίτης συνδιάσκεψης του
1950 καταγράφεται -για παράδειγμα- το
“άγχος” να κατανεμηθούν σχεδιασμένα
σε μόνιμη δουλειά όσοι ακόμα δεν είχαν
ενταχθεί στην παραγωγή, αυτοί ήταν
περίπου 3.000, ενώ περίπου 30.000 ήδη
εργάζονταν.
Τέτοιος σχεδιασμός και έλεγχος στο να
βρουν όλοι δουλειά, τέτοια δημιουργικά
άγχη μπορούσε να έχει μόνο η
σοσιαλιστική κοινωνία, όπως στην ΕΣΣΔ,
που ήδη από την δεκαετία του 1930 είχε
εξαλείψει την ανεργία.
Στο σύνολο των σοσιαλιστικών χωρών έγινε
επίσης καταμερισμός για την υποστήριξη
των πολιτικών προσφύγων ανάλογα με την
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, αλλά
και τα πλεονεκτήματα της κάθε χώρας.
Για παράδειγμα, η Δρέσδη υπήρξε
κέντρο φιλοξενίας, αποθεραπείας και
αποκατάστασης με τεχνητά μέλη για
αναπήρους του ΔΣΕ που είχαν υποστεί
βαριά κατάγματα και ακρωτηριασμούς.
Το ίδιο και στην Πολωνία σε ειδικό
κέντρο, στο νησί Βόλιν, όπου λειτούργησε
το “νοσοκομείο 250”.
Αντίθετα, για την Ελλάδα της εποχής
εκείνης είναι πολύ χαρακτηριστικές οι
φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου με
παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στα χιόνια.
Επίσης, χαρακτηριστική είναι η ταινία του
Τάσου Ψαρρά “Καραβάν Σαράι”, που
εκτυλίσσεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και
περιγράφει πολύ ρεαλιστικά τι περίμενε
τους αγροτικούς πληθυσμούς που βίαια
ξεσπιτώνονταν από τον αστικό στρατό και
στοιβάζονταν σε γκέτο στις πόλεις, ώστε
να αποκόψουν το ΔΣΕ από στήριξη και
εφεδρείες.
Φίλες και Φίλοι
Συντρόφισσες και Σύντροφοι
Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες αλλά
και τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στις
σοσιαλιστικές χώρες έζησαν από κοντά
την προσφορά του σοσιαλισμού καθώς
και μια σειρά παρεκκλίσεις που οδήγησαν
στις ανατροπές, στην καπιταλιστική
παλινόρθωση.
Το ΚΚΕ -συλλογικά και επιστημονικάπροσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα για τις
αιτίες που οδήγησαν στις ανατροπές, στην
αντεπανάσταση.
Το ΚΚΕ απευθύνεται ιδιαίτερα στους
απογόνους των πολιτικών προσφύγων,
δεύτερης και τρίτης γενιάς, να γνωρίσουν
ακόμα καλύτερα τα επιτεύγματα της
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σοσιαλιστικής
οικοδόμησης,
καθώς
και τα συμπεράσματα για τις αιτίες των
ανατροπών.
Μόνο έως το 1974 είχαν γεννηθεί στην
πολιτική προσφυγιά 15.000 παιδιά, στα
επόμενα χρόνια πολύ περισσότερα.
Όλοι εσείς, που αρκετοί βρίσκεστε και σε
αυτή εδώ την αίθουσα απόψε, γνωρίσατε
από πρώτο χέρι τα επιτεύγματα του
σοσιαλισμού.
Πολλοί νοιώσατε άμεσα και έντονα την
υποχώρηση με τις αντεπαναστατικές
ανατροπές.
Παρά τα συναισθήματα πίκρας, ακόμα και
απογοήτευσης που μπορεί να γεννήθηκαν,
ένα είναι σίγουρο: Ο κόσμος δεν έγινε
καλύτερος, αντιθέτως η ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα, η βαρβαρότητα έγινε ακόμα
πιο έντονη σε βάρος των εργαζομένων
όλου του κόσμου.
Χάθηκε η πιο μεγάλη μέχρι τότε
κατάκτηση της ανθρωπότητας, ένα
σύστημα που είχε στο επίκεντρό του την
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, την
άνοδο του γενικού επιπέδου ευημερίας για
όλους.
Το ΚΚΕ υπερασπίζεται τη σοσιαλιστική
οικοδόμηση που γνωρίσαμε, αλλά
ταυτόχρονα επισημαίνει τις αιτίες
που οδήγησαν στις ανατροπές, που
αποδόμησαν τη σοσιαλιστική κοινωνία.
Σε όσους -και με αφορμή τα 100 χρόνια
της Οχτωβριανής Επανάστασης- ρωτούν
“γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός;” τους
απαντάμε:
Επειδή σταδιακά το Κομουνιστικό
Κόμμα και η σοβιετική εξουσία, μπροστά
σε δυσκολίες, υιοθέτησαν επιλογές,
όπως προώθηση της πολιτικής της
αγοράς, παρμένη από τους νόμους του
καπιταλισμού.
Έτσι αποδυναμώθηκε η κοινωνική
ιδιοκτησία, ο Κεντρικός Σχεδιασμός,
ο εργατικός έλεγχος, ο σοσιαλιστικός
χαρακτήρας της παραγωγής, χάθηκε
η προωθητική δύναμη ανάπτυξης
σοσιαλισμού.
Επίσης, απεμπολήθηκε ο χαρακτήρας
της εξουσίας, ως δικτατορίας του
προλεταριάτου, με το λεγόμενο παλλαϊκό
κράτος, όπως και η ταξική πάλη που
συνεχίζεται μέχρι τον κομμουνισμό.
Η μελέτη των αιτιών, που οδήγησαν στις
αντεπαναστατικές ανατροπές, δεν είναι
απλά και μόνο μια απαραίτητη ερευνητική
δραστηριότητα, αλλά υπηρετεί, ενισχύει
τη μελλοντική προσπάθεια οικοδόμησης
του σοσιαλισμού.
Τέτοια συμπεράσματα ήδη έχουν ενταχθεί
στο Πρόγραμμα του ΚΚΕ που ψήφισε το

19ο Συνέδριό του.
Φίλες και Φίλοι
Στην πολιτική προσφυγιά τότε, πέρασε
και το ίδιο το μεγαλύτερο μέρος του
Κόμματος, η Κεντρική του Επιτροπή,
το Πολιτικό Γραφείο, στις τρεις περίπου
δεκαετίες που το ΚΚΕ είχε τεθεί εκτός
νόμου από το ελληνικό αστικό κράτος.
Έτσι η έδρα της ΚΕ φιλοξενήθηκε στη
Ρουμανία και μετά το 1968 στην Ουγγαρία.
Αντίστοιχα τα εκδοτικά του Κόμματος,
όπως η “Νέα Ελλάδα” και οι “Πολιτικές
και Λογοτεχνικές Εκδόσεις”.
Στην πολιτική προσφυγιά λειτούργησε
αρχικά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός
“Ελεύθερη Ελλάδα” και μετά το 1956 η
“Φωνή της Αλήθειας” που εξέπεμπε στα
βραχέα παράνομα στην Ελλάδα για την
ενημέρωση των κομμουνιστών και του
ελληνικού λαού έως το 1974.
Όλη σχεδόν η περίοδος της πολιτικής
προσφυγιάς του Κόμματος και χιλιάδων
αγωνιστών συνδέθηκε επίσης με σελίδες
πρωτοπόρας δράσης και αυτοθυσίας.
Συνδέθηκε με παράνομες αποστολές στην
Ελλάδα για την ανάπτυξη της δράσης
του Κόμματος. Η αποστολή του Νίκου
Μπελογιάννη ήταν μια από τις πολλές.
Συνδέθηκε με βοήθεια, που συγκέντρωναν
οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες για την
αρωγή σε φυλακισμένους και εξόριστους,
αλλά και σε οικογένειες αγωνιστών που
έμειναν πίσω και περνούσαν τα πάνδεινα,
ειδικά στην ύπαιθρο που την λυμαίνονταν
οι χωροφύλακες, οι ΜΑΥδες και κάθε
είδους παρακρατικοί τρομοκράτες.
Συνολικά, η δράση του ΚΚΕ στηρίχτηκε
από τα Κομμουνιστικά και Εργατικά
Κόμματα των χωρών της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης καθώς και από τα αντίστοιχα
κράτη.
Ταυτόχρονα, οι εσωτερικές εξελίξεις στις
χώρες φιλοξενίας με πρώτη την ίδια τη
Σοβιετική Ένωση επηρέασαν τη ζωή των
πολιτικών προσφύγων, την ιδεολογική
διαπάλη καθώς και την πολιτική του
Κόμματός μας.
Για παράδειγμα, η δεξιά οπορτουνιστική
στροφή του ΚΚΣΕ με τις αποφάσεις του
20ού Συνεδρίου το 1956 επέφερε την
επέμβαση του ΚΚΣΕ και της επιτροπής
των 6 ΚΚ στο ΚΚΕ.
Αποτέλεσε την αφετηρία για την αλλαγή
της πολιτικής γραμμής του Κόμματος,
την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη από
Γενικό Γραμματέα της ΚΕ. Η παρέμβαση
επέφερε δεξιά οπορτουνιστική στροφή και
στην οργανωτική πολιτική του ΚΚΕ.
Βέβαια και πριν την 6η Ολομέλεια μπορεί
να διαπιστώσει κανείς προβλήματα στην
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εσωκομματική λειτουργία (όχι μεγαλύτερα
όμως από εκείνα άλλων περιόδων) όπως
και κυρίως μετά την 6η Ολομέλεια του
1956.
Ήταν προσχηματική η αναφορά σε δήθεν
κρίση στο Κόμμα πριν το 1956. Αντίθετα
η 6η Ολομέλεια του 1956 ήταν που
επέφερε κρίση και διάσπαση στο ΚΚΕ και
οδήγησε στη διαγραφή χιλιάδων τίμιων
κομματικών μελών στις οργανώσεις της
Τασκένδης.
Παρά τη δεξιά στροφή που επήλθε στα
χρόνια μετά την 6η Ολομέλεια του 1956,
το Κόμμα μας υπερασπίστηκε στοιχειώδεις
επαναστατικές αρχές, άνοιξε μέτωπο στον
ευρωκομμουνισμό, δεν μετατράπηκε
σε κόμμα ευρωκομμουνιστικό, άνοιξε
ιδεολογικό μέτωπο μαζί του.
Όλη η περίοδος της πολιτικής προσφυγιάς
των χιλιάδων μαχητών του ΔΣΕ, των
χιλιάδων κομμουνιστών και του ίδιου
του Κόμματος, εκείνη την περίοδο, είναι
ιδιαίτερα διδακτική.
Φίλες και Φίλοι
Συντρόφισσες και Σύντροφοι
Ήταν έντονος ο πόθος των πολιτικών
προσφύγων για τον επαναπατρισμό, για την
επανένωση με το οικογενειακό περιβάλλον
στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι θα
ζούσαν σε συνθήκες άγνωστες, στον κόσμο
του καπιταλισμού.
Άλλωστε, ως αγωνιστές, οι περισσότεροι
ένοιωθαν και την ανάγκη της αγωνιστικής
προσφοράς στον τόπο που γεννήθηκαν και
μεγάλωσαν.
Επιπλέον, σε κάποιους ο επαναπατρισμός
προέκυπτε περισσότερο ως ατομική
επιλογή καθώς στην πολιτική προσφυγιά
βρέθηκαν και άνθρωποι με χαλαρότερους
δεσμούς με το κίνημα και το Κόμμα.
Συνολικά
ο
αγώνας
για
τον
επαναπατρισμό συνδεόταν με τον αγώνα
για τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, την
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων,
των φυλακισμένων αγωνιστών, που αρκετοί
κρατούνταν για πάνω από 20 χρόνια.
Είχε τα χαρακτηριστικά πάλης για τον
έντιμο επαναπατρισμό, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς δηλώσεις
μεταμέλειας, χωρίς πολιτική υποχώρηση.
Και αυτή η πλεύση τηρήθηκε συλλογικά
από την πλειοψηφία των πολιτικών
προσφύγων, ενάντια στις προσπάθειες της
πολιτικής του ελληνικού αστικού κράτους
να προσεταιριστεί αρκετούς από αυτούς
μέσω των πρεσβειών.
Από την πλευρά του ελληνικού κράτους
τηρήθηκε αδιάλλακτη στάση απέναντι
στους πολιτικούς πρόσφυγες με περιόδους
χαλάρωσης αλλά και έντασης των φραγμών.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι αφαιρέθηκε
ακόμα και η ελληνική ιθαγένεια από
χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες.
Σε χιλιάδες πρόσφυγες δεν επιτράπηκε
ούτε η τουριστική επίσκεψη στην Ελλάδα.
Δεν επιτρεπόταν ούτε η ταφή στην πατρίδα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
καθηγητή χειρουργικής στο πανεπιστήμιο
Αθηνών, διεθνούς φήμης επιστήμονα,
Πέτρου Κόκκαλη, του οποίου η κηδεία
έγινε κατορθωτή, μετά από πολλά
διαβήματα κι αφού είχαν μεσολαβήσει
αρκετές ημέρες από το θάνατό του. Και
ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις
που αυτό έγινε κατορθωτό.
Συντρόφισσες και σύντροφοι
Κάθε περίοδος στη δράση του Κόμματος
έχει τις δικές της πρωτόγνωρες δυσκολίες
και νέα κάθε φορά καθήκοντα.
Αμέσως μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ, το
ΚΚΕ βρέθηκε με ένα μεγάλο μέρος των
δυνάμεών του στην πολιτική προσφυγιά.
Ένα άλλο βρισκόταν στην Ελλάδα
σε συνθήκες βαριάς παρανομίας. Η
επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο
τμήματα, η καθοδήγηση δηλαδή του
Κόμματος και του κινήματος, γίνονταν
μέσω ασυρμάτων και πάνω απ’ όλα με
τις παράνομες αποστολές στελεχών στην
Ελλάδα. Πρόκειται για μια ξεχωριστή
ηρωική σελίδα από τη δράση του
Κόμματος.
Κι ένα τρίτο τμήμα των δυνάμεων του
Κόμματος, δηλαδή χιλιάδες κομμουνιστές
και άλλοι αγωνιστές βρισκόταν στις
φυλακές και τις εξορίες, με τις εκτελέσεις
κρατουμένων αγωνιστών να συνεχίζονται.
Σε αυτές τις συνθήκες η πιεστική ανάγκη
για νόμιμη δράση του Κόμματος για τη
σωτηρία της ζωής χιλιάδων κρατουμένων,
για την απελευθέρωσή τους, οδήγησε
στην επεξεργασία, ήδη από το 1949, μιας
θέσης που έθετε λαθεμένα ως στόχο πάλης
την ανάγκη σχηματισμού της λεγόμενης
εθνικής δημοκρατικής κυβέρνησης που
εκτιμούσε ότι θα έκανε πράξη την ελεύθερη
λειτουργία του ίδιου του Κόμματος, την
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων
και τον επαναπατρισμό των πολιτικών
προσφύγων.
Όπως απέδειξαν και οι εξελίξεις, το
Κόμμα παρέμεινε εκτός νόμου από όλες
τις αστικές κυβερνήσεις είτε αυτές ήταν
“δεξιές” είτε “κεντρώες”.
Αποδείχτηκε, δηλαδή, ότι είναι άλλο
ζήτημα η πάλη για ελευθερίες και
δικαιώματα, που ασφαλώς έπρεπε να είναι
στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης και
μάλιστα με κινήσεις που να εκθέτουν τις
αστικές κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης και

εντελώς άλλο ζήτημα η προγραμματική,
στρατηγική στόχευση για μια κυβέρνηση,
στο έδαφος του καπιταλισμού, η οποία
θα έκανε πράξη τον εκδημοκρατισμό, τη
γενική αμνηστία, τον επαναπατρισμό και
κάποια άλλα και πολύ περισσότερο θα
άνοιγε και το δρόμο για το σοσιαλισμό.
Ένα τέτοιος κυβερνητικός στόχος
αστικοδημοκρατικής
διαχείρισης,
αντικειμενικά, υπέσκαπτε την ιδεολογικήπολιτική-οργανωτική αυτοτέλεια του
ΚΚΕ, ακύρωνε την προσπάθεια χάραξης
γνήσιας επαναστατικής στρατηγικής.
Εδώ πρέπει να πούμε πως από όλη
την περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς
του Κόμματος, εξάγονται χρήσιμα
συμπεράσματα και για το διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα.
Ένα βασικό συμπέρασμα που πρέπει να
κρατήσουμε είναι ότι δεν είναι ζήτημα
κάποιων τυπικών κανόνων στις σχέσεις
ανάμεσα στα κόμματα ή ζήτημα γενικά
της αρχής που λέει, ένα κόμμα να μην
παρεμβαίνει στα εσωτερικά του άλλου,
εκφράζοντας ανάλογη γνώμη ή κριτική
άποψη.
Αλλά το κύριο ζήτημα είναι το ίδιο
το περιεχόμενο της όποιας διεθνούς
παρέμβασης για πραγματική, ουσιαστική
βοήθεια, εάν δηλαδή αυτή ενισχύει
την επαναστατική στρατηγική, την
σοσιαλιστική - κομμουνιστική προοπτική
ή την αποδυναμώνει, ακόμα και την
υπονομεύει.
Ανάλογη πείρα πλέον έχει κατακτήσει
το ΚΚΕ, όπως και άλλα Κομμουνιστικά
Κόμματα, δρώντας στις σημερινές
συνθήκες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα
του παρόντος, σε συνθήκες μάλιστα
αρνητικού διεθνούς συσχετισμού, σε
συνθήκες συνολικού πισωγυρίσματος και
οργίου της αντεπανάστασης.
Είναι και αυτό ένα μικρό δείγμα των
σύνθετων συνθηκών και της πίεσης, από
τα ίδια τα πράγματα, που ασκείται στην
προσπάθεια του ΚΚΕ να χαράσσει
επαναστατική πολιτική γραμμή σε όλες
τις συνθήκες. Να κρίνει επιστημονικά ταξικά την κατάσταση που κάθε φορά
διαμορφώνεται.
Τα συμπεράσματα από όλη αυτή την
περίοδο, από την μελέτη της πείρας όλου
του 20ού αιώνα, έδωσαν στο Κόμμα μας
τα εφόδια για να διαμορφώσει στέρεα
πεποίθηση για το σε ποια κυβέρνηση,
σε ποια εξουσία θα δώσει το παρόν, θα
δώσει όλες του τις δυνάμεις, όπως επίσης
και την άρνησή του να συμμετάσχει ή να
δώσει στήριξη σε οποιαδήποτε αστική
κυβέρνηση, εγκλωβισμού και παράδοσης
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στην πράξη του εργατικού-λαϊκού
κινήματος στον αντίπαλο.
Συμπεράσματα που μας βοήθησαν στη
διαμόρφωση σύγχρονου επαναστατικού
προγράμματος και χάραξης ανάλογης
γραμμής πάλης στο κίνημα, που μας
οδήγησαν σε επιβεβαίωση των προβλέψεών
μας, την προετοιμασία του εργατικούλαϊκού παράγοντα. Έτσι μπορέσαμε να
αντιμετωπίσουμε, τα τελευταία χρόνια,
μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής
καπιταλιστικής
κρίσης,
αστικής
σοσιαλδημοκρατικής
διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, όλες τις ψεύτικες ελπίδες
και προσδοκίες, τις μικροαστικές
οπορτουνιστικές αυταπάτες, κάθε είδους
αστικές και οπορτουνιστικές πιέσεις.

