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Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας 

δεν άλλαξε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Συνεχίσαμε να δουλεύουμε από το σπίτι, να μένουμε 

σπίτι, να προσέχουμε και να ακολουθούμε όλα τα μέτρα 

για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς, όλες 

οι δημόσιες εκδηλώσεις ήταν απαγορευμένες, οπότε και 

η δική μας Κοινότητα περιορίστηκε σε ‘τήλε-εκδηλώσεις’ 

και ‘τήλε-δραστηριότητες όπως: διδασκαλία και εκμάθηση των ελληνικών και τσεχικών 

γλωσσών, συνομιλίες και συνεντεύξεις για το περιοδικό μας και τη Φωνή της Ελλάδας, 

στην εκπομπή «Ώρα της Ελλάδας» με τον Νίκο Αγγελίδη, διάφορο άλλο υλικό, κ.ά. Δεν 

μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινότητάς μας, 

στην οποία φέτος θα έπρεπε να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέος/νέα Πρόεδρος 

της ΕΚ Κοινότητας. Επομένως, η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Κοινότητας καθώς 

και τα μέλη της Σύνταξης του περιοδικού «Καλημέρα» παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι 

να επιτραπούν οι δημόσιες εκδηλώσεις από την τσεχική κυβέρνηση και να μπορέσουμε να 

πραγματοποιήσουμε την Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές του νέου ΔΣ. 

Σ’ αυτό τεύχος θα διαβάσετε για το όμορφο νησί της Αφροδίτης, την αγαπημένη μας 

Κύπρο και συγκεκριμένα μία επίσκεψη στην εταιρία Bell Textron Prague του Πρέσβη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αντωνίου Θεοχάρους, δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, με 

την κύπρια μουσικό Ουρανία Μενελάου και την κύπρια γιατρό-νευρολόγο, Έφη Ραουνά, 

οι οποίες μετά τις σπουδές τους στην Τσεχία αποφάσισαν να μείνουν στην Τσεχία. Επίσης, 

θα διαβάσετε και για την ρομαντική οροσειρά το Τρόοδος το χειμώνα και ένα όμορφο 

χωριό στην περιοχή το Άργος. 

Καλωσορίσαμε και τον νέο Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Αθανάσιο Παρέσογλου, ο οποίος μας 

παραχώρησε και συνέντευξη σ’ αυτό το τεύχος. 

Στο «Από την Ελλάδα για την Ελλάδα», η ακούραστη δασκάλα μας, Ελεάνα Τερζάκη γράφει 

για μερικές γυναικείες τριάδες από την ελληνική μυθολογία. Ο Μιχάλης Πουργουρίδης από 

την Κύπρο μας έστειλε ένα αφιέρωμα δικό του στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μικρούτσικο 

και πολλά άλλα. 

Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας και το περιοδικό «Καλημέρα» ευχαριστεί όλους τους 

αναγνώστες μας για τις καλές ευχές για το 2021. Κι εμείς σας ευχόμαστε το 2021 να είναι 

καλύτερο από το 2020, υγεία και χαρά σε όλους!

Ευχές από την Κύπρο:

«Με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου 2021, τους θερμούς χαιρετισμούς και τις 

καλύτερες μου ευχές στους συναγωνιστές και συναγωνίστριες του αγωνιστικού περιοδικού 

«Καλημέρα», για τους καθημερινούς αγώνες που κάνετε για να ανατείλουν καλύτερες μέρες 

για τις λαϊκές μάζες. Επιτυχίες στους ταξικούς μας αγώνες. Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα 

στο περιοδικό είναι ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και η αλήθεια 

για ότι έγινε στον εμφύλιο ταξικό πόλεμο στην Ελλάδα. Σας εύχομαι ότι καλύτερο το 

2021, χωρίς την πανδημία. Συντροφικά, Ανδρέας Λέφας (Ιστικλάλ μπλοκ Α, Διαμ. 9, 

Τ.Τ. 3017, Συνοικισμός Αγ. Αντωνίου, Λεμεσός, Κύπρος)

Διόρθωσή στο Κ. 6/2020: Ο πατέρας του Χρήστου Νεραντζουλάκη γεννήθηκε στις 

17.11.1925 και πέθανε στην Οστράβα το 1982. Ο Νεραντζουλάκης Χρήστος του Θανάση 

και της Παρασκευής, γεννήθηκε το 1925 στον Εξαπλάτανο και δεν σκοτώθηκε, αλλά 

τραυματίστηκε βαριά.