εργατικού κινήματος, να προωθείται
η
αντιμονοπωλιακή-αντικαπιταλιστική
κοινωνική συμμαχία, να δυναμώνει το
ΚΚΕ, ως δύναμη κοινωνικής ανατροπής,
κόμμα ικανό να ηγηθεί αυτής της πάλης,
κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, για
την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό.
Μπορεί να φανταστεί κανείς σήμερα
ποια θα ήταν η θέση του ΚΚΕ, αν είχε
υποχωρήσει στην πίεση για συμμετοχή,
στήριξη ή απλά ανοχή στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που δίνει “γην και
ύδωρ” στους ΝΑΤΟικούς δολοφόνους
και στην ολομέτωπη επίθεση του
κεφαλαίου που με την κυβερνητική βούλα
αμφισβητεί ακόμα και το δικαίωμα τις
απεργίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης

Κατορθώσαμε να κρατηθεί ζωντανό το
όραμα, ο στόχος, να βάζουμε πλέον
τις βάσεις για την ανασυγκρότηση του

των εργαζομένων.
Έτσι, λοιπόν, γι’ αυτό ισχυριζόμαστε
ότι έχει πολλαπλή σημασία η γνώση της

ιστορίας, η εξαγωγή συμπερασμάτων, που
μας κάνουν συλλογικά πιο ικανούς στην
πάλη σήμερα.
Συντρόφισσες και σύντροφοι
Τελικά, ο επαναπατρισμός των πολιτικών
προσφύγων ήρθε ως αποτέλεσμα των
πολύχρονων αγώνων και έγινε πράξη
μετά την ντε φάκτο νομιμοποίηση του
Κόμματος το 1974, με την πτώση της
επτάχρονης δικτατορίας.
Τίποτα δεν χαρίστηκε. Τα πάντα
κατακτήθηκαν με αγώνες.
Τιμάμε όλους και όλες που έπεσαν στα
πεδία των μαχών, εκτελέστηκαν.
Όσους
βασανίστηκαν,
εξορίστηκαν,
φυλακίστηκαν.
Όσους και όσες βρέθηκαν στην
αναγκαστική πολιτική προσφυγιά.
Τα παιδιά και τα εγγόνια όλων αυτών
που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για
την αξιοπρέπεια, τη ζωή και το καλύτερο
πανανθρώπινο μέλλον.
Για το σοσιαλισμό- κομμουνισμό.
100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση, οπότε και ο
πάγος έσπασε και ο δρόμος χαράχτηκε, η
γραμμή χαράχτηκε, αλλά και 30 περίπου
χρόνια μετά την αντεπανάσταση και το
ιστορικό πισωγύρισμα, το κάλεσμα των
κομμουνιστών παραμένει επίκαιρο και πιο
αναγκαίο σήμερα:
“Σύντροφοι ψηλά την κόκκινη σημαία!
Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών!
Ο σοσιαλισμός- κομμουνισμός είναι το
μέλλον του κόσμου”!
Προϋπαντούμε τα 100 χρόνια του ΚΚΕ
με την υπόσχεση που δίνει και το τραγούδι
ότι “το λάβαρο που μου ‘λαχε ψηλά θα το
κρατήσω. Εμπρός σύντροφοι πιο
ψηλά…”».

Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
(Εισήγηση στην ημερίδα για την πολιτική προσφυγιά, Θεσσαλονίκη, 16-17 Δεκεμβρίου 2017)

Ο

εικοστός αιώνας υπήρξε εποχή
ιμπεριαλιστικών
συγκρούσεων
παγκόσμιας εμβέλειας, όπως τις προκαλεί
ο χωρίς όρια και όρους ανταγωνισμός
ανάμεσα στις ισχυρές μητροπόλεις του
καπιταλισμού. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε
και πεδίο σκληρών ταξικών αναμετρήσεων
οι οποίες πολύ συχνά επιστέγασαν τις
αντίστοιχες μεγάλες ιμπεριαλιστικές
συγκρούσεις.
Στην
διάρκεια
του
αιώνα αυτού, «αιώνα θριάμβου του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής» όπως
τον προσδιόρισαν στο ξεκίνημά του,
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προέκυψε, με ορόσημο το 1917, μια νέα
πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Οι
λαοί, με την εργατική τάξη επικεφαλής,
έμαθαν να διαβαίνουν το κατώφλι της
εξουσίας –κατώφλι απαγορευμένο σε
αυτούς από τις απαρχές της ιστορίας της
ανθρωπότητας, όσο τη γνωρίζουμε. Ήταν
μια ριζοσπαστική αλλαγή που έδωσε
νέα διάσταση, έφερε νέα διακυβεύματα
στον αδιάκοπο ταξικό αγώνα. Οι λαοί,
οι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι έπαψαν
να είναι βουβά πιόνια στα παιχνίδια των
μεγάλων, απέκτησαν δική τους φωνή και
υπαγόρευσαν τις δικές τους προσδοκίες
για το μέλλον.
Οι ταξικές συγκρούσεις πήραν νέα,
απόλυτη τροπή. Η εκάστοτε άρχουσα
τάξη επιχείρησε, σε πολλές περιπτώσεις,
σε πολλά σημεία της γης, να συντρίψει το
«μολυσμένο» τμήμα της κοινωνίας, εκείνο
το κομμάτι δηλαδή που ακολούθησε το
δρόμο της εξέγερσης, της επανάστασης
και του αγώνα ενάντια στην αμείλικτη
δικτατορία του κεφαλαίου. Οι άρχοντες
της όποιας εποχής ευχαρίστως κόβουν
το κεφάλι κάθε φορά που αυτό σηκώνεται
περήφανα ψηλά για να αψηφήσει την
εξουσία τους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αγώνα,
σύγκρουσης και μίσους πολλές φορές
ξεριζώθηκαν πληθυσμοί, πολιτείες, χωριά,
συνοικίες και οι κάτοικοί τους βρέθηκαν
σε δρόμους προσφυγιάς, σε τόπους ξένους,
μακριά από μια γενέθλια γη όπου είχε
νικήσει το άδικο. Κύματα προσφύγων –
πολιτικών προσφύγων τους είπαν- ήρθαν
να προστεθούν σε όσους η φτώχεια και η
ανέχεια έδιωχνε μακριά από τις πολιτείες
και τα χωριά τους. Σε όσους οι πόλεμοι
και οι «Μεγάλες Ιδέες» της αστικής τάξης
ξερίζωσαν από τα σπίτια τους και τους
έριξαν, εξαθλιωμένους πένητες, στους
πέντε δρόμους. Η χώρα μας, η Ελλάδα,
έχει γνωρίσει όλα τα είδη ξεριζωμού
και προσφυγιάς μέσα σε λίγα μόλις
χρόνια στην σύγχρονη ιστορία της. Η
πολιτική προσφυγιά, ετούτοι οι εξήντα,
ίσως εβδομήντα χιλιάδες άνθρωποι
που ακολούθησαν τον Δημοκρατικό
Στρατό της Ελλάδας στην υποχώρηση,
ήταν ένα μέρος ετούτης της ιστορικής
πραγματικότητας.
Λίγα μόλις χρόνια πριν τον ελληνικό
εμφύλιο πόλεμο, ένας άλλος αγώνας
μεσογειακού λαού συντάραξε τον τότε
κόσμο: ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος.
Ο αγώνας υπήρξε άνισος. Η ανοικτή
συμμετοχή του γερμανικού και του
ιταλικού στρατού, ναυτικού, αεροπορίας
στο πλευρό των εθνικιστών, η συμπαράταξη
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μαζί τους όλων των τότε βιομηχανικών
μονοπωλιακών
συγκροτημάτων
του
καπιταλιστικού κόσμου και η υποκριτική
πολιτική της «μη επέμβασης» των
λεγόμενων
«δυτικών
δημοκρατιών»
-ανάμεσά τους και της Γαλλίας όπου
κυβερνούσε το «Λαϊκό Μέτωπο»οδήγησαν στην ήττα τον ηρωικό αγώνα
του ισπανικού λαού και των αντιφασιστών
που ήρθαν από ολόκληρο τον κόσμο να
πολεμήσουν μαζί του. Διαδοχικά κύματα
προσφύγων, πέρασαν τα σύνορα της χώρας
ζητώντας άσυλο στις γειτονικές προς την
Ισπανία χώρες. Από τα 25.000 παιδιά από
τη Χώρα των Βάσκων που εκκενώθηκαν
στα 1937 ως τις 500.000 πρόσφυγες της
τελικής La Retirada (της «υποχώρησης»)
στις αρχές του 1939, πλήθη ανθρώπων
πήραν τους δρόμους της προσφυγιάς. Θα
ήταν χρήσιμο ως σημείο σύγκρισης να
εξετάσουμε τη μοίρα αυτών των ανθρώπων.
Οι γύρω χώρες, η «δημοκρατική» και
«λαϊκή» Γαλλία, η εξίσου «δημοκρατική»
Βρετανία, υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες ως
«ανεπιθύμητο» βάρος, ίσως και ως κίνδυνο
μετάδοσης μολυσματικών ιδεών –στις
κομμουνιστικές ιδέες αναφέρονταν. Τα
παιδιά από τη χώρα των Βάσκων αφέθηκαν
στην καλύτερη περίπτωση στα χέρια
της Καθολικής Εκκλησίας, κλείστηκαν
σε στρατόπεδα και σκορπίστηκαν στις
βρετανικές αποικίες .(Αναφερόμαστε
στην τύχη της αποστολής 4.000 περίπου
παιδιών και διακοσίων περίπου συνοδών
τους που έφτασαν στην Αγγλία με το
ατμόπλοιο La Habana, το 1937. ) Από
εκείνα που έφτασαν στη Γαλλία τα πιο
τυχερά ήταν τα 2.500 που προωθήθηκαν
στη Σοβιετική Ένωση μετά από αίτημα
της σοβιετικής κυβέρνησης στη Γαλλία.
Εκεί τα υποδέχθηκαν ως αθώα θύματα του
ανελέητου αγώνα ενάντια στον ναζισμό
που μόλις ξεκινούσε. Το σοβιετικό κράτος
ανέλαβε να τα μεγαλώσει ως να ήταν παιδιά
των δικών του ηρώων. Θα ήταν παράλειψη
να μην αναφέρουμε και τις προσπάθειες
της κυβέρνησης του Μεξικού να σώσει
όσο περισσότερα παιδιά μπορούσε. Όσα
έμειναν στην Γαλλία παραδόθηκαν στο
καθεστώς του Φράνκο κάτω από πλήθος
προσχημάτων και δικαιολογιών.
Στις αρχές του 1939 όταν άρχισε να περνά
τα σύνορα της Γαλλίας το τεράστιο κύμα
προσφύγων η τότε γαλλική κυβέρνηση –
όπου κυριαρχούσαν οι «σοσιαλιστές» και
οι «αριστεροί ριζοσπάστες» του «Λαϊκού
Μετώπου», αντιμετώπισε τους πρόσφυγες
περίπου ως εισβολείς. Οργάνωσε
πρόχειρα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
όπως αυτά που έκλειναν τους αγωνιστές

της ελευθερίας στις αποικίες. Πολλοί
Γερμανοί, Αυστριακοί, Ούγγροι, Πολωνοί
αντιφασίστες παραδόθηκαν στις χώρες
καταγωγής τους. Μερικοί από αυτούς
ήταν Εβραίοι, όλοι ήταν «σεσημασμένοι»
κομμουνιστές και ουδείς αμφέβαλε για
τη τύχη που τους περίμενε στις πατρίδες
τους.… Οι υπόλοιποι έζησαν για λίγους
μήνες κάτω από άθλιες συνθήκες στα
στρατόπεδα στη Τουλούζη, τη Μασσαλία,
το Αιξ. Πολλοί πέθαναν εκεί από
αρρώστιες, στερήσεις και αφρόντιστα
τραύματα. Στον πόλεμο πολλοί έπεσαν
στα χέρια των Γερμανών και στάλθηκαν
στα στρατόπεδα του θανάτου –σταλμένοι
εκεί και από το ναζιστικό κράτος του Βισύ.
Μερικοί κατάφεραν να διαφύγουν στα
βουνά, στις Κάτω Άλπεις ιδιαίτερα, όπου,
λίγο αργότερα, δημιούργησαν μαζί με
Γάλλους και Ιταλούς αντιφασίστες ομάδες
Αντίστασης. Ακόμα και σήμερα -αν και τα
στρατόπεδα εγκλεισμού τους αποτελούν
τουριστικό αξιοθέατο- η τύχη των
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων αυτών
εξακολουθεί να τυλίγεται σε πέπλα ένοχης
σιωπής. Η αστική ιστοριογραφία δεν
βρήκε να πει πολλά πράγματα γι αυτούς
ενώ λίγοι επιβίωσαν για να συντηρήσουν τις
εφιαλτικές μνήμες της σκοτεινής εποχής.
Αυτή ήταν η ελάχιστα ζηλευτή τύχη
των προσφύγων –των αγωνιστών της
δημοκρατίας- του ισπανικού εμφυλίου
πολέμου.
Δέκα χρόνια αργότερα στην Ελλάδα
συνέβη μια νέα Retirada. Ο Δημοκρατικός
Στρατός της Ελλάδας, νικημένος από
το βάρος της αμερικανικής επέμβασης,
υποχώρησε στα εδάφη των όμορων με
τη χώρα μας Λαϊκών Δημοκρατιών, της
Αλβανίας και της Βουλγαρίας κυρίως.
Οι αριθμοί ήταν και εδώ σημαντικοί. Η
διαφορά του 1949 με το 1939 ήταν ότι οι
πρόσφυγες αυτοί, όταν πέρασαν τα σύνορα,
δεν βρέθηκαν ούτε στη «φιλεύσπλαχνη»
Αγγλία, ούτε στην λαϊκομετωπική, ίσως
και «σοσιαλιστική» Γαλλία. Δεν βρέθηκαν
δηλαδή σε χώρες καπιταλιστικές όπου,
χωρίς δισταγμό, τους αντιμετώπισαν
ως «ανεπιθύμητους» ή και μολυσματικά
«υπόπτους». Ο κομμουνισμός είχε τότε
καταχωρηθεί από την αστική πολιτική στις
«μολυσματικές» ασθένειες.
Υποχώρησαν στις όμορες Λαϊκές
Δημοκρατίες. Δεν ήταν ό,τι το καλύτερο.
Οι χώρες αυτές ήταν φτωχές, η Αλβανία
ειδικά επούλωνε ακόμα τις πληγές της
πολύχρονης κατοχής της από τις δυνάμεις
του φασισμού και του Άξονα. Οι Βρετανοί
ιμπεριαλιστές έστελναν τακτικά στη χώρα
αποσπάσματα «εθνικιστών» και πρακτόρων
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οι οποίοι με στρατιωτική δράση, σαμποτάζ
και άφθονο χρήμα συντηρούσαν ένα κλίμα
ανασφάλειας στη χώρα. Σε μικρότερη
κλίμακα παρόμοια φαινόμενα υπήρχαν και
στη Βουλγαρία όπου οι αντιδραστικοί με
τη βοήθεια Αμερικανών και Άγγλων έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν τη
λαϊκή εξουσία. Οι επιτροπές του ΟΗΕ,
όπου περίσσευαν οι αξιωματικοί και οι
πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων καραδοκούσαν
για να εκμεταλλευτούν την παραμικρή
ευκαιρία που θα παρουσιαζόταν μπροστά
τους και να υπονομεύσουν και αυτές, από
την «ουδέτερη» τάχα θέση τους, την ίδια
λαϊκή εξουσία.
Και όμως, μέσα στις δύσκολες αυτές
συνθήκες δεν υπήρξε ο παραμικρός
δισταγμός. Οι κυβερνήσεις αυτών των
κρατών υποδέχθηκαν τους πρόσφυγες,
τους έδωσαν περισσότερα από εκείνα που
εκείνο το δύσκολο καιρό περίσσευαν για
τον ίδιο το λαό τους και φρόντισαν για
την υποδοχή και την αποκατάσταση των
προσφύγων. Ένας μεγάλος μηχανισμός
μπήκε σε κίνηση, οι συνεννοήσεις μεταξύ
των κρατών ολοκληρώθηκαν σε πολύ
σύντομο διάστημα και οι πρόσφυγες
βρέθηκαν στις νέες φιλόξενες προσωρινές
–από την ανάγκη- πατρίδες τους με όλα
τα εφόδια για να ξαναρχίσουν τη ζωή
τους. Όλα αυτά είναι γνωστά και από
τις προηγούμενες ομιλίες στην παρούσα
μας συνάντηση. Αξίζει όμως να τα
συγκρίνουμε όλα αυτά με τις καταστάσεις
που αντιμετώπισαν άλλοτε οι πρόσφυγες
της Ισπανίας αλλά και με τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα –
από την ελληνική ή από άλλες εξίσου
«φιλεύσπλαχνες» δυτικές κυβερνήσεις οι
πρόσφυγες της Συρίας, «παράπλευρες
απώλειες» (έτσι το λένε τώρα) ενός σκληρού
πολέμου που προκάλεσαν, συντήρησαν και
συντηρούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
στην πολύπαθη αυτή χώρα.
Ετούτες τις συγκρίσεις, ετούτες τις
διαφορές, θέλουν να αποσιωπήσουν, να
σβήσουν από τα βιβλία της ιστορίας, οι
αναθεωρητές. Είναι μέρος της μεγάλης
στρατηγικής τους πρωτοβουλίας για
διαστρέβλωση όλων όσων συνέβησαν,
κατακτήθηκαν στον σοσιαλισμό σε τρόπο
ώστε να πάψει να λειτουργεί η ιστορική
αυτή περίοδος ως σημείο αναφοράς και
έμπνευσης στη σημερινή, ολοένα και πιο
δύσκολη ζωή των ανθρώπων. Η επιχείρηση
είναι ευρωπαϊκή. Όχι μόνο με την έννοια
ότι τη συντονίζουν πολύ συχνά κέντρα
που σχετίζονται με τους μηχανισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και επειδή
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συντονίζονται στον κοινό στόχο όλες οι
αστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης. Η
περίφημη έρευνα στα αρχεία της ΣΤΑΖΙ
έγινε και γίνεται και σε γερμανικό και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο σε τρόπο ώστε να
σπιλωθεί η σοσιαλιστική εξουσία.
Μέρος
ετούτης
της
ευρωπαϊκής
αντικομμουνιστικής σταυροφορίας είναι
και η έρευνα των Στράτου Δορδανά και
Βάιου Καλογρηά που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος
ΘΑΛΗΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η έρευνα,
όπως τονίζεται στην εισαγωγή της, είχε
σαφώς προσδιορισμένους στόχους: να
παρακολουθήσει τα «παιδιά και τους νέους
που ενηλικιώθηκαν απότομα εξαιτίας του
εμφυλίου» που μαζί με «μερικές δεκάδες
μέλη του ΚΚΕ, βρέθηκαν παγιδευμένοι
στα πλοκάμια της ΣΤΑΖΙ (ή συνειδητά
σε σχέση συνεργασίας)…». Ο απώτερος
στόχος είναι να γίνει κατανοητή «η δομή,
υφή και λειτουργία ενός ολοκληρωτικού
καθεστώτος» αλλά και να «φωτιστούν
πτυχές της ζωής των ξένων Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων (…) σε συνθήκες
παραβίασης της ιδιωτικότητάς τους και
καταστρατήγησης κάθε έννοιας ατομικού
δικαιώματος που απολαμβάνει κάθε
πολίτης στη Δημοκρατία». (Δορδανάς,
Καλογρηάς, 2014: 7)
Όπως ο καθένας το φαντάζεται το πόνημα
αυτό υιοθετεί το λεξιλόγιο –αν και η
κατάλληλη λέξη θα ήταν το υβρεολόγιομε το οποίο οι επίσημες «δυτικές πηγές»,
της Ο.Δ. Γερμανίας αλλά και του ΝΑΤΟ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρονται
σε όλες σχεδόν τις πτυχές της πολιτικής
και της ζωής στη Γερμανική Λαοκρατική
Δημοκρατία. Μιλούν με περισσό θράσος
για την «υποτιθέμενη» αντίσταση κατά
του χιτλερισμού την οποία επικαλούνταν
οι κομμουνιστές Γερμανοί (Δορδανάς,
Καλογρηάς, 2014: 9) και περιγράφουν
το λαϊκό καθεστώς ως «κομματική
δικτατορία». Τίποτε το ιδιαίτερο σε
όλα αυτά. Αυτονόητα τα χρήματα του
προγράμματος ΘΑΛΗΣ εμπεριείχαν και
κάποιες υποχρεώσεις.
Αφού λοιπόν μεγάλο μέρος της εργασίας
μεταφέρει το όποιο αντικομμουνιστικό
εύρημα κυκλοφορούσε στην τελευταία
φάση του Ψυχρού Πολέμου και στην
δραματική, όπως αποδείχθηκε –για
το λαό της Γερμανικής Λαοκρατικής
Δημοκρατίας- πρώτη δεκαετία της
«παλινόρθωσης» (1990-2000), φθάνει
κάποτε στους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες. (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
στήριξη της «παραπαίουσας οικονομίας»

της Ανατολικής Γερμανία γινόταν με
«πώληση κρατουμένων» στη δυτική!
-Δορδανάς, Καλογρηάς, 2014: 17). Η
πηγή της πληροφορίας είναι ένα άρθρο
στο –ελληνικό- Βήμα σε φύλλο του
1996.) Η όλη προσέγγιση θα μπορούσε
να περιγραφεί ως μια αγχώδης αναζήτηση
μέσα στο αρχειακό υλικό οποιουδήποτε
αρνητικού,
μελανού,
απαξιωτικού
στοιχείου υπάρχει εκεί σε βάρος της λαϊκής
εξουσίας, του ΚΚΕ και των προσφύγων.
Τα θετικά σημεία –ακόμα και εκεί που
αναφέρονται- πνίγονται κάτω από τόνους
λάσπης. Το γεγονός ότι τα προσφυγόπουλα
καλούνται να επιλέξουν τις σπουδές και το
επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν
διαστρεβλώνεται με αρρωστημένο τρόπο.
Μερικά μικρά κορίτσια, μη γνωρίζοντας
τους νέους όρους ζωής, ζήτησαν να γίνουν
μοδίστρες, δουλικά δηλαδή, με τα μέτρα
της τότε Ελλάδας, σε κάποιο αστικό σπίτι,
όπου σε αντάλλαγμα χρόνων απλήρωτης
εργασίας η φιλεύσπλαχνη «κυρία» θα τους
έδινε την προίκα τους να παντρευτούν. Το
γεγονός ότι οι κομμουνιστές εξήγησαν
στα παιδιά αυτά ότι στο σοσιαλισμό δεν
δουλεύουν έτσι τα πράγματα θεωρήθηκε
από τους «ερευνητές» ύψιστο παράδειγμα
καταπίεσης των προσωπικών επιλογών και
ωμή παρέμβαση του ΚΚΕ στις ζωές των
παιδιών. (
Δορδανάς, Καλογρηάς,
2014: 70)
Η επιδέξια τέχνη της αναθεώρησης ξεκινά
από τους Έλληνες τους οποίους βρήκε στη
Γερμανία ο πόλεμος. Πρόκειται κυρίως
για εκείνους που μετέφεραν εκεί ως
«ομήρους» τα μπλόκα της Κατοχής και
παρέμειναν εκεί για να εργαστούν καθώς
τίποτε δεν είχε απομείνει γι αυτούς στην
Ελλάδα. Ως προς την εξύβριση αυτών των
θυμάτων του ναζισμού ο αναθεωρητισμός
δεν γνωρίζει όρια. Οι «ερευνητές»
υιοθετούν τις απόψεις μελών της ελληνικής
στρατιωτικής αποστολής όπως του
αντισυνταγματάρχη
Ζησιμόπουλου.
Αυτός, αφού περιγράψει τους Έλληνες ως
«στίγματα του ελληνικού πολιτισμού», ήτοι
ως επιδιδόμενους κατά 80% σε ότι κακό,
«απάτη, κλοπαί, διαρρήξεις, ληστείαι,
φόνοι», «εξαθλιωμένοι» και «οπιομανείς»,
δεν παραλείπει να βεβαιώσει ότι επιπλέον
είναι και «κομμουνιστικών φρονημάτων».
(Δορδανάς, Καλογρηάς, 2014: 23) Στους
«ακαδημαϊκούς ερευνητές» δεν περνά
καθόλου από το νου ότι η αξιοπιστία πηγών
που αντλούν εικόνες και επιχειρήματα
από τον υστερικά αντικομμουνιστικό
πολιτικό λόγο της περιόδου, θα έπρεπε
ίσως, στη βάση της όποιας επιστημονικής
μεθοδολογίας, να εξετάζεται με επιφύλαξη
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και προσοχή. Προφανώς όμως, ό,τι
εξυπηρετεί
τις
αντικομμουνιστικές
προθέσεις των σημερινών αναθεωρητών
της ιστορίας θεωρείται από αυτούς
επαρκώς «επιστημονικό» και «αξιόπιστο».
Όσο σκέφτεται κανείς ότι οι ίδιοι
αυτοί κατηγορούν όσους συναδέλφους
δεν υιοθετούν τις απόψεις τους ως
«στρατευμένους» και αναξιόπιστους, δεν
μπορεί παρά να θαυμάσει το γενικό επίπεδο
της σημερινής αστικής αναθεωρητικής
σχολής!
Οι συκοφαντίες περισσεύουν παρά τα όσα
από τη διεθνή βιβλιογραφία γνωρίζουμε.
Οι ελλείψεις και η πείνα του 1947 στη
Γερμανία αποδίδονται ως φαινόμενα της
σοβιετικής ζώνης κατοχής ενώ είναι γενικά
γνωστό ότι τα φαινόμενα αυτά έπληξαν
τις δυτικές ζώνες κατοχής, ειδικά την
αμερικανική. (Δορδανάς, Καλογρηάς,
2014: 23. Πβ. Ιδιαίτερα, Gimbel John
(1968), The American Occupation of
Germany: Politics and the Military, Stanford University Press) Πέρα από τις
στρεβλώσεις της πραγματικότητας και των
στοιχείων η επιμονή των «ερευνητών» σε
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τόσο για
το λαϊκό καθεστώς, όσο και για πρόσωπα
υποθέτουμε ότι θα ενοχλεί και τον πλέον
φανατικό αντικομμουνιστή αναγνώστη.
(Εκφράσεις
όπως
«καθεστωτικός
ολοκληρωτισμός», «δικτατορία του SED”,
αναφορές στον εμφύλιο ως «εξέγερση
του ΚΚΕ» επανέρχονται συνεχώς στο
βιβλίο.) Οι περιπτώσεις όπου αγωνιστές
ή μετανάστες καταφεύγουν από τη «δύση»
στην Γ.Λ. Δημοκρατία ερμηνεύονται με
υπονοούμενα ως «εξατομικευμένων λόγων»
καθότι έρχονται σε αντίθεση με το κυρίαρχο
αφήγημα περί καθολικής βούλησης των
ανθρώπων να «δραπετεύσουν» από τον –
ειρωνικά αποκαλούμενο- «κομμουνιστικό
παράδεισο».
Η πλήρης ανάπτυξη της έρευνας και η
δικαιολόγηση του τίτλου της έρχεται
στο δεύτερο μέρος του πονήματος που
από τη σελίδα 73 και μετά και φέρει τον
τίτλο «Οι Έλληνες της ΣΤΑΖΙ». Πέρα
από μια γενική περιγραφή –πάντοτε με τη
συνοδεία χαρακτηρισμών- της οργάνωσης
και της λειτουργίας της ΣΤΑΖΙ, το μέρος
αυτό επικεντρώνεται στην παρουσίαση
ατομικών στοιχείων Ελλήνων που, με τον
άλλο τρόπο, συνδέθηκαν με τις υπηρεσίες
ασφαλείας της Γερμανικής Λαοκρατικής
Δημοκρατίας. Ο τρόπος παρουσίασης
και τα συνακόλουθα σενάρια έχουν
ελάχιστα να ζηλέψουν από την πλοκή
αντικομμουνιστικών σεναρίων της εποχής
του Ψυχρού Πολέμου ή της ελληνικής
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Χούντας, όπως εκείνο το ονομαστό με
το χαρακτηριστικό τίτλο «Στον ιστό της
αράχνης». Συνήθως σε κάθε παρουσίαση
συναντούμε όλα τα στοιχεία του «μαύρου
μυθιστορήματος», γυναίκες ωραίες και
άπιστες, χρήμα, κατά προτίμηση μαύρο,
ζήλιες, μίση και ανταγωνισμούς και
προπαντός «ιδέες» ξεφτισμένες και κενές
που, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι
παρά το άλλοθι εκείνων που –με όλου του
κόσμου τα ταπεινά κριτήρια- υπηρετούν
τον κατασταλτικό μηχανισμό της ΣΤΑΖΙ.
Οι κραυγαλέες αντιφάσεις κυριαρχούν
στο «επιστημονικό» -τρομάρα μαςπόρισμα. Αναφέρεται, για παράδειγμα,
σε αυτό η δράση πλήθους και ελληνικών
μυστικών ή μη υπηρεσιών ενάντια στην
Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία και
στους Έλληνες που βρίσκονταν εκεί ή που
έδειχναν «κομμουνιστική διαγωγή» στην
δυτική Γερμανία. Ακροδεξιές οργανώσεις,
χουντικές κρατικές υπηρεσίες, νατοϊκοί
πράκτορες και όλο το μαύρο συνάφι του
«ελεύθερου», όπως αυτοπροσδιοριζόταν,
«κόσμου». Όλα αυτά θεωρούνται φυσικά
και θεμιτά ενώ θεωρείται «αφύσικη» και
καταδικαστέα η όποια άμυνα εναντίον
τους. Προφανώς, κατά τους αναθεωρητές
ερευνητές οι δραστηριότητες των
πρακτόρων της Χούντας δεν ενοχλούν
μια που συμβάλλουν στον αγώνα «του
ελεύθερου κόσμου».
Σε άλλο σημείο συναντούμε άλλα
παράδοξα: Άτομα ύποπτα για πολιτική
συνωμοσία ή για μαύρη αγορά,
που υποτίθεται ότι βρίσκονται στο
στόχαστρο των «διωγμών» της ΣΤΑΖΙ,
παρουσιάζονται να ταξιδεύουν στο
εξωτερικό, να συναναστρέφονται εχθρούς
του σοσιαλισμού, να επιστρέφουν στην
Γ.Λ.Δ. και να ξαναφεύγουν κατά βούληση.
Προφανώς το όλο σενάριο κάπου
παρουσιάζει αδυναμίες εκτός αν δεχτούμε
ότι η τυφλή πίστη στον «κομμουνιστικό
ολοκληρωτισμό» είχε καταστήσει τα
όργανα της λαϊκής εξουσίας ολότελα τυφλά
ή ηλίθια. Η πλέον αληθοφανής εξήγηση
είναι ότι η κατά παραγγελία «επιστημονική»
-και πάλι τρομάρα μας- έκθεση των
ερευνητών «χτίζει» το παραδοτέο υλικό
με βάση την πολιτική ορθότητα από
την οποία, μεταξύ άλλων, εξαρτιόταν
και η χρηματοδότηση του έργου. (Στην
προσπάθεια να καταδειχθεί η καταδίωξη
από την ΣΤΑΖΙ της οποιαδήποτε αντίθετης
άποψης υπογραμμίζεται η καταγραφή από
αυτήν την υπηρεσία των δραστηριοτήτων
των μαοϊκών οργανώσεων. Εδώ προφανώς
οι «ερευνητές» μπήκαν –από ανάγκη- σε
εδάφη ολότελα άγνωστα σε αυτούς. Το

αποδεικνύουν οι ερμηνευτικές περιπέτειες
του ΑΜΕΕ. Αλλού το αναφέρουν ως
Αγωνιστικό Μέτωπο Επαναστατημένων
Ελλήνων, αλλού ως Αντιφασιστικό
Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού ενώ
πουθενά δεν βρίσκουμε την απλή σωστή
προσέγγιση: Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων
Εξωτερικού!)
************************************
******
Η έρευνα του προγράμματος ΘΑΛΗΣ
αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο
αναπτύχθηκε μια πολύπλευρη εκστρατεία
κατασυκοφάντησης
των
Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων και διαμέσου αυτών
των σοσιαλιστικών κρατών. Το 2015 , οι
εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
προχώρησαν στην έκδοση των πρακτικών
ενός συνεδρίου με θέμα «Οι πολιτικοί
πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου.
Κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις».
Οι επιμελητές της έκδοσης ήταν οι
Γιώργος Αντωνίου και Στάθης Καλύβας.
(Αντωνίου Γιώργος, Καλύβας Στάθης
(επιμέλεια) (2015), Οι πολιτικοί πρόσφυγες
του Εμφυλίου Πολέμου. Κοινωνικές και
πολιτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη,
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας) Το
συνέδριο και η έκδοση των πρακτικών ήταν
μέρος του ίδιου προγράμματος ΘΑΛΗΣ.
Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν να
αποκτήσει η έρευνα που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος επιστημονική
αξιοπιστία με την εμπλοκή μεγαλύτερου
αριθμού πανεπιστημιακών σε αυτήν.
Στον τομέα αυτό ούτε ο αριθμός, ούτε η
πολιτική προέλευση των συνέδρων έδωσε
κάποιο άξιο λόγου αποτέλεσμα. Απλά
ο στενός κύκλος των αντικομμουνιστών
αναθεωρητών πραγματοποίησε μια ακόμα
σύναξη. Όλα τα «συμπεράσματα» της
έρευνας επαναλήφθηκαν, εξειδικευμένα,
στις ανακοινώσεις. Στην εισαγωγή του
τόμου, που συνέγραψε ο Νίκος Μαρατζίδης,
τονίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα
των πολιτικών προσφύγων αποτέλεσε θύμα
ακούσιας μεταφοράς στο «παραπέτασμα».
Εκτός από τους κομμουνιστές και τα
στελέχη του ΔΣΕ –τους μόνους αληθινά
«πρόσφυγες»- οι υπόλοιποι, οι πολλοί,
ήταν θύματα καταναγκασμού: οι «βιαίως
στρατολογηθέντες» από τον ΔΣΕ, οι
κάτοικοι των παραμεθορίων χωριών
που «εξαναγκάστηκαν από τον ΔΣΕ
να εκκενώσουν τα χωριά τους και να
ακολουθήσουν τον ΔΣΕ στην υπερορία»,
οι αιχμάλωτοι στρατιώτες και τα παιδιά του
παιδομαζώματος. (Αντωνίου, Καλύβας,
2015: 8.)
Πρόκειται για την παλιά γνωστή θέση
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των αναθεωρητών –και ταυτόχρονα
σύνηθες αφήγημα των προπαγανδιστών
του Ψυχρού Πολέμου- ότι, εκτός από
μια δράκα φανατικών, όλοι οι λοιποί
αγωνιστές δεν ήταν παρά θύματα τα οποία
μπλέχτηκαν στους «ιστούς της κόκκινης
αράχνης».
Στις εισηγήσεις που ακολουθούν από τη
μία πλευρά υπάρχει η αναγνώριση της