Ευχαριστούμε για την προσφορά τους στο περιοδικό μας:

Την Άννα Κεφαλέλη, από την Θεσσαλονική – 60 Ευρώ

Τηλέμαχου και Ελένη Παπαγεωργίου από το Χορτιάτη – 50 Ευρώ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 

ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021)  

Παρά τα περιοριστικά μέτρα, τα μέλη του ΔΣ συνεχίσανε να δουλεύουνε σε τομείς που ήταν δυνατό:

- Το περιοδικό «Καλημέρα» εκδόθηκε και στάλθηκε σε όλους τους αναγνώστες μας έγκαιρα.

- Η Αντιπρόεδρος και Ταμίας του ΔΣ, Ανδρονίκη Σπάλα ετοίμασε όλα τα λογιστικά ντοκουμέντα για το 2020 και τα έστειλε

στη Δημαρχία της Πράγας και το Υπουργείο Πολιτισμού έγκαιρα καθώς και τις αιτήσεις για επιδοτήσεις του 2021.

- Συνεχίσανε τα μαθήματα ελληνικών και τσεχικών (εξ αποστάσεως), τα οποία προσφέρει η Κοινότητά μας. Ευχαριστούμε όλες 

τις δασκάλες μας: Κατερίνα Σπάλα, Έλλη Αλωνεύτου, Ελεάνα Τερζάκη και Νικολέτα Σπάλα!

- Μέλη του ΔΣ (η Πρόεδρος, Τασούλα Ζησάκη-Healey, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Κική Κυρέζη και η Υπεύθυνη της 

διδασκαλίας Ελληνικών και Τσεχικών, Κατερίνα Σπάλα) μιλήσανε σε ραδιοφωνικές εκπομπές στην Ελλάδα (στην Κρήτη και στην 

εκπομπή «Ώρα της Ελλάδας» της ΕΡΤ στην Αθήνα) για θέματα που αφορούν τη δράση της Κοινότητάς μας, το περιοδικό 

μας και την εκμάθηση της ελληνικής και τσεχικής γλώσσας. 

- Επίσης, οι δασκάλες μας, Κατερίνα Σπάλα, Υπεύθυνη του ΔΣ για την εκμάθηση της ελληνικής και τσεχικής γλώσσας και η 

δασκάλα Έλλη Αλωνεύτου προετοιμάσανε και μικρά βίντεο κλιπ για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας στις 9 εβρουαρίου, 

τα οποία στάλθηκαν μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τσεχία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στα πλαίσια της οργάνωσης 

αυτής της Ημέρας. Τσέχοι μαθητές που μαθαίνουν ελληνικά στην Κοινότητά μας απαντήσανε στην ερώτηση «Γιατί μαθαίνω ελληνικά;» 

Οι περισσότερες απαντήσεις εστιάζονταν στην αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα. Στις φωτογραφίες οι μαθητές της 

ελληνικής γλώσσας με τις δασκάλες τους γιορτάζουν το τέλος της ‘σχολικής’ χρονιάς. 

Μερικές από τις απαντήσεις:

Όλοι οι μαθητές ευχαριστούν την Ελληνική Κοινότητα Πράγας, η οποία προσφέρει την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας. Επίσης, 

ευχαριστούνε τις δασκάλες τους. 

• «Το χόμπι μου είναι να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας. Τα ελληνικά τα άκουγα από μικρός όταν ο 

μπαμπάς μου μιλούσε στα ελληνικά με τον θείο μου. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά στην καρδιά μου».

• «Λατρεύω την Ελλάδα και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να την γνωρίσεις μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα». 

• «Έχω τρεις λόγους για να μάθω ελληνικά. Ο πρώτος είναι ότι ήμουν ξεναγός για τσέχους τουρίστες στην Ελλάδα για πολλά 

χρόνια και τότε έμαθα λίγα ελληνικά. Τώρα θέλω να τα βελτιώσω. Ο δεύτερος λόγος είναι η κόρη μου είναι συμμαθήτριά μου στα 

ελληνικά και πηγαίνω μαζί της στα μαθήματα της ΕΚ Πράγας. Και ο τρίτος, ο πιο σημαντικός είναι ότι η κόρη μου και ο Έλληνας 

σύντροφό της έχουν αποχτήσει ένα υπέροχο κοριτσάκι και θέλω να μπορώ να μιλάω μαζί της στα ελληνικά». 

• «Μαθαίνω ελληνικά διότι μ’ αρέσουν οι ξένες γλώσσες και αγαπάω την Ελλάδα».

• «Μαθαίνω ελληνικά διότι αγαπάω την ψυχή των Ελλήνων».

• «Η μαμά μου είναι Ελληνίδα και η μισή οικογένειά μου είναι Έλληνες. Μαθαίνω ελληνικά διότι αγαπάω την ελληνική γλώσσα. 
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 Γι αυτό θέλω να ευχαριστήσω την ΕΚ Πράγας και την δασκάλα μου Έλλη Αλωνεύτου».  

- Μετά από πρόσκληση του νέου Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία, κ. Αθανασίου Παρέσογλου, η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, 

 Τασούλα Ζησάκη-Healey και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Κική Κυρέζη επισκέφτηκαν το γραφείο του Πρέσβη και σε  

 μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα συζήτησαν για την ιστορία και δράση της ΕΚ Πράγας και γενικά των Ελληνικών Κοινοτήτων και 

 της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία καθώς και για την συνεργασία μεταξύ της Πρεσβείας της Ελλάδας και 

 της ΕΚ Πράγας. (βλ. Συνέντευξη με τον Πρέσβη της Ελλάδας)

- Μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αντωνίου Θεοχάρους, η Πρόεδρος Τ. Ζησάκη-Healey 

 επισκέφτηκε την εταιρία Bell Textron Prague, όπου συναντηθήκαμε με τον Γενικό Διευθυντή της Bell, κ. Βλάστιμιλ Τσέπιτσκα 

 και τον Διευθυντή Λογιστικών και Παράδοσης, κ. Γιάροσλαβ Χάγιετσεκ καθώς και με τους πιλότους της Μονάδας Αεροπορικών 

 Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ) της Κύπρου. (βλ. Αφιέρωμα στην Κύπρο).
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

ΚΥΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

ΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ!
Μετά από πρόσκληση του νέου Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία, κ. Αθανασίου Παρέσογλου, η 

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey επισκέφτηκε την Πρεσβεία 

της Ελλάδας μαζί με την Κική Κυρέζη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του ΔΣ της ΕΚ Πράγας. Σε μία 

πολύ φιλική ατμόσφαιρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά θέματα που αφορούν τη συνεργασία 

της Κοινότητάς μας με την Πρεσβεία της Ελλάδας, την προώθηση της Ελλάδας στο τσέχικο κοινό όχι 

μόνο στον τουριστικό τομέα, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, τις 

εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του ’21, εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της 

Ελληνικής Γλώσσας, 9 Φεβρουαρίου και σίγουρα την καλύτερη επαφή όλων των Ελλήνων στην Τσεχία 

με την Πρεσβεία της Ελλάδας. Πολλά ήταν τα θέματα!!!!

Ευχαριστούμε τον κύριο Παρέσογλου για την πρόσκληση και είμαστε βέβαιοι ότι με μια καλή συνεργασία 

θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Η ΕΚ Πράγας σας καλωσορίζει, κ. Παρέσογλου! 

«Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΜΙΑ 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ…»

Κ: Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα πρώτα να 

σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να 

παραχωρήσετε συνέντευξη στο περιοδικό 

μας. Πέστε μας λίγα πράγματα για τον 

εαυτό σας, πού γεννηθήκατε, για τις 

σπουδές σας και για τη διπλωματική σας 

καριέρα…

ΑΠ: Γεννήθηκα το 1963 στην Αθήνα, με 
καταγωγή από την Αττάλεια της Μικράς 
Ασίας. Η οικογένεια του πατέρα μου άφησε 
τα πατρογονικά εδάφη το 1923 και μαζί με 
πολλές χιλιάδες Έλληνες πήρε τον δρόμο 
της προσφυγιάς, με ένα άδηλο μέλλον 
και τεράστιες δυσκολίες. Πάντα όμως με 
χαμόγελο και αισιοδοξία. Μεγάλωσα σε 
μια οικογένεια με έντονο το αίσθημα της 
προσφοράς και της αφοσίωσης από τους δύο 
γονείς μου, που ήθελαν να δουν τα παιδιά 
τους να έχουν ένα καλύτερο μέλλον από αυτό 
που επεφύλαξε σε αυτούς η μοίρα. Έδωσαν 
μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των δύο 
παιδιών τους, εμφυσώντας μας, παράλληλα, 
τις αξίες της δικαιοσύνης και του μέτρου.
Αποφοίτησα από το Λεόντειο Λύκειο 
Πατησίων το 1980 και συνέχισα τις σπουδές 
μου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από όπου αποφοίτησα το 1985. 
Στη συνέχεια, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές 
στα εξής πανεπιστήμια:
• Université de Paris-Sorbonne, 