πλούσιας συνδρομής και βοήθειας, ειδικά
σε θέματα μόρφωσης, επαγγελματικής
εξειδίκευσης και υγείας, που έδωσαν οι
λαϊκές δημοκρατίες στους πολιτικούς
πρόσφυγες, από την άλλη επανέρχεται
σταθερά ο λόγος περί αστυνόμευσης,
περιορισμών, ελέγχων, διωγμών όταν
αυτό χρειαζόταν. Η σταθερή επιδίωξη
της απαξίωσης της διεθνιστικής βοήθειας
υπαγορεύει ετούτο τον παρονομαστή.
Θα ήταν ίσως χρήσιμο να συγκρίνουμε
τον τρόπο ακαδημαϊκής –αν μπορούμε
να το ορίσουμε έτσι- αντιμετώπισης
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στο
παραπάνω συνέδριο με ένα αντίστοιχο
έργο που είδε το φως στα 2005, σχεδόν
δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα. Η έκδοση
υπήρξε προϊόν ερευνητικού προγράμματος
επίσης και συνακόλουθων συνεδρίων με
τη συνεργασία φορέων και κυβερνητική
υποστήριξη. Παρά το γεγονός ότι και σε
αυτόν τον τόμο φιλοξενήθηκαν άρθρα
ακραίας εμπάθειας –με πρωταγωνιστή
και εδώ εκείνο του Ήλιου Γιαννακάκη-, η
προσέγγιση του θέματος υπήρξε σαφώς πιο
ισορροπημένη και προσεκτική. Προφανώς
μέσα στα δεκαπέντε αυτά χρόνια η ανάγκη
σκληρής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας
αυξήθηκε κατά πολύ. Αυξήθηκε, θα
μπορούσαμε εύλογα να υποθέσουμε, στο
ίδιο ποσοστό που εντάθηκε η καταπίεση
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των εργαζόμενων και η ληστεία του
μόχθου τους στον κατά τα άλλα ελεύθερο
δυτικό καπιταλιστικό κόσμο.
Θα ήταν εύλογο, πριν κλείσουμε να
αναφερθούμε στο βιβλίο της Κατερίνας
Τσέκου, που εκδόθηκε στα 2013. Το βιβλίο
αν και προσπαθεί να φαίνεται ισορροπημένο
και «επιστημονικό», σε τρόπο ώστε να γίνει
βασικό σημείο αναφοράς για το ζήτημα,
εμπεριέχει όλα τα βασικά στοιχεία της
αναθεωρητικής προσέγγισης που ανέδειξαν
οι δραστηριότητες που παραπάνω
περιγράψαμε. Η Τσέκου αφού διαπιστώσει
ότι δεν υπάρχει ΜΙΑ ιστορία, αλλά
πολλές προσωπικές, αισθάνεται έτοιμη
να αποσυνδέσει τα γεγονότα από τα όσα
«πολιτικά ορθά» επιχειρεί να αποδείξει.
Με τη γνωστή στον αναθεωρητισμό
τεχνική των επιλεκτικών «συνεντεύξεων»
πολυδιασπά το γενικό και το ιστορικό
και το μετατρέπει σε υποκειμενικό,
επιμέρους και επουσιώδες. Το καθιστά
δηλαδή διαχειρίσιμο σε τρόπο ώστε να
υπηρετεί τους στόχους που επιθυμεί ο
ερευνητής. Με τον τρόπο αυτό αναπλάθει
την «θεωρία των τριών γύρων», ψέγει την
διεθνιστική βοήθεια και αλληλεγγύη ως
«σοσιαλιστικό πατερναλισμό», υποψιάζεται
μυστηριώδεις «εξαφανίσεις διαφωνούντων»
και ανακαλύπτει μετακινήσεις προσφύγων
σε βαγόνια για ζώα. Οι αριθμοί και τα
μετρήσιμα στοιχεία, όποτε τα αναφέρει,
μιλούν για την στήριξη, την αποκατάσταση,
την μόρφωση των προσφύγων. Δεν

την ενδιαφέρουν όμως οι αριθμοί και
τα μετρήσιμα την συγγραφέα. Στην
περίπτωση που το μετρήσιμο εμποδίζει
το στήσιμο του αντικομμουνιστικού της
σεναρίου, τότε, τόσο το χειρότερο για
τους αριθμούς.
Κάπως έτσι ήταν και ο αντικομμουνισμός
τον καιρό του «κίτρινου τύπου» στη
δεκαετία του 1930,
τον καιρό του
γκαιμπελικού παραληρήματος την δεκαετία
του 1940, τον καιρό των «κατασκόπων»
της ψυχροπολεμικής δεκαετίας του 1950.
Όλες αυτές οι «φρέσκιες ματιές» και οι
«νέες απόψεις» των αναθεωρητών είναι
καλούπια παλιά, πολύ παλιά. Τότε δεν
απέδωσαν όσα ελπίζαν ότι θα αποδώσουν
οι εμπνευστές τους. Μάλλον το ίδιο
αποτέλεσμα θα έχουν και σήμερα.
(Τα Κάλαντα των παιδιών των πολιτικών
προσφύγων: Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά/
Μέσα στην βαρυχειμωνιά/ήρθ’ ο
καινούργιος χρόνος/και θα φύγει κάθε
πόνος!/Εμείς τα προσφυγόπουλα/της
ξενιτιάς τ’ Αετόπουλα/Έχουμε την
ελπίδα/για να πάμε στην Πατρίδα./Να,
να, να την γνωρίσουμε/αλλά και να
φιλήσουμε/το πατρικό το χώμα/που δεν
είδαμε ακόμα./Πριν σας καληνυχτίσουμε/
τη σκέψη να φωτίσουμε/με μια χρυσή
ελπίδα/και του χρόνου, και του χρόνου
στην Πατρίδα (από το περιοδικό της
πολιτικής προσφυγιάς Πυρσός 6/67)
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Μ. ΜΑΪΛΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΚΕΣ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΜΑΪΛΗ
(Εισήγηση στην ημερίδα για την πολιτική προσφυγιά 16-17 Δεκεμβρίου)

Μ

ιλώντας για την ιστορία των
πολιτικών
προσφύγων,
είναι
απαραίτητο να συμπεριληφθεί σ’ αυτήν η
σελίδα που έγραψαν οι πρώτοι Έλληνες
πολιτικοί πρόσφυγες. Πρόκειται για τους
λεγόμενους Μπουλκιώτες, δηλαδή τους
Έλληνες κατοίκους του γιουγκοσλαβικού
χωριού Μπούλκες, που η πορεία της
ταξικής πάλης υποχρέωσε να περάσουν
τα σύνορα πριν από το ξεκίνημα του
ΔΣΕ. Το Μπούλκες (που στα ελληνικά
σημαίνει Νύφες) και που σήμερα
ονομάζεται Μάγκλιτς, βρίσκεται στον
κάμπο της Βοϊβοντίνας. Οι κάτοικοί του,
που συγκροτούσαν γερμανική μειονότητα
από τα χρόνια της Αυστρουγγρικής
Αυτοκρατορίας μέχρι το τέλος του Β’
Παγκόσμιου Πολέμου, εντάχθηκαν
στα Ες-Ες και διέπραξαν ανήκουστα
εγκλήματα. Βρήκαν δίκαιη τιμωρία από
τον Κόκκινο Στρατό, ενώ όσοι επέζησαν,
είτε αιχμαλωτίστηκαν είτε διέφυγαν.
Οι Έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν
στα σπίτια του έρημου πια Μπούλκες.
Τι ήταν, το Μπούλκες, που η
αντικομμουνιστική προπαγάνδα επιχειρεί
να παρουσιάσει με τα πιο μελανά
χρώματα, ενώ, κακά τα ψέμματα, μια
εικόνα δυσφορίας για το Μπούλκες
έχει διαμορφωθεί στη σκέψη ακόμα
και καλοπροαίρετων ανθρώπων; Αυτό
το τελευταίο δημιουργείται συνήθως,
όταν είναι ελλιπής η πληροφόρηση, σε
συνδυασμό με την απειρία σχετικά με το
τι σημαίνει ταξική πάλη. Και τα δυο μαζί,
εμποδίζουν μια ψύχραιμη αντικειμενική
ανάλυση των κάθε φορά καταστάσεων.
Η παρούσα εισήγηση δεν έχει σκοπό
να εξαντλήσει το θέμα Μπούλκες. Θίγει
ορισμένες καίριες πλευρές του, όπως
προκύπτουν από το Αρχείο του ΚΚΕ και
από τη σχετική βιβλιογραφία.
Η περίπου τετράχρονη ζωή του
Μπούλκες, ιδιαίτερα το διάστημα 19461947, απαιτεί παραπέρα διερεύνηση.
Ωστόσο, χρειάζεται να υπογραμμιστεί
εξ αρχής ο σημαντικός ρόλος που
έπαιξαν οι Μπουλκιώτες στο ξεκίνημα
του ΔΣΕ και στη συνέχεια της ενίσχυσής
του. Το Μπούλκες τροφοδότησε
το ΔΣΕ με πολλούς αξιωματικούς
και υπαξιωματικούς και με ακόμα
περισσότερους μαχητές και μαχήτριες.
Κατά μία πηγή, από το Μπούλκες πήγαν
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στο ΔΣΕ 2.141 άτομα, ενώ άλλοι τους
υπολογίζουν σε πολύ περισσότερους. Το
Μπούλκες λειτούργησε ως εφεδρεία του
ένοπλου λαϊκού αγώνα 1946-1949. Στο
Μπούλκες δημιουργήθηκε στρατιωτική
σχολή (αν και η εκπαίδευση γινόταν
δίχως όπλα). Στο Μπούλκες, έζησαν
πολλά μετέπειτα στελέχη του ΔΣΕ,
όπως οι: Γιώργος Γιαννούλης, Σοφιανός,
Νεμέρτσικας, Βασίλης Μπράβος, Θύμιος
Ζούλας, Θανάσης Χατζής, Κώστας
Κανελλόπουλος, Αρριανός, Παλαιολόγος,
Σκοτίδας, Φωκάς, Γιώργος Γεωργιάδης,
Ερμής, Θανάσης Στράντζαλης. Μετά
τη Συμφωνία της Βάρκιζας, μερικές
χιλιάδες ΕΑΜίτες και ΕΛΑΣίτες
πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη
Γιουγκοσλαβία, στη Βουλγαρία και στην
Αλβανία. Προέρχονταν από τη Θράκη,
τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία,
ορισμένοι από Αθήνα–Πειραιά και
λιγοστοί από την Πελοπόννησο.
Η κατεύθυνση διαφυγής στελεχών
του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
δόθηκε
όταν
οι μετακινημένες από την Αττική
δυνάμεις του, μετά το Δεκέμβρη του
’44, βρίσκονταν ακόμα στα Τρίκαλα.
Στο Αρχείο του ΚΚΕ δεν έχει βρεθεί
σχετική απόφαση του ΠΓ, αν και πρέπει
να θεωρείται βέβαιο ότι υπήρξε. Έτσι,
δεν έχει γίνει γνωστό το σκεπτικό της,
αν δηλαδή, πέρα από την αυτονόητη
προφύλαξη καταδιωκόμενων, η φυγάδευση
περιλάμβανε από τότε και τη διάσταση
της μετατροπής του Μπούλκες σε

μελλοντική ένοπλη εφεδρεία, κάτι βέβαια
που έγινε σύντομα. Στη Γιουγκοσλαβία,
οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά
στο Μοναστήρι, στη Στρώμνιτσα, στο
Τέτοβο,(1) στα Σκόπια, στο Πρίλεπ, στο
Βέλες, στο Κουμάνοβο και αλλού. Στη
συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νόβι Σίβατς
και στις 11 Ιούνη 1945 (2) στο Μπούλκες.
Τον Αύγουστο, μαζί με εκείνους που
είχαν μετακινηθεί από τη Βουλγαρία,
βρίσκονταν στο Μπούλκες 4.000 άτομα.
(3) Ανάμεσά τους ήταν και ένας μικρός
αριθμός Σλαβομακεδόνων. Ακόμα,
είχαν έρθει ορισμένοι εργάτες από τη
Γερμανία, λίγοι Αρμένιοι και κάποιοι
Γιουγκοσλάβοι καταδικασμένοι από
ποινικά δικαστήρια, που τους έστειλαν
στο Μπούλκες για να πάρουν μέρος σε
εργασίες, ώστε να μειωθεί η ποινή τους.
Στις 20 Οκτώβρη 1945, έφτασαν στο
Μπούλκες 396 αγωνιστές (4) κυρίως
της Ηπείρου, που είχαν περάσει στην
Αλβανία και ζούσαν επί έξι μήνες στο
Ρουμπίκ. (5) Η μετακίνησή τους προς
την Αλβανία είχε γίνει με εντολή του
στρατηγού Γεράσιμου Αυγερόπουλου,
διοικητή της VIII Μεραρχίας του
ΕΛΑΣ, καθώς και των αρμόδιων
καθοδηγητικών στελεχών του Κόμματος.
Τελικά, στα τέσσερα και πάνω χρόνια της
ύπαρξής του, πέρασαν από το Μπούλκες
πάνω από 5.000 άτομα. Βρήκαν, λοιπόν,
καταφύγιο, τροφή και περίθαλψη, χιλιάδες
κυνηγημένοι αγωνιστές του ΚΚΕ και της
ΕΑΜικής Αντίστασης, κάποιοι και με τις
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οικογένειές τους. Η φιλοξενία πολιτικών
προσφύγων από το γιουγκοσλαβικό
κράτος αποτελούσε έκφραση διεθνιστικής
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον
αγώνα του λαϊκού κινήματος στην
Ελλάδα, σε μια Γιουγκοσλαβία που μόλις
πήγαινε να στερεωθεί η νέα εξουσία και να
κλείσει τις πληγές του πολέμου.
Από την πλευρά τους οι Έλληνες
πολιτικοί
πρόσφυγες
συνεισέφεραν
στην οικονομία της Γιουγκοσλαβίας.
Συγκρότησαν «Εργατική Ταξιαρχία»
από εκατοντάδες νέους, που, μαζί με
τις «διεθνείς νεολαιίστικες εργατικές
ταξιαρχίες», βοήθησε σημαντικά στην
κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών της
Γιουγκοσλαβίας και τιμήθηκε με μετάλλια
από τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι στο
Μπούλκες βρίσκονταν μερικές χιλιάδες
μέλη του ΚΚΕ. Ήταν οργανωμένοι
σε 24 Κομματικές Οργανώσεις Βάσης
(ΚΟΒ). Στην πορεία συγκροτήθηκε
και ΚΟΒ Σλαβομακεδόνων. Στα
χρόνια 1946-1947, από το σύνολο των
προσφύγων περίπου 200 ήταν γυναίκες,
που δραστηριοποιήθηκαν στο γυναικείο
σύλλογο «Ένωση Ελληνίδων Μπούλκες».
Λειτουργούσαν
επίσης
οργανώσεις
της ΕΠΟΝ και των Αετόπουλων. Το
Μπούλκες καθοδηγούσε η Κομματική
Επιτροπή και το Γραφείο (6) της.
Γραμματέας ήταν αρχικά ο Βασίλης
Παναγόπουλος. Αντικαταστάθηκε από
τον Μιχάλη Πεχτασίδη. Ακολούθησαν,
ο Λευτέρης Ματσούκας, ο Στρατής
Αναστασιάδης και ο Νίκος Σούστας.
(7) Την ευθύνη της καθοδήγησης του
Μπούλκες από την ΚΕ του ΚΚΕ είχε
αρχικά ο Ανδρέας Τζήμας (Σαμαρινιώτης)
και από το φθινόπωρο του 1946 ο Γιάννης
Ιωαννίδης, μέλος του ΠΓ, και ο Πέτρος
Ρούσος, μέλος της ΚΕ.
Στο Μπούλκες εκδιδόταν τρεις φορές
την εβδομάδα η εφημερίδα «Φωνή του
Μπούλκες», ως «όργανο της Κοινότητας
Ελλήνων Λαϊκών Αγωνιστών Μπούλκες».
Πρώτος διευθυντής της ήταν ο Γιώργος
Γιαννούλης. Ακολούθησαν ο Γιάννης
Καραμούζης, ο Κώστας Μίσχος, για
μικρό διάστημα ο Γιώργης Λαμπρινός.
Στην εφημερίδα δούλεψαν ως συντάκτες
ο Δημήτρης Ραβάνης- Ρεντής, ο
Κωστούλας, πρώην υπασπιστής του Άρη
Βελουχιώτη και άλλοι. Εκδιδόταν επίσης
το μηνιάτικο περιοδικό «Ο Αγωνιστής»,
καθώς και το Δελτίο της Κομματικής
Οργάνωσης Μπούλκες, για εσωκομματική
χρήση.
Το Μάη του 1946, το Μπούλκες
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ονομάστηκε Κοινότητα. Στους σκοπούς
της αναφέρονταν: «… να κρατήσει σε
αντιφασιστική συνοχή και δημοκρατική
ενότητα τους καταδιωκομένους αγωνιστές
της Δημοκρατίας από την Ελλάδα που
καταφεύγουνε στην Γιουγκοσλαβία.(...)
Με τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση
της Γιουγκοσλαβίας να βοηθήσει τη
χώρα που μας φιλοξενεί (…) να εξυψώσει
το βιοτικό επίπεδο των μελών της.
(…) Να εκλαϊκεύσει στους Λαούς της
Γιουγκοσλαβίας τους Δημοκρατικούς
αντιφασιστικούς αγώνες του Ελληνικού
Λαού» (8).
Οι πολιτικοί πρόσφυγες του Μπούλκες
ήταν φυσικά ενταγμένοι στην παραγωγική
διαδικασία που καθόριζαν οι νόμοι της
Γιουγκοσλαβίας. Εκ των πραγμάτων
αναλάμβαναν να διαχειρίζονται ξένη
κρατική περιουσία, γεγονός που αύξανε
την ευθύνη τους για τη φροντίδα
και την προφύλαξή της. Έπρεπε να
ανασυγκροτηθεί η παραγωγή και να
ξεπεραστούν προβλήματα που υπήρχαν
αρχικά. Σύμφωνα με την Έκθεση δράσης
του Γραφείου της Ομάδας των Ελλήνων
Λαϊκών Αγωνιστών που κατέφυγαν στη
Γιουγκοσλαβία:
«… παραλάβαμε 24.690 στρέμματα
καλλιεργημένης γης, που ήταν σπαρμένη
με καλαμπόκια (8.644), σιτάρι (2.528),
βρώμη (3.334), κριθάρι (1.476), μπιζέλια
(358), ήλιους (2.291), τριφύλλι (851),
(…) Επίσης ήταν εγκατελειμμένη
η κτηνοτροφία. Στον τομέα αυτό
παραλάβαμε 780 αγελάδες, δαμάλια και
μοσχάρια (…) 4100 πουλερικά, (…)
1500 γουρούνια, (…) καθώς και 87 άλογα
τα περισσότερα σακάτικα γιατί ήταν
απετάλωτα».(9)
Τα παραπάνω δεν αποτελούσαν τις
μόνες δυσκολίες. Σε πολλά έγγραφα
που υπάρχουν στο Αρχείο του ΚΚΕ
αναφέρονται
και
παραδείγματα
αδιαφορίας για την παραγωγή. Επόμενο,
αφού ένα τμήμα Μπουλκιωτών ήταν
πολιτικά μη συνειδητό και δυσφορούσε
μπροστά στην ανάγκη της εργασιακής
πειθαρχίας για την εκπλήρωση των
πλάνων. Στο Μπούλκες, δεν βρίσκονταν
μόνο ψημμένοι αγωνιστές. Βρισκόταν
και ένας αριθμός ανθρώπων που η
συμμετοχή τους στο αντιστασιακό κίνημα
εξαντλούνταν στο ότι φιλοξένησαν έναν
αντάρτη του ΕΛΑΣ ή του έδωσαν ένα
κομμάτι ψωμί. Και που τώρα δεν ήταν
διατεθειμένοι να ανταποκριθούν στις
νέες σύνθετες απαιτήσεις του αγώνα, ενώ
δεν έβλεπαν και την ώρα που θα γύριζαν
στα χωριά τους. Τα πράγματα μπήκαν