Paris I

DEA «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και 

Διεθνείς Οργανισμοί» (με υποτροφία της 
Ελληνικής Κυβέρνησης)
• University of  London, School 

of  Oriental and African Studies

Master of  Arts (MA) «Σύγχρονες 

Τουρκικές Σπουδές» (με υποτροφία της               
Βρετανικής Κυβέρνησης) 
• Université de Paris-Sorbonne, 

Paris IV

DΕΑ «Γεωγραφία και Πολιτική Μελέτη 

των Βαλκανίων»

• International Diplomatic 

Academy, Paris, 

Diplôme des Hautes Études de Politique 
Internationale, UN 
• «Διεθνείς Σχέσεις – Το Σύστημα 

των Ηνωμένων Εθνών από το 1945 έως 

σήμερα (με υποτροφία της Ελληνικής 
Κυβέρνησης) 
Εισήλθα στο Διπλωματικό Σώμα το 1992. 
Υπηρέτησα ως Πρόξενος στα Γενικά 
Προξενεία της Ελλάδας στο Παρίσι και 
την Κωνσταντινούπολη και ακολούθως,  με 
τον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας, στις 
Πρεσβείες της Ελλάδας στην Μαδρίτη 
και στο Βατικανό, ενώ υπηρέτησα και σε 
αρκετές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

Κ: Πότε ήρθατε στην Πράγα και ποιες 

είναι οι εντυπώσεις σας; 

ΑΠ: Στην Πράγα ήλθα στα μέσα του 
περασμένου Νοεμβρίου. Δυστυχώς, έφθασα  
σε μία περίοδο κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης λόγω της πανδημίας κι έτσι η 
ανάληψη των καθηκόντων μου έγινε υπό 
δύσκολες συνθήκες. Μια πολύ όμορφη 
πόλη, όπως η Πράγα, που συνήθως σφύζει 
από ζωή με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, 
ήταν άδεια και έρημη. Περιορισμένες και 
οι επαφές τόσο με συναδέλφους όσο και 
με το εδώ Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων. Φανταστείτε 
ότι επέδωσα τα διαπιστευτήρια μου 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Τσεχίας, σε μία πολύ λιτή τελετή που δεν 
διήρκεσε περισσότερο από ένα λεπτό! Υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, η τελετή είναι πολύ 
λαμπρή, με συγκεκριμένο τελετουργικό που 
περιλαμβάνει και κατ’ ιδίαν συνάντηση με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος, όλα 
ανατράπηκαν εξ αιτίας του κορονοϊού.
Κ: Τι σκοπεύετε να κάνετε για να 

λειτουργήσει το Προξενικό Γραφείο και 

γενικά η Πρεσβεία για την εξυπηρέτηση 

των Ελλήνων πολιτών στην Τσεχία. 

ΑΠ: Κάθε ελληνική πρεσβεία στο 
εξωτερικό, πέραν της πολιτικής εργασίας 
που πρέπει να εκπληρώνει με σκοπό την 

Συνέντευξη με τον κύριο Αθανάσιο Παρέσογλου, Πρέσβη της Ελλάδας στην Τσεχία
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προβολή και την προάσπιση των ελληνικών 

θέσεων αλλά και την αναβάθμιση και 

περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων 

με την χώρα υποδοχής, έχει, επίσης, ως 

καθήκον να εξυπηρετεί, μέσω του προξενικού 

της γραφείου, τους Έλληνες πολίτες 

παρεπιδημούντες ή μόνιμα εγκατεστημένους 

στην περιοχή αρμοδιότητας της. Οι 

σημερινές συνθήκες της πανδημίας δεν 

βοηθούν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των Ελλήνων πολιτών, λόγω των οδηγιών 

που έχουμε να λειτουργούμε με βάρδιες για 

να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να νοσήσουν 

όλοι οι υπάλληλοι, γεγονός που θα οδηγούσε 

σε αναστολή λειτουργίας της Αρχής μας. 

Όπως, πιθανόν, γνωρίζετε, το Προξενικό 

Γραφείο της Πρεσβείας μας διαθέτει μόνο 

δύο υπαλλήλους. Σαφέστατα δεν επαρκούν. 

Για τον λόγο αυτό, έχω ήδη ζητήσει από το 

Υπουργείο Εξωτερικών την ενίσχυσή του, με 

έναν ακόμη υπάλληλο. Ευελπιστώ, αν και οι 

σχετικές διαδικασίες είναι λίγο χρονοβόρες, 

η στελέχωση του Προξενικού μας Γραφείου 

σύντομα να είναι ικανή να ανταποκρίνεται 

πλήρως στις ανάγκες των εδώ Ελλήνων 

πολιτών, αλλά και των Τσέχων φίλων μας που 

διατηρούν δεσμούς με την χώρα μας. 

Κ: Πώς λειτουργεί το προξενικό γραφείο 

και πώς πρέπει να επικοινωνούν οι 

Έλληνες πολίτες με το Προξενείο;

ΑΠ: Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας, 

όπως ανέφερα και προηγουμένως, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων προστασίας από την 

πανδημία και των οδηγιών της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

για εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων, 

λειτουργεί για το κοινό, αυτή την περίοδο, 

τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη-

Τετάρτη-Πέμπτη), αποκλειστικά κατόπιν 

ραντεβού. Τις άλλες δύο ημέρες (Δευτέρα 

και Παρασκευή) οι υπάλληλοι εργάζονται 

χωρίς κοινό για να μπορούν να ετοιμάζουν 

τα σχετικά έγγραφα και στη συνέχεια να τα 

αποστέλλουν στην Αθήνα με διπλωματικό 

φάκελο. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν 

σήμερα στο Προξενικό Γραφείο είναι οι 

κκ. Γεώργιος Κοτόπουλος και Νικόλαος 

Ράγκος, οι οποίοι παραμένουν στην διάθεσή 

όλων σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

Ο πολίτης που χρειάζεται να επισκεφθεί 

το Προξενικό Γραφείο για κάποιο θέμα, 

πρέπει να τηλεφωνεί στους εξής αριθμούς: 

2222 54 259,  2222 50 943, 2222 50 955 

και να ζητεί ραντεβού. Ο υπάλληλος 

θα τον ενημερώσει για τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει 

ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις 

και ίσως δεύτερη επίσκεψη. Πολλά από 

αυτά μπορούν πλέον να αποστέλλονται 

και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα 

ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι θα καταβληθεί 

ιδιαίτερη προσπάθεια για περιπτώσεις 

Ελλήνων που διαμένουν μακριά από την 

Πράγα να μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς 

να χρειασθεί να μετακινηθούν, εφόσον, 

βεβαίως, αυτό που ζητούν δεν απαιτεί την 

φυσική τους παρουσία στην Πρεσβεία. 

Τέλος, για επείγουσες περιπτώσεις εκτός 

ωραρίου, αλλά και το Σαββατοκύριακο, οι 

πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν στον εξής 

αριθμό: 775 033 669.

Κ: Σε ποιους τομείς μπορεί η ΕΚ Πράγας, 

γενικά οι Ελληνικές Κοινότητες στην 

Τσεχία και η Ομοσπονδία Ελληνικών 

Κοινοτήτων στην Τσεχία να συνεργαστούν 

με την Πρεσβεία της Ελλάδας; 

ΑΠ: Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά 

μου, να συνεργασθεί η Πρεσβεία της 

Ελλάδας με τις Ελληνικές Κοινότητες της 

Τσεχίας. Ήδη, πριν την συνομιλία μας αυτή, 

συνεργασθήκαμε πολύ πρόσφατα, και σας 

ευχαριστώ θερμά γι αυτό, για την αποστολή 

στην Ελλάδα μηνυμάτων μαθητών της 

Ελληνικής γλώσσας στα μαθήματα που 

παρέχουν οι εδώ Κοινότητες, επ’ ευκαιρία 

της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 

γλώσσας, που εορτάζεται κάθε χρόνο 

στις 9 Φεβρουαρίου. Είναι αυτονόητο 

ότι η Πρεσβεία μας όχι μόνο επιθυμεί να 

συνεργασθεί με τις εδώ ελληνικές κοινότητες 

αλλά και να τους σταθεί αρωγός σε κάθε 

δημιουργική τους προσπάθεια. Υπό αυτή 

την έννοια, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 

μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία 

σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων σε τομείς 

όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ιστορία 

κ.α., καθιστώντας την Πρεσβεία της Ελλάδας 

στην Πράγα μια γέφυρα με την πατρίδα για 

όλους σας. 