σε τάξη και αυξήθηκε η παραγωγή.
Τα έσοδα της Κοινότητας Μπούλκες
προέρχονταν από το εμπόριο αγροτικών
προϊόντων που παρήγαν οι Μπουλκιώτες
(δημητριακά, βαμβάκι, λαχανικά, κ.α.),
από το σηροτροφείο, το ραφτάδικο,
το τσαγκαράδικο, το πτηνοτροφείο,
το βουστάσιο, το ζαχαροπλαστείο,
τα καφενεία κλπ. Διοργανώθηκαν
ομάδες μεγάλης καλλιέργειας, ειδικής
καλλιέργειας, μηχανουργείου, μεταφορών,
χοιροτρόφων,
αγελαδοτρόφων,
οικοδόμων, μαγείρων, επισιτισμού κ.ά.
(10) Στις αρχές του 1947, καθιερώθηκε
το χαρτονόμισμα του Μπούλκες, με
έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας του
Βελιγραδίου. (11)
Φυσικά έπρεπε να αντιμετωπιστούν
άλλες πλευρές της διαβίωσης, όπως
τα ζητήματα της υγείας. Σημαντική
ήταν εδώ η προσφορά των γιατρών του
Μπούλκες: Νώντα Σακελλαρίου, Γιώργου
Νεδέλκου,
Χρήστου
Αποστολίδη,
Φίλιππου Φυλαχτού, Λουκά Λυκούδη,
για λίγο καιρό και του χειρουργού Γιώργη
Τζαμαλούκα. Εξάλλου, με οργανωμένα
προγράμματα επιδιωκόταν να ανεβαίνει
το μορφωτικό επίπεδο των Μπουλκιωτών.
Κτίστηκε το θέατρο «ΑΘΗΝΑ»,
ιδρύθηκαν σχολεία, βρεφικοί και
παιδικοί σταθμοί. Λειτουργούσε σχετικά
πλούσια βιβλιοθήκη και τυπογραφείο,
εκδοτικό και μεταφραστικό τμήμα.
Πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες
διαλέξεις με πληθώρα θεμάτων, ανάμεσά
τους: Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Οι
μεγάλοι τραγικοί της αρχαιότητας.
Ο Δημόκριτος, ο Επίκουρος και ο
Λουκρήτιος. Οι μεγάλοι ζωγράφοι της
Αναγέννησης. Οι Ρώσοι κλασσικοί του
19ου αιώνα. Τα δημοτικά τραγούδια και
η τεράστια σημασία τους. Οι βάρδοι του
1821, Διονύσιος Σολωμός και Ανδρέας
Κάλβος. Η εποποιία του Στάλινγκραντ
και η κοσμοϊστορική σημασία της. Η
Αστική Γαλλική Επανάσταση. Συνοπτική
ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Η
ατομική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.
Η προληπτική ιατρική.
Τις διαλέξεις έδιναν ο Περικλής
Καλοδίκης, ο Θύμιος Ζούλας, ο
Σεραφείμ Μάξιμος (ανταποκριτής του
Ριζοσπάστη στη Βιέννη), ο Γιώργης
Λαμπρινός, ο Γεράσιμος Μαλτέζος,
ο Φάνης Δούμας κ.α.(12) Επίσης,
συγκροτήθηκε
πολιτιστικό
τμήμα
με τρεις μεγάλες ομάδες: θεάτρου,
χορωδίας και χορού. Συγγραφείς
επιθεωρήσεων και θεατρικών έργων
ήταν ο Αλέξης Πάρνης, ο Δ. Ραβάνης-
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Μ. ΜΑΪΛΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Ρεντής, ο Παύλος Στρατηγόπουλος
(πατέρας της τραγουδίστριας Δανάης
Στρατηγοπούλου),
ο
Γιώργης
Σεβαστίκογλου κ.α. Ηθοποιοί και
σκηνοθέτες: Μάνος Ζαχαρίας, Μιχάλης
Χαραλαμπίδης, Αντώνης Γιαννίδης,
Ευγενία Τσορβατζή, Δέσποινα Πέϊκου,
Σωτήρης Μπελεβέντης, Γιάννα Καλοδίκη
και πολλοί άλλοι. Επικεφαλής του
«εκπολιτιστικού τμήματος» ήταν ο
συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλης
Πηγής και μετά από αυτόν ο ηθοποιός
Αντώνης Γιαννίδης. Χαρακτηριστικό για
τη μορφωτική δουλειά στο Μπούλκες
είναι το παρακάτω αναφερόμενο:
«Εξαλείφθηκε η αγραμματοσύνη. Στο
Μπούλκες είχαν φτάσει εκατοντάδες
αγράμματοι συναγωνιστές, ιδιαίτερα από
τα μέρη της Θράκης. Καθημερινά, μετά
από τη δουλειά, δίδασκαν περισσότεροι
από είκοσι επαγγελματίες δάσκαλοι
και καθηγητές. Συντάχθηκαν από τους
ίδιους,
αλφαβητάριο,
αναγνωστικά,
γραμματική και αριθμητικές (…) Λίγο
αργότερα (1948), λειτούργησε και σχολή
εκπαίδευσης δασκάλων. Φοίτησαν σ’
αυτήν περισσότερο από 100 άτομα
(άντρες και γυναίκες)». (13)
Η
πολύμορφη
και
πολύμοχθη
δραστηριότητα
των
Μπουλκιωτών,
ιδιαίτερα στην κρίσιμη φάση μέχρι τη
γενίκευση του ένοπλου αγώνα, διεξαγόταν
σε πολύ δύσκολες και εξαιρετικά
περίπλοκες συνθήκες. Χαρακτηριστικό
της κατάστασης στην Ελλάδα ήταν η
στρατηγική της αστικής τάξης να τσακίσει
το ΚΚΕ και το ΕΑΜικό κίνημα με την
αιματηρή τρομοκρατία, διατηρώντας
ταυτόχρονα τους κοινοβουλευτικούς
τύπους. Η αστική τάξη δεν είχε μπορέσει
ως τότε να διαμορφώσει υπέρ της το
συσχετισμό δυνάμεων που χρειαζόταν
για την καπιταλιστική ανασυγκρότηση,
παρά την ΕΑΜική ήττα το Δεκέμβρη,
τη Συμφωνία της Βάρκιζας και το όργιο
διώξεων που είχε εξαπολύσει, το οποίο
συνοδευόταν και με διακηρύξεις περί
αμνηστίας, λήθης και συμφιλίωσης. Έτσι,
από τη μια κορύφωνε τους μηχανισμούς
καταστολής, φτάνοντας το 1946 στο Γ΄
Ψήφισμα. Ταυτόχρονα, λίγο καιρό πριν
απ’ αυτό οργάνωσε τις εκλογές βίας και
νοθείας του 1946, ενώ μετά από αυτό
το επίσης νόθο δημοψήφισμα για την
επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου Β’.
Τα παραπάνω συνδέονταν άμεσα με την
παρέμβαση της Αγγλίας, που διατηρούσε
στην Ελλάδα ισχυρές στρατιωτικές
δυνάμεις, και λίγο καιρό αργότερα
των ΗΠΑ, που επίσης συνέδραμαν το
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αστικό κράτος οικονομικά- πολιτικάστρατιωτικά. (βλέπε σχέδιο Μάρσαλ και
Δόγμα Τρούμαν).
Όσον αφορά το ΚΚΕ, συνέχιζε ως
το τέλος του 1946 ν’ αντιμετωπίζει
τον ένοπλο αγώνα ως μέσο πίεσης για
δημοκρατικές εξελίξεις, παρά το γεγονός
ότι είχε βγει από τη φάση της Μαζικής
Λαϊκής Αυτοάμυνας, παρότι απείχε από
τις εκλογές του 1946, αλλά και παρότι
είχε προχωρήσει στη συγκρότηση του
Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, με πυρήνα
του αρχικά τις Ομάδες Δημοκρατικών
Ένοπλων Καταδιωκόμενων. Από το
Φλεβάρη 1947, άλλαξε αυτή η πολιτική
και επίσημα γενικεύτηκε από το
Σεπτέμβρη του 1947.
Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν την
επίδρασή τους στην κοινωνία του
Μπούλκες. Το διάστημα που έγινε η
μετακίνηση, όπως και αργότερα, το
φλέγον ζήτημα ήταν η Συμφωνία της
Βάρκιζας, η οποία βρήκε αντίθετο μεγάλο
τμήμα ΕΛΑΣιτών και ΕΑΜιτών. Με τις
σχετικές συζητήσεις και τις διαφωνίες
συνυπήρχε ο προβληματισμός για το τι
μέλλει γενέσθαι. Αναφέρεται αντίδραση,
από το Τέτοβο ακόμα, που φαίνεται ότι
πήρε ορισμένη μαζική διάσταση, ενώ
χαρακτηρίστηκε ως «… μια οργανωμένη
φραξιονιστική οχλοκρατική εκδήλωση
στην οποία παρέσυραν όχι μικρό αριθμό
ακατατόπιστων συντρόφων μας». (14)
Σημειώνεται, ότι τότε έφυγαν από το
Τέτοβο ο Γιώργης Χουλιάρας και άλλοι
μαυροσκούφηδες του Άρη. Επίσης, από
το Κουμάνοβο έφυγε ο Γ. Γεωργιάδης με
δύο άλλους. Όλοι συνελήφθησαν από τις
γιουγκοσλαβικές αρχές, που τους έφεραν
πίσω στο Τέτοβο. Αντιδράσεις υπήρξαν
ακόμα και από άλλους καπετάνιους του
ΕΛΑΣ, όπως για παράδειγμα το Σμόλικα,
το Χείμαρρο, τον Καραντάου, το Μαύρο.
Πολιτικές διαφωνίες εκφράζονταν και
για την αποχή από τις εκλογές, για την
οποία το ΚΚΕ δεν είχε συμφωνήσει με τη
σύσταση του ΚΚ (Μπ.) να συμμετάσχει σε
αυτές. Από άλλους εκφράζονταν διαφωνίες
για την καθυστέρηση στη γενίκευση της
ένοπλης πάλης. Έπαιξαν ρόλο, αρνητικό
βέβαια, και οι απόψεις στελεχών των
ΚΚ Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας, ότι
η ηγεσία του ΚΚΕ είχε προδώσει το
λαϊκό αγώνα την Κατοχή, όπως επίσης
διαδόσεις ότι στο ΠΓ υπήρχαν άνθρωποι
ανίκανοι ή και κάποιοι ύποπτοι.
Το Μπούλκες, δεν μπορούσε παρά να
γίνει στόχος των μυστικών υπηρεσιών
σειράς καπιταλιστικών κρατών (Μ.
Βρετανίας, ΗΠΑ, Ελλάδας κ.ά.). Οι