Κ: Και τώρα θα ήθελα να στείλετε μέσα 

από το περιοδικό μας ένα μήνυμα σε 

όλους τους Έλληνες στην Τσεχία και τους 

αναγνώστες του περιοδικού «Καλημέρα». 

ΑΠ: Ευχαριστώ πολύ, κα Ζησάκη-Healey 

για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα 

να επικοινωνήσω, μέσω του περιοδικού 

«Καλημέρα», με τα μέλη της Ελληνικής 

Κοινότητας Πράγας, αλλά και με τους 

Έλληνες της Τσεχίας γενικότερα. Ανέλαβα 

τα ηνία της Πρεσβείας της Ελλάδας 

στην Πράγα πολύ πρόσφατα, με πολλές 

φιλοδοξίες και με όραμα. Θα ήθελα να 

σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι είναι 

ανθρωπίνως δυνατόν για να βελτιωθεί 

σημαντικά η λειτουργία της Πρεσβείας μας 

σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της 

και οι Έλληνες της Τσεχίας να αισθάνονται 

την Πρεσβεία σαν δικό τους σπίτι, όπου θα 

μπορούν να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και να αντιμετωπίζονται 

με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και ξέρετε, 

επειδή δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια 

και οι κενές υποσχέσεις, καλώ όλους σας να 

αγκαλιάσετε την Πρεσβεία μας και να μην 

την αντιμετωπίζετε πλέον με καχυποψία 

και αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος. 

Όλοι κρινόμαστε από τα έργα μας και την 

εν γένει πορεία μας. Θα εργασθώ με όλες 

μου τις δυνάμεις για να μην διαψεύσω τις 

προσδοκίες σας. Μόλις το επιτρέψουν οι 

συνθήκες, θα ταξιδεύσω σε όλη την χώρα 

για να επισκεφθώ τις περιοχές όπου ζουν 

Έλληνες, να συζητήσω και να γνωριστώ μαζί 

τους και θα είναι χαρά μου να με συνοδεύσετε 

σε κάποιες από αυτές τις επισκέψεις.

Στο ξεκίνημα της νέας αυτής χρονιάς, 

στέλνω σε όλους σας τις πιο θερμές 

μου ευχές για υγεία, προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση όλων 

των προσδοκιών σας.  

Κ: Σας ευχαριστώ, κ. Πρέσβη και σας 

καλωσορίζουμε στις ξένες γλώσσες που 

ομιλείτε:

Βienvenido, benvenuto, Hos geldiniz, 

Bienvenue, Willkommen! (ισπανικά, 

ιταλικά, τουρκικά, γαλλικά και γερμανικά)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

BELL TEXTRON PRAGUE - ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς από την 

Πράγα, φεύγεις είτε από την Έξοδο 1 

είτε από την Έξοδο 2. Υπάρχει, όμως, 

και η Έξοδος 3 που δεν είναι για συνήθεις 

επιβάτες. Εκεί βρίσκεται και η εταιρία Bell 

Textron Prague, η οποία προσφέρει «τα 

πάντα για να σας κρατήσει στον αέρα»: 

Προσαρμογή, MRO, συναρμολόγηση 

και αποσυναρμολόγηση και παράδοση 

ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, ο Πρέσβης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία, 

κ. Αντώνιος Θεοχάρους, επισκέφτηκε 

επίσημα την εταιρία Bell όπου δύο 

ελικόπτερα της Κυπριακής Αστυνομίας 

«είδαν μια νέα ζωή», ανανεωμένα και πάλι 

χαρούμενα. 

Στην είσοδο, μας υποδέχτηκαν ο Γενικός 

Διευθυντής, κ. Βλάστιμιλ Τσέπιτσκα, ο 

Διευθυντής Λογιστικών και Παράδοσης, 

κ. Γιάροσλαβ Χάγιετσεκ και η ομάδα 

πιλοτών της Μονάδας Αεροπορικών 

Επιχειρήσεων της Κύπρου (Μ.Α.ΕΠ), η 

οποία έφερε δύο ελικόπτερα της Μονάδας 

για ολοκληρωτική συντήρηση. 

Μετά από μια σύντομη εισήγηση από 

τον Γενικό Διευθυντή σχετικά με την 

λειτουργία της εταιρίας Bell και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει, επισκεφτήκαμε 

την αίθουσα όπου είδαμε τα δύο 

ελικόπτερα, τον «Απόλλωνα» και τον 

«Ακρίτα». Ο «Ακρίτας» ήταν έτοιμος, ενώ 

ο «Απόλλων» περίμενε τη σειρά του… 

Δίπλα τους, υπήρχαν κι άλλα ιδιωτικά και 

μη, ελικόπτερα, το καθένα με τις δικές του 

προδιαγραφές για συντήρηση, ανανέωση 

ακόμα και διαμόρφωση σύμφωνα με τις 

επιθυμίες του κάθε πελάτη. 

Ευχαριστώ τον Πρέσβη της Κύπρου, κ. 

Αντώνιο Θεοχάρους για την πρόσκληση να 

τον συνοδέψω σ’ αυτήν την ενδιαφέρουσα 

επίσκεψη.
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ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) της Αστυνομίας 

ιδρύθηκε το 1990. Διαθέτει ελικόπτερα, Agusta Westland 139  και  Bell 

412, καθώς επίσης και φουσκωτά ταχύπλοα σκάφη. Στεγάζεται σε σύγχρονες 

κτηριακές εγκαταστάσεις με έδρα της το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η Μονάδα υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Βοηθό Αρχηγό 

Υποστήριξης και διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος διορίζεται 

από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Η Μ.Α.ΕΠ είναι άρτια στελεχωμένη και εξοπλισμένη με σύγχρονα 

αεροναυτικά βοηθήματα, θερμικές κάμερες  και άλλο συναφή εξοπλισμό. 

Η ζώνη ευθύνης, επιτήρησης και ελέγχου καλύπτει  ολόκληρη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον θαλάσσιο και εναέριο χώρο 

της, ενώ για σκοπούς έρευνας και διάσωσης (SAR) καλύπτει ολόκληρο το 

FIR Λευκωσίας.

Τα πτητικά μέσα της Μ.Α.ΕΠ, διεξάγουν καθημερινά εναέριες περιπολίες, 

τόσο στην ξηρά, όσο στις ακτές και στην ανοικτή θάλασσα. Σκοπός των 

περιπολιών είναι:

• Η επιτήρηση των ακτών και των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας 

και η διενέργεια περιπολιών εντός της περιοχής του FIR Λευκωσίας, 

σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για πρόληψη ή εξιχνίαση 

εγκλημάτων, ιδιαίτερα διακίνησης ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης, 

λαθρεμπορίου και τρομοκρατίας, παράνομης αλιείας,  μόλυνσης της 

θάλασσας από διερχόμενα πλοία, κ.λπ. 

• Η επιτήρηση των λουόμενων στις παραλίες. 

• Η επιτήρηση του οδικού δικτύου και  ο έλεγχος συγκεκριμένων 

σημείων όπως για παράδειγμα τα διυλιστήρια, οι ηλεκτροπαραγωγικοί 

σταθμοί, λιμάνια και τηλεπικοινωνιακοί και δορυφορικοί σταθμοί.

• Η επιτήρηση για εντοπισμό πυρκαγιών και η συμβολή στην  κατάσβεση τους όταν κρίνεται αναγκαίο.

Επιπρόσθετα  καθήκοντα  της  Μ.Α.ΕΠ είναι: 

• Η μεταφορά σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών σε κατάλληλο   ιατρικό κέντρο στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

• Η κατάσβεση πυρκαγιών, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

• Οι έρευνες για διάσωση ζωής και περιουσίας και ο εντοπισμός τεκμηρίων με τη χρήση δυτών.

• Η μεταφορά ή συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξένων επισήμων ή υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών προσώπων.