μηχανισμοί τους στη Γιουγκοσλαβία
(Πρεσβείες κ.α.) υποκίνησαν ορισμένους
σε λιποταξία, ενώ από το τέλος του 1946
ενεργοποιήθηκε και η Ειδική Εξεταστική
Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια.
Την Άνοιξη του 1947, η Επιτροπή αυτή
επρόκειτο να επισκεφθεί το Μπούλκες, με
στόχο βέβαια να «αποδείξει» ότι ο αγώνας
του ΔΣΕ ήταν «ξενοκίνητος». Από τον
Γιάννη Ιωαννίδη δόθηκαν οδηγίες για την
αντιμετώπιση της κατάστασης:
«1) Αμέσως, χωρίς καμιά χρονοτριβή να
δυναμώσει η ΥΤΟ (σ.σ.: Υπηρεσία Τάξης
Ομάδας). Μέρα νύχτα να είναι πιασμένα
όλα τα πόστα και μέσα στο χωριό και απ’
έξω. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε
για τη δουλειά αυτή και 100 και
200 ανθρώπους, να το κάνετε χωρίς
δισταγμό. 2) Ειδική παρακολούθηση
πρέπει να γίνεται όλων των υπόπτων που
θεωρούνται σαν πιο επικίνδυνοι. 3) Να
περιοριστούν, (…) οι άδειες, τα ταξίδια
και οι εν γένει κίνηση απ’ το χωριό προς
τα έξω. 4)Το ζήτημα της επαγρύπνησης
για την προφύλαξη της Ομάδας (…) να
μπει στις Κόβες (…) 5) Κάθε μέρα θα
στέλνετε περιπολίες στα διάφορα χωριά
που είναι τριγύρω στο Μπούλκες (…) Οι
περιπολίες αυτές θα κρατηθούν απολύτως
μυστικές. (…) 6) Ανάλογα μέτρα πρέπει
να παρθούν και στο Νόβι-Σαντ. Και
τώρα σχετικά μ’ αυτούς που τόσκασαν
απ’ το χωριό και το Νόβι- Σαντ. (…)
που κατά τη γνώμη σου θα κατευθυνθούν
στο μέγαρο της Πρεσβείας. Εγώ δεν
είμαι βέβαιος πως εκεί θα πάνε. Το πιο
σίγουρο είναι ότι η Πρεσβεία και η Ιντ.
Σέρβις έχει πολλά άλλα στέκια όπου
κατευθύνονται οι άνθρωποί τους και αυτοί
που παρασέρνουν».(15)
Για τη λήψη μέτρων προφύλαξης ήταν
φυσικό να ενδιαφέρονται πρωταρχικά από
την πλευρά τους οι γιουγκοσλαβικές αρχές,
αφού το Μπούλκες αξιοποιούνταν ως
εφαλτήριο των ιμπεριαλιστικών υπηρεσιών
για επεμβάσεις και μηχανορραφίες. Στο
«Σχέδιο αντιμετώπισης της ερευνητικής
επιτροπής», (16) που συζήτησε το γραφείο
της Κομματικής Επιτροπής Μπούλκες (18
Μάρτη 1947), αναφέρονταν ονομαστικά
εννιά πρώην Μπουλκιώτες προβοκάτορες
που είχαν δώσει καταθέσεις (17) στην
Επιτροπή του ΟΗΕ μαζί με άλλους 27,
τα ονόματα των οποίων η Κομματική
Επιτροπή δεν είχε πληροφορηθεί. Ας
μη διαφεύγει ότι από το Μπούλκες
ήρθε στην Ελλάδα ο Χρήστος Βλάχος,
ο δολοφόνος του Γιάννη Ζεύγου. Το
Κομματικό Γραφείο εκτιμούσε βέβαια
ότι δεν υπερέβαιναν τους 200 «όλοι αυτοί
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που ενδεχόμενο να μας κάνουν ζημιά…»,
(18) αλλά συνυπολόγιζε ότι, εκτός από
τους παραπάνω, υπήρχαν και οι τίμιοι
απλοί άνθρωποι, τους οποίους μπορούσαν
να παγιδεύσουν στην κατάθεση οι
ξεσκολισμένοι διπλωμάτες της Επιτροπής
του ΟΗΕ και γι’ αυτό πήρε μέτρα
προετοιμασίας τους. Σύμφωνα με την
εισήγηση του Μπάστη, στις επιδιώξεις της
Επιτροπής του ΟΗΕ ήταν η συγκέντρωση
«στοιχείων» (δηλαδή ψευδών καταθέσεων
πρακτόρων Μπουλκιωτών άγνωστων στην
Κομματική Επιτροπή ή άλλων που είχαν
λυγίσει), για να στηρίξει κατηγορίες ότι:
«το Μπούλκες ήταν κέντρο εγκληματιών
της Ελλάδας που με βίαια μέσα κρατούν
τους «αθώους» και μαζί τους έφεραν
«ομήρους». (…) Ότι το Μπούλκες ήταν
κέντρο της κίνησης για αυτονόμηση της
Μακεδονίας». (19) Ακόμα, στο Σχέδιο
τονιζόταν ότι «έγινε προσπάθεια για να
μην αποδειχθεί η λειτουργία στρατιωτικής
σχολής»(20) στο Μπούλκες, όπως και
για την απόκρυψη κάθε στοιχείου που
αποδείκνυε τις αποστολές Μπουλκιωτών
στην Ελλάδα. Υπονομευτική δράση στο
Μπούλκες υπήρξε και από την πλευρά
των Γιουγκοσλάβων, βέβαια από άλλη
αφετηρία, δηλαδή από εκείνη που
αφορούσε το «Μακεδονικό Ζήτημα». Το
σημειώνουμε δίχως να μας διαφεύγει το
γεγονός, ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν το
κράτος που πρόσφερε τη μεγαλύτερη
βοήθεια στο ΔΣΕ, σε συνεννόηση φυσικά
με το ΚΚ Μπολσεβίκων.
Τα μέτρα που έπαιρνε η Κομματική
Επιτροπή ήταν αναγκαία. Το πρόβλημα
ήταν, ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, έφτασε
στο αποκορύφωμα η καχυποψία.
«Πίσω από το φραξιονισμό κρύβεται
πάντα ο ταξικός εχθρός», τόνιζε στην
Α’ Συνδιάσκεψη ο γραμματέας της ΚΟ
Μπούλκες Μιχάλης Πεχτασίδης.(21)
Έγραψε σχετικά ο Περικλής Καλοδίκης:
«Υπήρχαν εχθρικά στοιχεία που έπρεπε
να καταπολεμήσουμε; Ασφαλώς υπήρχαν.
Αλλά διαλέξαμε το χειρότερο δρόμο για
να το πολεμήσουμε, πανικοβληθήκαμε,
πάθαμε χαφιεδοφοβία».(22) Επακόλουθο
ήταν να συρρικνωθεί η συλλογικότητα
στη λήψη των αποφάσεων. Ταυτόχρονα,
με τη συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο
των ιδιοτήτων του γραμματέα της
Κομματικής Οργάνωσης και του
προέδρου της κοινότητας, η Κομματική
Οργάνωση στην πράξη υποκαταστάθηκε
από το κοινοτικό συμβούλιο, κυρίως από
τον πρόεδρο της Κοινότητας. Ο ίδιος,
ανέλαβε και τη διεύθυνση της Υπηρεσίας
Τάξης Ομάδας. Ο δημοκρατικός
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συγκεντρωτισμός μεταλλάχθηκε κάπως
σαν έκδοση διαταγών του κομματικού
οργάνου ή και του γραμματέα. Ως
επακόλουθο, διαδραματίστηκαν θλιβερά
γεγονότα, όπως η εκτέλεση ακόμα και
κάποιων κομμουνιστών στο Νησί του
Δούναβη και η απέλαση στην Ελλάδα
96 κατοίκων του Μπούλκες, τον Απρίλη
του 1946. Από αυτά τα γεγονότα ο
μόνος ζημιωμένος ήταν το ΚΚΕ. Και
όπως έγραψε σε έκθεσή του ο Περικλής
Καλοδίκης, «…μια τέτοια ενέργεια θα
μπορούσαν να την κάνουν εχθροί του
Κόμματος».(23) Στα τέλη Αυγούστου
1949, έφυγαν από το Μπούλκες 1.200
άτομα, που μεταφέρθηκαν στα σύνορα
της Ουγγαρίας. Το πρώτο 15ήμερο
του Σεπτέμβρη μετακινήθηκαν και οι
υπόλοιποι στην Τσεχοσλοβακία, μέσω
Ουγγαρίας, πλην 800 περίπου μελών της
Κοινότητας, που θέλησαν να μείνουν στη
Γιουγκοσλαβία (24).
Τον Απρίλη του 1951, το ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ εξέτασε την «υπόθεση Μπούλκες», με
βάση την απόφαση της 3ης Συνδιάσκεψης
(1950) και τη συγκέντρωση εκθέσεων από
επιτροπή που εξέλεξε η 3η Συνδιάσκεψη.
Η απόφαση του ΠΓ εκτίμησε ότι, με
πρωτεργάτη τη γιουγκοσλαβική ηγεσία,
το Μπούλκες μετατράπηκε «σε εστία
συνωμοσίας κατά του ΚΚΕ, υπόσκαψης
και χτυπήματός του απ’ τα μέσα (…) σε
όργανο εφαρμογής της τιτικής, ενάντια
στο ΚΚΕ, πολιτικής …».(25) Πάντως, η
απόφαση του ΠΓ κατέληγε, ότι έπρεπε να
συνεχιστεί η μελέτη της υπόθεσης. Τον
Απρίλη 1964, η 7η Ολομέλεια της ΚΕ,
πήρε άλλη απόφαση με την οποία, όπως
όλες οι μετά το 1956 αποφάσεις, φόρτωνε
κι εδώ τις βασικές ευθύνες στον Ν.
Ζαχαριάδη και στο λεγόμενο «ανώμαλο
εσωκομματικό καθεστώς».
Σύντροφοι και φίλοι,
Κρίνουμε την ιστορία του Μπούλκες με
βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε υπόψη
μας τις τότε συνθήκες και να μην
κρίνουμε τα γεγονότα εκ του ασφαλούς
ή παραγνωρίζοντας τη σκληρότητα της
ταξικής πάλης. Ακόμα περισσότερο δεν
παραγνωρίζουμε ότι στην τότε σύγκρουση
το δίκιο βρισκόταν με το μέρος των
αγωνιστών του Μπούλκες, του ΔΣΕ, του
ΚΚΕ. Αυτά είναι τα κύρια που κρατάμε,
δίχως να θεωρούμε ότι όλα τα λάθη
ήταν αναπόφευκτα. Κρατάμε ένα ακόμα
βασικό δίδαγμα που επισημαίνεται σε μια
σειρά τελευταίες συνεδριακές αποφάσεις
του ΚΚΕ και σε άλλα ντοκουμέντα του:
Την ανάγκη να επιδιώκεται η μεγαλύτερη

δυνατή συλλογική λειτουργία των
κομματικών οργάνων σε οποιεσδήποτε
συνθήκες, να εκδηλώνεται στην πράξη
η κριτική και η αυτοκριτική στάση των
στελεχών του, έγκαιρη διόρθωση λαθών,
η σεμνή και ανιδιοτελής προσφορά.
Η ταξική πάλη συνεχίζεται. Μάλιστα,
οι σημερινές συνθήκες, διεθνείς και
εσωτερικές, μέσα στις οποίες παλεύει
το ΚΚΕ, από μια σειρά απόψεις είναι
ακόμα πιο δύσκολες από την περίοδο που
συζητάμε. Το κύριο χαρακτηριστικό των
σημερινών συνθηκών είναι η ολοσχερής
ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων
υπέρ του καπιταλισμού, ως αποτέλεσμα
της αντεπανάστασης που συντελέστηκε
στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης εδώ και
περίπου 30 χρόνια. Είναι η γενικότερη
υποχώρηση του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος, στο μεγαλύτερο μέρος του
οποίου κυριαρχεί ο οπορτουνισμός και η
σοσιαλδημοκρατικοποίηση σειράς ΚΚ.
Είναι η υποχώρηση της ταξικής πάλης και
η αναγόρευση της αστικής νομιμότητας
σε υπέρτατο αγαθό. Κατά την αστική
και οπορτουνιστική προπαγάνδα, όλα
αρχίζουν και τελειώνουν εδώ, στην αστική
κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στόχος
τους είναι να ματαιώσουν το αναπόφευκτο:
Την ανατροπή του καπιταλισμού και το
θρίαμβο του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.
Οι άνθρωποι που τοποθετούνται με την
πλευρά των εργατικών συμφερόντων δεν
μπορούν παρά να διακρίνουν ότι με το
πέπλο που φοράει το κράτος, της δήθεν
ελευθερίας, της δήθεν δημοκρατίας, της
δήθεν προστασίας των ατομικών
δικαιωμάτων,
κρύβει
τον
ταξικό
χαρακτήρα του ως κράτος καπιταλιστικό.
Το σημερινό κράτος σε τίποτα δεν έχει
αλλάξει την ουσία του από το αστικό
κράτος της περιόδου του Μπούλκες. Κι
αυτό ισχύει, όποιο κόμμα από το πολιτικό
προσωπικό του κεφαλαίου και αν
βρίσκεται στη διακυβέρνηση. Η μορφή
άσκησης της αστικής εξουσίας αλλάζει,
ως αποτέλεσμα των κάθε φορά αστικών
αναγκών, αλλά και της πίεσης που ασκεί η
πάλη του λαϊκού κινήματος, που σωστά
κάνει και παλεύει για περισσότερες
ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα.
Όμως το περιεχόμενο και οι στόχοι της
αστικής εξουσίας μένουν οι ίδιοι. Αυτό το
τελευταίο συνυπολόγισε το ΚΚΕ για τον
καθορισμό της αυτοτελούς πάλης που
διεξάγει.
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Μ. ΜΑΪΛΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Σημειώσεις:
1 Στο Τέτοβο οργανώθηκαν εκλέγοντας επιτροπή, ενώ εξέδιδαν εφημεριδούλα με τον τίτλο «Φωνή της Ομάδας», ως «Όργανο Ομάδας
Συμβίωσης Λαϊκών Αγωνιστών». (Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 89741, Εφημ. «Φωνή της Ομάδας» 1945/05/01, αρ. 4. Όργανο της ομάδας
συμβίωσης λαϊκών αγωνιστών-ΟΣΛΑ).
2 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 121878, «Έκθεση Δράσης του Γραφείου της ομάδας των Ελλήνων Λαϊκών Αγωνιστών που κατέφυγαν στη
Γιουγκοσλαβία (Φλεβάρης 1945- Οκτώβρης 1945)», σελ. 1-5.
3 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 162748, «Απόφαση της Α’ Συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης των Ελλήνων Κομμουνιστών
Μπούλκες», σελ. 1.
4 Αρχείο ΚΚΕ – Έγγραφο 531959, Έκθεση του Μιχάλη Πεκτασίδη στον Γιάννη Ιωαννίδη για τη μεταφορά αγωνιστών μέσω Αλβανίας
στο Μπούλκες, 21/10/1945.
5 Οι πρόσφυγες στο Ρουμπίκ εξέδιδαν το φύλλο της ομάδας με τον τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ» (Αρχείο ΚΚΕ - Εγγραφο 253670, Εφημ.
«Ενότητα» 1950/03/08, αρ. 9, Όργανο της Ομάδας Συμβίωσης Ελλήνων Δημοκρατών του Ρουμπίκ).
6 Το πρώτο κομματικό γραφείο αποτελούσαν 16 μέλη: «…ένα έκαστον μέλος της Γραμματείας καθοδηγεί δύο ή τρεις τομείς δουλειάς…».
[Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 25486, Έκθεση Οργανωτικής διάρθρωσης της Ο.Σ.Λ.Α. (σ.σ.: Ομάδα Συμβίωσης Λαϊκών Αγωνιστών) που
βρίσκεται στο Μπούλκες, σελ. 1]. Οι τομείς δουλειάς ήταν: Παραγωγικός, Μορφωτικός, Τεχνικός, Υγειονομικός, Οικονομικός, Τομέας
Υ.Τ.Ο. (σ.σ.: Υπηρεσία Τάξης Ομάδας), Εξωτερικών Υποθέσεων, Διοικητικός. [Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 25486, Έκθεση Οργανωτικής
διάρθρωσης της Ο.Σ.Λ.Α. (σ.σ.: Ομάδα Συμβίωσης Λαϊκών Αγωνιστών) που βρίσκεται στο Μπούλκες, σελ. 1-2].
7 Αρχείο ΚΚΕ-Έγγραφο 466809, Πρακτικά της 7ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ 9/4/1964- 13/4/1964, σελ. 1.
8 Αρχείο ΚΚΕ – Έγγραφο 66331, «Κανονισμός Ελληνικής Κοινότητας Μπούλκες», σελ. 1.
9 Αρχείο ΚΚΕ – Έγγραφο 121878, σελ. 6.
10 Χρήστου Καινούργιου (Βρασίδα), Στα στρατόπεδα Ρουμπίκ και Μπούλκες, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα, 1991, σελ. 71. Αρχείο ΚΚΕΈγγραφο 121878, σελ. 6.
11 Χρήστου Καινούργιου (Βρασίδα), Στα στρατόπεδα Ρουμπίκ και Μπούλκες, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα, 1991, σελ. 223-224.
12 Αλέκος Κουτσούκαλης, Το χρονικό μιας τραγωδίας 1945-1949, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα, 2004, σελ. 123-124.
13 Χρήστου Καινούργιου (Βρασίδα), Στα στρατόπεδα Ρουμπίκ και Μπούλκες, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα, 1991, σελ. 93-94.
14 Αρχείο ΚΚΕ – Έγγραφο 121878, «Έκθεση δράσης του Γραφείου της Ομάδας των Ελλήνων Λαϊκών Αγωνιστών που κατέφυγαν στη
Γιουγκοσλαβία Φλεβάρης 1945-Οκτώβρης 1945», σελ.16α. Στο ίδιο γεγονός αναφέρθηκε σε μεταγενέστερη έκθεσή του ο Οδυσσέας
Μπάστης (Οργανωτικός Γραμματέας της ΚΟ Μπούλκες). (Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 54889, «Έκθεση Μπάστη Οδυσσέα πάνω στο
ζήτημα Μπούλκες», 18/10/50, σελ. 1).
15 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 55049, σελ. 1.
16 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 251086, «Εισήγηση του σ. Οδυσσέα (Μπάστη) στην Ολομέλεια του Γραφείου της Κομμ. Επιτροπής»,
18/3/47, χειρόγραφο 11 σελίδων.
17 Πρόκειται για το έγγραφο που αναφέρονται οι «Μαρτυρικές καταθέσεις των: 1. Αννίβα ή Φώτη Κοντοπάνου- Ήπειρος. 2. Γάτσιου ή
Γούλα- Ήπειρος. 3. Μαντζουράνη Χρίστου- Έβρος. 4. Ζάχου Θωμά- Ήπειρος. 5. Ζώη Χρίστου- Ήπειρος. 6. Τόλια Κλέωνα- Σέρρες.
7. Ζαφείρη Γιώργου λιπ(οτάκτη)- Ήπειρος. 8. Σαβαλάκη Ευθυμίου λιπ(οτάκτη)- Έβρος. 9. Καμπάς Αθανάσιος (…) Γουμένισσα».
(Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 251086, «Εισήγηση του σ. Οδυσσέα (Μπάστη) στην Ολομέλεια του Γραφείου της Κομμ. Επιτροπής»,
18/3/47, χειρόγραφο 11 σελίδων, σελ. 2).
18 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 251086, «Εισήγηση του σ. Οδυσσέα (Μπάστη) στην Ολομέλεια του Γραφείου της Κομμ. Επιτροπής»,
18/3/47, χειρόγραφο 11 σελίδων, σελ. 6.
19 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 251086, «Εισήγηση του σ. Οδυσσέα (Μπάστη) στην Ολομέλεια του Γραφείου της Κομμ. Επιτροπής»,
18/3/47, χειρόγραφο 11 σελίδων, σελ. 1.
20 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 251086, «Εισήγηση του σ. Οδυσσέα (Μπάστη) στην Ολομέλεια του Γραφείου της Κομμ. Επιτροπής»,
18/3/47, χειρόγραφο 11 σελίδων, σελ. 7.
21 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 261195.
22 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 54892, Έκθεση Π. Καλοδίκη Για την επιτροπή Μπούλκες, 16/12/50, σελ. 4.
23 Αρχείο ΚΚΕ- Έγγραφο 54892, Έκθεση Π. Καλοδίκη Για την Επιτροπή Μπούλκες, 16/12/50, σελ. 4.
24 Μίλαν Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 100- 105.
25 Το ΚΚΕ- Επίσημα Κείμενα, τ. 7ος, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1995, σελ.141-142.

ΧΥΔΑΙΟΣ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Α

ντικομμουνιστική
φιέστα
στην
Εσθονία
Είναι χιλιάδες οι σελίδες ιστορικής
έρευνας που έχουν καταρρίψει ένα προς
ένα τα μυθεύματα περί των «εγκλημάτων
του κομμουνισμού». Να ποια είναι η
αλήθεια, περιληπτικά, σε τέσσερα απ’
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αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως.
Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε
μερικές ‘αλήθειες’ που μαγειρεύονται
από τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία οκτώ
δεκαετίες πριν όπως το σύμφωνο
Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το Κατίν, ο λιμός
(στην Ουκρανία), οι δίκες της Μόσχας,

κ.ά. Σ’ αυτό το τεύχος θα διαβάσετε για
το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ (από
το περιοδικό Εθνική Αντίσταση ΙούλιοςΑύγουστος-Σεπτέμβριος, 2017 τεύχος
175 σ.σ. 5-7).
Για το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ
Υπογράφτηκε
το
1939
και
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χρησιμοποιείται σήμερα από την ηγεσία
της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) για
να στηρίξει την ανιστόρητη εξίσωση
ναζισμού-κομμουνισμού. Τι ήταν και
ποιες συνθήκες επέβαλαν την υπογραφή
αυτού του συμφώνου;
Βγαίνοντας ηττημένη από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία
εξακολουθούσε να είναι ιμπεριαλιστική
δύναμη παρά την επιβολή σκληρών όρων
με τη συνθήκη των Βερσαλλιών Υπήρχε,
επίσης, ένα νέο στοιχείο στις διεθνείς
σχέσεις. Η ύπαρξη της Σοβιετικής
Ένωσης. Αυτό καθοδηγούσε τις πράξεις
όλων των ιμπεριαλιστών καθώς στην
εφαρμοσμένη πλέον εξουσία των εργατών
έβλεπαν τον κύριο αντίπαλό τους.
Έτσι, απ’ το 1924-1925 τα καπιταλιστικά
κράτη της Δυτικής Ευρώπης συνέβαλαν τα
μέγιστα στην αναγέννηση της οικονομικής
και πολεμικής ισχύος της Γερμανίας, με
σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τον
μπολσεβικισμό. Η Γερμανία ανορθώθηκε
οικονομικά με τα σχέδια Ντοζ 91924) και
Γιανκ (1929), τα οποία εμπνεύστηκαν κι
έθεσαν σε εφαρμογή οι κύριοι εκπρόσωποι
του αμερικανικού και του αγγλογαλλικού
χρηματιστικού κεφαλαίου. Δεν είναι,
άλλωστε, τυχαίο που με την εφαρμογή
αυτών των σχεδίων τα μεγαλύτερα
αμερικανικά μονοπώλια («Στανταρντ
Οϊλ», «Τζένεραλ Ελέκτρικ», «Τζένεραλ
Μότορς», «Ιντερνάσιοναλ Τέλεγκραφ εντ
Κόμπανι», «Φόρντ», «Ανακόντα» κ.λπ.)
διείσδυσαν στη γερμανική Βιομηχανία
με τη μέθοδο των απευθείας επενδύσεων.
Στην καθαρά πολεμική παραγωγή, η
πρόοδος της ναζιστικής Γερμανίας, χάρη
στα ξένα κεφάλαια, υπήρξε εντυπωσιακή.
Στα χρόνια 1933-1939 τα πολεμικά έξοδα
της Γερμανία αυξήθηκαν περισσότερο
από 12 φορές, ενώ η γερμανική πολεμική
παραγωγή αυξήθηκε 22 φορές. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις της την 1η Σεπτέμβρη
του 1939 έφταναν τα 4,6 εκατ. Άνδρες
και διέθεταν 26 χιλ. πυροβόλα και
όλμους, 3,2 χιλ. άρματα μάχης, 4,4,
χιλ. πολεμικά αεροπλάνα, 115 πολεμικά
πλοία (από αυτά 57 υποβρύχια). Αυτά για
να γνωρίζουμε ποιος βοήθησε ποιον.
Η εγκαθίδρυση στη Γερμανία, το 1933,
του ναζισμού, μιας ωμής δικτατορίας
του τρόμου και των διωγμών, και ας
είχε ανέβει στην κυβερνητική εξουσία με
κοινοβουλευτική μορφή (τα μονοπώλια
είχαν επιλέξει τον Χίτλερ για την
εξουσία), μετέβαλε αυτή τη χώρα σε
δύναμη κρούσης του ιμπεριαλισμού, που
στρεφόταν, κατά πρώτο λόγο, ενάντια
στην ΕΣΣΔ. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση
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έδιναν συμβουλές οι Αγγλογάλλοι και
οι Αμερικανοί, ακόμη και ως προς το
σχέδιο επίθεσης. Αρχικά στην Πολωνία,
μετά στην Τσεχοσλοβακία και από κει
στην ΕΣΣΔ.
Η Σοβιετική Ένωση, σε συνθήκες που ο
πόλεμος ήταν ορατός και αναπόφευκτος,
ακολούθησε πολιτική που απέβλεπε στην
όσο γίνεται συγκράτηση του γερμανικού
ιμπεριαλισμού και τη δημιουργία, όσο
μπορούσε να γίνει, προϋποθέσεων
ασφάλειας και διατήρησης της ειρήνης.
Έτσι, στις 2 Μάη 1935 υπογράφτηκε
στο
Παρίσι
το
γαλλο-σοβιετικό
σύμφωνο αμοιβαίας βοήθειας και με την
Τσεχοσλοβακία. Η σοβιετική κυβέρνηση,
με τον τρόπο αυτό, πάλευε με κάθε
μέσο για την αποτροπή του πολέμου.
Ταυτόχρονα, το σοβιετικό κράτος πήρε
μια σειρά από μέτρα, που απέβλεπαν στην
ενίσχυση της άμυνας της χώρας και στην
ανάπτυξη του στρατιωτικο-οικονομικού
δυναμικού της.
Το Μάρτη του 1936 τα γερμανικά
στρατεύματα
κατέλαβαν
την
αποστρατιωτικοποιημένη
ζώνη
της
Ρηνανίας. Το Νοέμβρη του 1936 η
Γερμανία και η Ιαπωνία υπέγραψαν το
«αντικομμουνιστικό σύμφωνο» (ενάντια
στη Γ’ Διεθνή), στο οποίο το 1937
προσχώρησε και η Ιταλία.
Η Γερμανία, επωφελούμενη από την
πολιτική της λεγόμενης «μη επέμβασης»,
που ακολουθούσαν η Μεγάλη Βρετανία
και η Γαλλία, κατέλαβε το Μάρτη του 1938
την Αυστρία και άρχισε να προετοιμάζει
επίθεση κατά της Τσεχοσλοβακίας.
Το Σεπτέμβρη του 1938 έγινε συνάντηση
Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας
και Ιταλίας, στο Μόναχο, όπου η
Τσεχοσλοβακία συμφωνήθηκε να δοθεί
στον Χίτλερ. Χωρίς ουσιαστικά να γίνει
συζήτηση, αφού ήδη η κυβέρνηση της
Τσεχοσλοβακίας είχε προειδοποιηθεί με
τελεσίγραφο της Μεγάλης Βρετανίας να
δεχτεί τους όρους της Γερμανίας, δηλαδή
την προσάρτηση στη Γερμανία εδαφών
της με γερμανικό πληθυσμό (περιοχή των
Σουδητών).
Το Μάρτη του 1939 η Γερμανία κατέλαβε
ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Στη
συνέχεια κατέλαβε την περιοχή Μέμελ
της Λετονίας και επέβαλε στη Ρουμανία
υποδουλωτικό «οικονομικό» σύμφωνο. Η
Ιταλία, τον Απρίλη του 1939, κατέλαβε
την Αλβανία. Ως απάντηση στη διεύρυνση
της φασιστικής εισβολής, οι κυβερνήσεις
της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας,
για να περιφρουρήσουν τα οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντά τους στην

Ευρώπη,
υποσχέθηκαν
«εγγυήσεις
ανεξαρτησίας» σε Πολωνία, Ρουμανία,
Ελλάδα και Τουρκία. Τον Απρίλη-Μάη
του 1939 η Γερμανία κατήγγειλε την
αγγλοαμερικανική ναυτική συμφωνία του
1935, ακύρωσε το σύμφωνο μη επίθεσης με
την Πολωνία, που υπογράφτηκε το 1934
και έκλεισε με την Ιταλία το λεγόμενο
Χαλύβδινο σύμφωνο, με βάση το οποίο
η ιταλική κυβέρνηση υποχρεωνόταν να
βοηθήσει τη Γερμανία, αν αυτή εμπλακεί
σε πόλεμο με τις δυτικές καπιταλιστικές
δυνάμεις.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση η
ΕΣΣΔ επιμένει στην αναγκαιότητα
συμφωνίας με Γαλλία και Μεγάλη
Βρετανία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
όσο μπορούσε η εξελισσόμενη σε
παγκόσμιο πόλεμο πραγματικότητα, με
βασικό πεδίο το έδαφος της Ευρώπης.
Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στη
Μόσχα το καλοκαίρι του 1939 Μεγάλη
Βρετανία και Γαλλία κωλυσιεργούν
με σκοπό να επιταχύνουν την επίθεση
της Γερμανίας στην ΕΣΣΔ. Έτσι, δε
δέχτηκαν την υπογραφή συμφωνίας, που
πρότεινε η ΕΣΣΔ και που μιλούσε για
κοινό μέτωπο κατά των ναζιστών. Την
ώρα που οδηγούσε τις διαπραγματεύσεις
της Μόσχας σε αποτυχία, η αγγλική
κυβέρνηση ερχόταν σε μυστικές επαφές
με τους χιτλερικούς, μέσω του πρεσβευτή
τους στο Λονδίνο, Χ. Ντίρκσεν,
επιδιώκοντας να πετύχει συμφωνία με
τη Γερμανία για το ξαναμοίρασμα του
κόσμου, με δεδομένη την επίθεση στην
ΕΣΣΔ και την καταστροφή της.
Η Σοβιετική Ένωση μπροστά στον άμεσο
κίνδυνο
επίθεσης
της
ναζιστικής
Γερμανίας και έχοντας προβλέψει το
αναπόφευκτο του πολέμου, αφού δεν
ευοδώθηκαν
οι
διαπραγματεύσεις
υπογραφής συμφωνίας με τη Μεγάλη
Βρετανία και τη Γαλλία, οδηγείται στην
υπογραφή του προτεινόμενου, από τη
Γερμανία, συμφώνου μη επίθεσης, του
γνωστού και ως συμφώνου ΜολότοφΡίμπεντροπ. Σκοπός της, από άποψη
ταχτικής, ήταν να καθυστερήσει όσο
γίνεται περισσότερο τη ναζιστική επίθεση
ενάντιά της και να προετοιμαστεί επίσης
όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα για την
αντιμετώπιση του πολέμου της Γερμανίας
ενάντιά της. Αυτή η επιλογή ήταν
αναπόφευκτη και με μια έννοια
επιβλήθηκε από την ταχτική των άλλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Η υπογραφή
στις
23
Αυγούστου
1939
του
σοβιετικογερμανικού συμφώνου είχε τη
δική του συμβολή ώστε, παρά τους
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υπολογισμούς των πολιτικών του ενός
ιμπεριαλιστικού συνασπισμού (Γαλλίας-

Βρετανίας), αλλά και των ΗΠΑ, ο
παγκόσμιος πόλεμος να αρχίσει με τη

σύγκρουση
στους
κόλπους
καπιταλιστικού κόσμου.

του

«ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ»

Ξ

επέρασε
κάθε
προσδοκία
η
συμμετοχή στην εκδήλωση συζήτηση που διοργάνωσε η Κομματική
Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ την
Κυριακή 14 Ιανουαρίου το απόγευμα
στη Μουσική Σκηνή «Κρεμλίνο» στο
κέντρο του Πειραιά. Η εκδήλωση,
στο πλαίσιο των 100χρονων της
Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής
Επανάστασης, είχε τίτλο «Εμείς που
σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό» και
απευθυνόταν στους απόφοιτους σχολών
των σοσιαλιστικών χωρών. Το «Κρεμλίνο»
αποδείχτηκε στην πράξη μικρό λόγω της
συγκινητικής ανταπόκρισης εκατοντάδων
αποφοίτων από την ΕΣΣΔ και τις άλλες
Σοσιαλιστικές Λαϊκές Δημοκρατίες, που
δεν ήρθαν μόνο από την Αττική, αλλά και
από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ήταν
τα «παιδιά της θύελλας», της ηρωικής
πάλης του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, της πολιτικής προσφυγιάς που
γύρισαν στην Ελλάδα επιστήμονες και οι
νέοι -ασπρομάλληδες σήμερα- που από
το 1974 ως το 1989 είχαν την τύχη να
σπουδάσουν και να δεχτούν τη ζεστασιά
των σοσιαλιστικών χωρών.
Η ανταπόκριση αυτή, όπως σημείωσε
ο Δημήτρης Ξεκαλάκης, μέλος του
Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής της
ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, που άνοιξε την
εκδήλωση, αποτελεί δέσμευση για να
δοθεί συνέχεια στην προσπάθεια ένα
πολύ μεγάλο επιστημονικό δυναμικό να
συμβάλει στην προσπάθεια που κάνει το
Κόμμα να βαθύνει ακόμα περισσότερο
τις επεξεργασίες του για τη σοσιαλιστική
οικοδόμηση. Για να προβληθεί η
ανωτερότητα του σοσιαλισμού απέναντι
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, να
αναδειχτούν τα πρωτόγνωρα επιτεύγματα
του σοσιαλισμού, αλλά και οι αιτίες
της ανατροπής του, να προβληθεί η
πρόταση του ΚΚΕ για την αναγκαιότητα
και επικαιρότητα του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Αυτή η αναγκαιότητα
αναδείχτηκε επίσης από τη συζήτηση
που ακολούθησε και τις προτάσεις που
έκαναν οι απόφοιτοι να δοθεί συνέχεια
σε αντίστοιχες συναντήσεις και σε άλλες
πόλεις και ακόμα πιο εξειδικευμένα.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν
ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ, που στην παρέμβασή
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του ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις του
ΚΚΕ, τη συνεχή του προσπάθεια με τη
μέθοδο του ιστορικού και διαλεκτικού
υλισμού να μελετάει την κοινωνική
εξέλιξη. Υπογράμμισε τη σημασία
που έχει ότι το ΚΚΕ την περίοδο της
αντεπανάστασης κράτησε ψηλά τη σημαία
του κομμουνισμού και πάλεψε και παλεύει
για την ανασυγκρότηση του Διεθνούς
Κομμουνιστικού Κινήματος.
Μεταξύ άλλων ο Μάκης Παπαδόπουλος
είπε τα εξής:
«Στις σημερινές συνθήκες, σε αυτή την
κρίσιμη συγκυρία, απευθυνόμαστε σε
εσάς που σπουδάσατε στο σοσιαλισμό
γιατί θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει
να συμβάλετε στην επίτευξη μιας σειράς
σημαντικών στόχων:
- Στην προβολή της προσφοράς και
των επιτευγμάτων της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης στον 20ό αιώνα για
την κοινωνική απελευθέρωση, στην
υπεράσπιση της ιστορικής επικαιρότητας
και της αναγκαιότητας του σοσιαλισμού,
στον
αντίποδα
της
σημερινής
καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όσοι
σπουδάσατε στο σοσιαλισμό, ανεξάρτητα
από διαφορές από χώρα σε χώρα,
ήρθατε σε επαφή με την προσπάθεια
σοσιαλιστικής οικοδόμησης, γνωρίσατε
το σχεδιασμό της επιστημονικής έρευνας
και της εκπαίδευσης με στόχο την κάλυψη
των αναγκών της κοινωνίας, τις συνθήκες
ζωής, των σπουδών και εργασίας,
τα επιτεύγματα στην ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων, πρώτα από όλα
του εργαζόμενου ανθρώπου. Γνωρίσατε
τη μεγάλη υπεροχή του σοσιαλισμού
στο περιεχόμενο της μόρφωσης και
την έλλειψη ταξικών φραγμών στην
εκπαίδευση, σε σχέση με την Ελλάδα
και τις καπιταλιστικές χώρες. Μπορείτε
λοιπόν και πρέπει να αποτελέσετε μία
μαχητική δύναμη, ένα ζωντανό “σώμα”
επίθεσης απέναντι στην αστική εκστρατεία
συκοφάντησης και διαστρέβλωσης της
πρώτης μεγάλης διάρκειας προσπάθειας
στην ιστορία για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,
της υπεράσπισης της ανωτερότητας του
σοσιαλισμού που γνωρίσαμε.
Μπορείτε τουλάχιστον να καταθέσετε
τη βιωματική σας εμπειρία ιδιαίτερα
στους νέους, που βομβαρδίζονται
καθημερινά από τα σκουπίδια της
αστικής προπαγάνδας των μέσων μαζικής
αποβλάκωσης.
Πέρα όμως από την άμεση ατομική
βιωματική εμπειρία του καθενός, έχει
σημασία η συμβολή σας στη συλλογική
προσπάθεια εμβάθυνσης σχετικά με την
ιστορική προσφορά του σοσιαλισμού
στον 20ό αιώνα, που φωτίζει τη νέα
πνοή, τη νέα ανώτερη ποιότητα που
έδωσε σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής
ζωής, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις.
Έχει σημασία η συμβολή του καθενός
και της καθεμιάς για να αναδείξετε ότι
οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής
μπόρεσαν και μπορούν να διασφαλίσουν
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τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα και
να αναβαθμίσουν τη σχέση κάθε ατόμου
με την κοινωνία. Η προσφορά του
σοσιαλισμού στον καθένα από εσάς στη
μόρφωση και στη γενικότερη συγκρότησή
του μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία
για τη συμβολή σας σε αυτή τη συλλογική
προσπάθεια εμβάθυνσης. Φυσικά δεν

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο
θεωρητικής και πολιτικής αντεπίθεσης το
επόμενα χρόνια.
Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε προτάσεις
και σκέψεις βελτίωσης αυτής της συνεχούς
σχετικής ερευνητικής, μελετητικής και
μεταφραστικής προσπάθειας, που έχει
στρατηγική σημασία για το μέλλον

σας ζητάμε να κλείσετε τα μάτια στα
αρνητικά συμπτώματα, στις παραβιάσεις
των νομοτελειών της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης, σε όλα αυτά που σας
στεναχώρησαν. Το αντίθετο μάλιστα.
- Ο δεύτερος στόχος στον οποίο σας
καλούμε να συμβάλετε αφορά στην
επιστημονική έρευνα των αιτιών της νίκης
της αντεπανάστασης, ανατροπής τους
σοσιαλισμού τον 20ό αιώνα. Σας καλούμε
σε μια διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με τις εκτιμήσεις και
τα συμπεράσματα που διαμόρφωσε
το Κόμμα μας για το κορυφαίο αυτό
ζήτημα, καθώς και τη συμβολή σας στην
περαιτέρω έρευνα προβλημάτων που
αφορούν στη σοσιαλιστική οικονομία και
το εποικοδόμημα.
Θεωρούμε χρήσιμη και αναγκαία τη
διακριτή συμβολή σας στη διερεύνηση
της αρνητικής πείρας της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης, για να φωτίσουμε όσο
πιο ολοκληρωμένα μπορούμε την
πορεία που οδήγησε στην καπιταλιστική
παλινόρθωση. Η μελέτη αυτής της
αρνητικής πείρας φωτίζει τελικά τις
συνέπειες από την υποχώρηση των
σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής και
επιβεβαιώνει και με αυτό τον τρόπο την
ανωτερότητά τους για την ικανοποίηση
των αναγκών της κοινωνίας. Για αυτό

και την ανασυγκρότηση του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος. Σημειώνουμε
ότι υπάρχει πλούσιο μελετητικό έργο,
θεωρητικές συζητήσεις, αρχειακό υλικό
που ούτε καν έχει μεταφραστεί και στην
ουσία παραμένει άγνωστο στην Ελλάδα.
- Σημαντική και πολύμορφη μπορεί
και πρέπει να είναι η συμβολή σας για
την οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης
στη χώρα μας, για την ανασύνταξη του
εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού
κινήματος ώστε να σημαδέψει τον
πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη
και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που
στηρίζουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να
συμβάλει στο σκληρό ταξικό πόλεμο
διαρκείας απέναντι στην αστική τάξη.
Να συμβάλει με το προσωπικό
παράδειγμα,
τη
συνδικαλιστική
δράση, την αλληλεγγύη και την
οικονομική βοήθεια, τη συμβολή του
στην επιστημονική έρευνα και στη
διάδοση της επιστημονικής γνώσης,
απέναντι σε αντιδραστικές, ιδεαλιστικές
και μεταφυσικές προσεγγίσεις. Οι
περισσότεροι ήρθατε σε επαφή σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με το
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του
διαλεκτικού ιστορικού υλισμού και
αποκτήσατε δυνατότητες ουσιαστικής

28

επιστημονικής συνεισφοράς στο ιδιαίτερο
επιστημονικό σας αντικείμενο, είτε αφορά
την οικονομία είτε την υγεία είτε την
ανάπτυξη της τεχνικής, τις πολυτεχνικές
σχολές, την κοινωνιολογία και άλλους
κλάδους.
Στις σημερινές συνθήκες σύγχυσης,
ηττοπάθειας, οπισθοχώρησης του λαϊκού
κινήματος, οι επιστημονικές μαρξιστικές
επεξεργασίες για όλα τα μεγάλα λαϊκά
προβλήματα, σε όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής, είναι αναγκαίες
περισσότερο από ποτέ για την οργάνωση
της λαϊκής αντεπίθεσης. Μπορείτε λοιπόν
να συμβάλετε πολύμορφα στη διαπάλη σε
επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο.
Η διαπάλη αυτή διεξάγεται και
μέσα στους επιστημονικούς φορείς,
επιμελητήρια και συλλόγους στην
Ελλάδα. Αφορά και στην προσπάθεια
διακριτής συνδικαλιστικής έκφρασης
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων
επιστημόνων σε σχέση με τους εργοδότες
και τα επιστημονικά στελέχη, στην οποία
πρωταγωνιστούν σήμερα οι δυνάμεις του
ΚΚΕ».
Μουσικό πρόγραμμα
Η εκδήλωση «ντύθηκε» με μουσικό
πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια
που παρουσίασαν απόφοιτοι από
πανεπιστήμια των σοσιαλιστικών χωρών,
που παράλληλα με τις σπουδές τους
ανέπτυξαν
το
ταλέντο
τους,
δημιουργώντας μουσικά συγκροτήματα
στις χώρες που σπούδαζαν. Συμμετείχαν
οι: Ερμιόνη Νόστου (πιάνο), Λαρίσα
Ιασονίδου
(τραγούδι),
Σουζάνα
Γιαννακοπούλου (πιάνο - τραγούδι),
Γιάννης
Ζορζοβίλης
(μπουζούκι),
Παύλος Μαβίδης (μπουζούκι), Δάνης
Σαράντος (κιθάρα - τραγούδι), Άρης
Νικολαΐδης (μπαγλαμάς - τραγούδι), ενώ
και η γνωστή τραγουδίστρια Καλλιόπη
Βέτα, απόφοιτη πανεπιστημίου της
ΕΣΣΔ, συνεισέφερε στην όμορφη
μουσική παράσταση (portal 902)
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΒΑΤΖΗ

Α

γαπητή συντρόφισσα Τασούλα
Πάει καιρός που έλαβα το περιοδικό
σας ΚΑΛΗΜΕΡΑ 4/2017 και τώρα
πήρα και το ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5/2017.
Είναι αλήθεια ότι το περιοδικό σας
είναι εξαιρετικό, το διαβάζω με μεγάλο
ενδιαφέρον γιατί με συγκινούν τα ιστορικά
κείμενα διότι πέρασα και εγώ ο ίδιος μέσα
από αυτό το καμίνι που λέγεται ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Επίσης με ενθουσιάζουν οι δραστηριότητες
που οργανώνονται εκεί με τις ωραιότατες
φωτογραφίες των συμμετεχόντων, όπου οι
εκφράσεις τους δείχνουν ένα πραγματικό
καθρέφτη ζωντάνιας και χαράς.

Το περιοδικό σας το δίνω και σε άλλους
φίλους μου και όταν το βλέπουνε
αισθάνονται και χαρά και έκπληξη που
έχετε τέτοιες δραστηριότητες στην Τσεχία.
Πιστεύω ότι τα ιδανικά που βίωσαν στην
καλή εποχή του σοσιαλισμού η πρώτη
γενιά των πολιτικών προσφύγων να
μεταδίδονται και στις νεότερες γενιές.
Είμαι βέβαιος, αγαπητή Τασούλα, ότι
εκτός από την σύνταξη του περιοδικού
θα συμβάλλεται και στο μέγιστον της
οργάνωσης των εκδηλώσεων. Εύχομαι να
είστε πάντα καλά και να είστε μακροχρόνια
συντάκτρια
του
περιοδικού
σας
ΚΑΛΗΜΕΡΑ, μαζί με τους υπόλοιπους
συνεργάτες σας. Σας εκφράζω τα θερμά

μου συγχαρητήρια.
Είναι αλήθεια ότι σ’ όλο τον κόσμο
έχουμε εποχή λιτότητας, αυτός είναι
ο καπιταλισμός!! Εμείς εδώ κάνουμε
σκληρούς αγώνες με την πεποίθηση ότι
κάποια μέρα θα αλλάξουν τα πράγματα από
την νίκη της εργατικής τάξης. Πιστεύω να
γνωρίζετε ότι γιορτάζονται τα 100 χρόνια
της Οκτωβριανής Επανάστασης, σχεδόν σ’
όλες τις χώρες όπως και στην Τσεχία, αυτό
δείχνε πως ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος.
Από 31 Νοεμβρίου 2017 παίζεται το
θεατρικό έργο ‘Άρης’ Βελουχιώτης. Είναι
πραγματικά πολύ ωραίο.
Με συντροφική εκτίμηση, Χρήστος
Νταβατζής.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ
(από το www.katiousa.gr)

Β

αδίζει ήδη στη δέκατη δεκαετία της
ζωή του, ενεργός αγωνιστής, μάχιμος
κομμουνιστής, παρών στις αγωνιστικές
και άλλες εκδηλώσεις του κινήματος και
του Κόμματος, κρατώντας σφιχτά τη
χαρακτηριστική τζουμερκιώτικη γκλίτσα
του.
Ο Χρήστος Νταβαντζής υπήρξε σύνδεσμος
του Άρη Βελουχιώτη, μεταφέροντας
διαταγές, σημειώματα και άλλα έγγραφα
από το αρχηγείο του ΕΛΑΣ που είχε έδρα
τη Χώσεψη (Κυψέλη Άρτας), προς τις
πολιτικές οργανώσεις του αγώνα και στα
ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ που κινούνταν
στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.
Μικρός το δέμας και γρήγορος σαν τον
άνεμο, ο Χρήστος, γνωρίζοντας άριστα
τις γύρω περιοχές και τα περάσματα
αφού καταγόταν ο ίδιος από τη Χώσεψη,
έφερε σε πέρας με επιτυχία τις αποστολές
που του ανέθετε ο Άρης κερδίζοντας
την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια του
πρωτοκαπετάνιου. Στο βιβλίο του «Όσα
επέζησαν στη μνήμη… Οδοιπορικό
μιας ζωής» (Αθήνα 2016), ο Χρήστος
περιγράφει με λόγια που βγαίνουν απ’ την
καρδιά τη συνεργασία του με τον θρυλικό
ηγέτη της Αντίστασης:
«Είχα την τιμή να βρεθώ κοντά στον Άρη
Βελουχιώτη όταν βρισκόταν στη Χώσεψη,
κυρίως για 17 μέρες πριν και μέχρι τη μάχη
της Καλεντίνης και να είμαι αγγελιοφόρος
του. Τον θαύμαζα για την απλότητά του
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προς όλους εμάς, για τον τρόπο που είχε
να πείθει και για την αυστηρή πειθαρχία
που ήξερε να επιβάλει. Όταν γύριζα από
την αποστολή που μου είχε αναθέσει, μου
έλεγε: «Πότε γύρισες κιόλας βρε Βενιαμίν
(έτσι με αποκαλούσε επειδή ήμουν
μικροσκοπικός), χελιδόνι είσαι;». Με
ρώταγε επίσης: «Φοβάσαι ρε;». Εγώ του
απαντούσα «Όχι» και τότε αυτός μου έλεγε
«Μπράβο, έτσι σε θέλω! Όταν δεν φοβάται
κανείς όλα τα καταφέρνει». Οι κάτοικοι
της Μπούγας, της Πολιάνας και του Κάτω
Κάμπου Χώσεψης με ρωτούσαν: «Τι θα

γίνει Χρήστο; Θα έρθουν οι Γερμανοί
επάνω, για να βγάλουμε τα σπορίσματα
έξω, να μη μας τα κάψουν και δεν έχουμε
τι να φάμε;». Μετέφερα αυτή την αγωνία
τους στον Άρη και αυτός με ρώτησε: «Εσύ
τι λες; Θα έρθουν;». Του απάντησα «Όχι,
δεν θα έρθουν». «Μπράβο! Έτσι σε θέλω»,
μου είπε.
Το τηλεφωνείο του ΕΛΑΣ ήταν στο
σπίτι του Δημήτρη Πουρναρά. Είχαμε
τηλεφωνική γραμμή με τ’ Άγναντα και τα
μηνύματα έρχονταν κρυπτογραφημένα.
Περίμενα δίπλα στους δυο τηλεφωνητές
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
να τα γράψουν και μου έκανε εντύπωση
ότι ήταν γραμμένα με αριθμούς αντί για
λέξεις. Αφού τα έγραφαν μου τα έδιναν και
τα μετέφερα στον Άρη που είχε έδρα το
σπίτι του Νικολάου Τόσκα.
Τον Νοέμβρη του 1943, μια νύχτα,
μεταφέροντας μήνυμα είδα το πυροβολικό
μας που ήταν εγκατεστημένο λίγο πιο
πάνω απ’ το νεκροταφείο του Αη Θανάση,
να κατεβαίνει και να κατευθύνεται προς
το Βουργαρέλι. Ανησύχησα και όταν
παρέδωσα το μήνυμα στον Άρη τον
ρώτησα τι συμβαίνει και υπάρχει αυτή
η μετακίνηση. Μου είπε χαμογελώντας:
«Μην ανησυχείς, θα δεις αύριο το πρωί».
Το πρωί ξεκίνησε η μάχη του ΕΛΑΣ
με τους Γερμανούς στην Καλεντίνη. Το
πυροβολικό μας βρέθηκε στα νώτα τους

και οι Γερμανοί έπαθαν πανωλεθρία».
Ο τελευταίος ίσως εν ζωή αγγελιοφόρος
του Άρη Βελουχιώτη, δεν έκρυβε
τη συγκίνησή του μετά το τέλος της
θεατρικής παράστασης «Άρης» (της
Σοφίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία Βασίλη
Μπισμπίκη, με τον Τάσο Σωτηράκη στο
ρόλο του Άρη). «Ήταν μια θαυμάσια, μια
ανεπανάληπτη εμπειρία αυτή που έζησα»,
μας είπε. «Ζωντάνεψαν ξανά μπροστά
μου εικόνες και μνήμες που ποτέ δεν
έσβησαν μέσα μου». Αναφερόμενος στον
πρωταγωνιστή του έργου, Τάσο Σωτηράκη,
μας είπε: «Ήταν καταπληκτικός, εκτός από
την φυσική ομοιότητα, ήταν σα να βλέπω
απέναντί μου τον πρωτοκαπετάνιο. Σα να
ακούω τον ίδιο τον Άρη να περιγράφει τη
ζωή του, από τότε που γεννήθηκε μέχρι το

τέλος…».
Αυτή είναι η γενιά της Εθνικής Αντίστασης,
που δεν παραδόθηκε στους καταχτητές και
μη λογαριάζοντας κακουχίες και πόνο,
πρόσφερε τα μέγιστα για τη λευτεριά
της πατρίδας μας. Οι εναπομείναντες
εκπρόσωποι αυτής της γενιάς δεν
παραδίνονται ούτε σήμερα, απέναντι στους
σύγχρονους καταχτητές που μας θέλουν
σκλάβους της εκμετάλλευσης, δεμένους
πίσω από τα άρματα της εξάρτησης και
της υποτέλειας.
Το ζωντανό παράδειγμα του 91χρονου
Χρήστου Νταβαντζή, άξιου τέκνου αυτής
της γενιάς, ας εμπνέει, παρακινεί κι
εμψυχώνει τους νεότερους.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟ

Α

γαπητή μας Σύνταξη, αγαπητή μας
Τασούλα,
Στις 6 Νοεμβρίου 2017 μας έφερε ο
ταχυδρόμος το ΚΑΛΗΜΕΡΑ και σας
ευχαριστούμε πολύ. Ξεφυλλίζοντας τα
φύλλα του περιοδικού σταμάτησα στην
σελίδα 28 και βλέπω στην φωτογραφία
τον φίλο μας Μάνθο Κρυστάλλα.
Συγκινήθηκα βαθύτατα που έφυγε από τη
ζωή. Ήταν παιδί πολιτικών προσφύγων
όπως κι εμείς. Το επάγγελμα του ήταν
ανθρακωρύχος, ήρωας της σοσιαλιστικής
δουλειάς. Θυμάμαι όταν εμείς φτάσαμε
στην Οστράβα από τις τεχνικές σχολές
και συγκεκριμένα από την σχολή Φσέκιν
Μοραβίας, ήταν το καλοκαίρι του 1953.
Θυμάμαι ότι ακούγαμε τακτικά στα
ραδιόφωνα το όνομα του Μάνθου
Κρυστάλλα. Ξεπέρασε τη νόρμα του
πλάνου και έβγαλε παραπάνω κάρβουνο
και το ραδιόφωνο συμπλήρωνε: ‘Ο
Μάνθος είναι παιδί πολιτικών προσφύγων’.
Ο Μάνθος ήταν πιστός στα ιδανικά του

Κόμματος (ΚΚΕ). Στα ανθρακωρυχεία
δούλευαν πολλά προσφυγόπουλα. Από το
ραδιόφωνο ακούγαμε και το όνομα του
Κώστα Παπαδόπουλου κι αυτό ήρωας
της δουλειάς. Ο Κώστας κατάγονταν
από την πόλη Κιλκίς της Μακεδονίας.
Πόντιος στην καταγωγή. Ήταν άτυχος.
Σκοτώθηκε πάνω στο επάγγελμά του, στα
βάθη της γαλαρίας βγάζοντας κάρβουνο
για την οικονομία της σοσιαλιστικής
Τσεχοσλοβακίας.
Με τον Μάνθο πρωτογνωριστήκαμε το
1953. Στο χορό στην πολιτιστική αίθουσα
Καπλάνκα στο κέντρο Βίτκοβιτσε της
Οστράβας. Πηγαίναμε τακτικά όταν
ήμασταν ελεύθεροι. Θυμάμαι τον φίλο
μας Μάνθο – ήταν ένα λεβεντόπαιδο με
κυπαρισσένιο κορμί, ψηλός, με άψογο
χαρακτήρα. Πολλές φορές ερχόταν στον
χορό με την στολή ανθρακωρύχου και
μάλωναν τα κορίτσια ποια θα χορέψει
πρώτη μαζί του. Θυμάμαι είχε αδελφικές
φιλίες με τον Καμπαρόγλου Γιάννη.

Ήταν πατριωτάκι του και ο Γιάννης ήταν
από την πόλη Γιαννιτσά. Τελευταία φορά
που συνάντησα τον Μάνθο ήταν στο
μεγάλο πολυκατάστημα με την ονομασία
‘Ανθρακωρύχος’ στο κέντρο της Οστράβας
και του είπα ‘Μάνθο, τελευταία φορά
βλεπόμαστε, φεύγουμε για την πατρίδα
μας Ελλάδα.’ Χαιρετηθήκαμε με τα μάτια
μας δακρυσμένα. Μου απάντησε ‘ Σου
εύχομαι, Νίκο, καλό ταξίδι και τα δέοντα
στην πατρίδα μας’. Ήταν τα τελευταία
του λόγια. Ήταν Μάιος 1981. Τακτικά
θυμάμαι αυτό το λεβεντόπαιδο, τον Μάνο
Κρυστάλλα, τον ήρωα της δουλειάς, τον
ανθρακωρύχο. Μέσω του ΚΑΛΗΜΕΡΑ
στέλνω στην οικογένειά του τα θερμά
συλλυπητήρια μου. Με βαθιά συγκίνηση
Νίκος Καλόγερος.
Κ: Νίκο, σ’ ευχαριστούμε για το βιβλίο
που μας έστειλες «Στρατόπεδο του
Χαϊδαρίου, του Θέμου Κορνάρος, έκδοση
Σύγχρονη Εποχή, 2017.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ…

Ο

Γιώργος Μαυρίκος, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη
της γυναίκας του, η οποία ήταν πιστός αναγνώστης. Πέθανε σε ηλικία 56 χρόνων.
Επίσης, προσφέρει και στη μνήμη του Ντεγιάν Κώστοφ του Σίμου (Ζησάκη), αξέχαστου συνεργάτη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας και επιστήμονα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών σκορπώντας θλίψη στους γονείς, στους συγγενείς και σε
όλους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
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Ερμιόνη Σπάλα – Τιμής Ένεκεν

Και του χρόνου!