• Η μεταφορά μελών της Αστυνομίας ή άλλων Κρατικών Λειτουργών σε ειδικές υπηρεσιακές αποστολές

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
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• Η εκτέλεση οποιωνδήποτε αποστολών 

που ανατίθενται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 

(Κ.Σ.Ε.Δ).

Το μεγαλύτερο όμως μέρος της αποστολής της Μ.Α.ΕΠ. αφορά στην 

έρευνα και διάσωση και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Στην ιστορία της η Μ.Α.ΕΠ. έχει διενεργήσει ή εμπλακεί σε εκατοντάδες 

περιστατικά που αφορούν εντοπισμό και ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων 

στην ξηρά ή στη θάλασσα, σε επιχειρήσεις διάσωσης τραυματιών από πλοία, 

διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευαν. Επίσης συμμετείχε σε επιχειρήσεις 

κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών καθώς και σε άλλα αστυνομικής φύσεως 

περιστατικά.   

Το προσωπικό της Μονάδας εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται ολόχρονα, 

τόσο στο εξωτερικό, όσο και στις εγκαταστάσεις της Μ.Α.ΕΠ. και 

συνεργάζεται με γειτονικές χώρες σε ασκήσεις με κύριο θέμα την έρευνα 

και διάσωση.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΠΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Του Ανδρέα Δρουσιώτη, Λεμεσός Κύπρος

Η Κύπρος δεν είναι μόνο ήλιος και 

θάλασσα το καλοκαίρι. Υπάρχει η 

αγέρωχη οροσειρά του Τροόδους που 

εάν και είναι ένα δροσερό καταφύγιο το 

καλοκαίρι, έχει να προσφέρει αρκετά και 

το χειμώνα. Όπου και να βρίσκεσαι στην 

Κύπρο, το Τρόοδος με τα ειδυλλιακά 

του δάση είναι πάντα κοντά σου και σου 

προσφέρει διάφορες δυνατότητες για 

τουρισμό και αναψυχή είτε είναι καλοκαίρι, 

είτε χειμώνας: ποδηλασία, περπάτημα 

στη φύση, ορειβασία, επισκέψεις σε 

βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια της 

UNESCO, πτηνοπαρατήρηση, ακόμη 

και σκι το χειμώνα. Και όταν δεν είσαι 

στη χιονοδρομική πίστα, μπορείς να 

επισκεφτείς τον εξαιρετικό βοτανικό κήπο, 

να περπατήσεις τα μονοπάτια της φύσης, να 

πάρεις μια ανάσα σε κάποια παραδοσιακή 

ταβερνούλα για να απολαύσεις τη γνήσια 

και πλούσια κυπριακή κουζίνα με τα 

νόστιμα κυπριακά πιάτα, ε, και λίγο ζιβανία 

για να ζεσταθείς. 

Στο Τρόοδος, στο μοναδικό 

Χιονοδρομικό Κέντρο της Κύπρου 

μπορεί κανείς να απολαύσει κάθε είδος 

χειμερινών σπορ κάτω από τον πανέμορφο 

γαλανό ουρανό της Μεσογείου. 

Από τις αρχές Ιανουαρίου και μέχρι 

τα τέλη Μαρτίου μπορείς να κάνεις σκι 

στις πλαγιές του Ολύμπου (1951 μ), που 

απέχει μόλις 2 χλμ. από το ορεινό θέρετρο 

του Τροόδους, 12 χλμ. από το ορεινό 

θέρετρο στις Πλάτρες και περίπου μία 

ώρα με αυτοκίνητο από την παραθαλάσσια 

πόλη της Λεμεσού και μία ώρα από την 

πρωτεύουσα της Κύπρου, Λευκωσία. 

Κάθε χρόνο η Κυπριακή Ομοσπονδία 

Σκι οργανώνει Διεθνές Αγώνες Σκι της 

F.I.S. που πραγματοποιούνται στην Πίστα 

Σλαλόμ του ZEUS. Η Ομοσπονδία 

Σκι της Κύπρου (www.cyprusski.com) 

έχει τέσσερες αναβατήρες στο Κέντρο 

Σκι του Τροόδους. Όλες οι πίστες είναι 

κατάλληλες για διάφορα επίπεδα σκι: 

για αρχάριους, προχωρημένους, πολύ 

προχωρημένους λάτρες των σκι και snow-

board και επαγγελματίες. Στην περιοχή 

Sun Valley βρίσκεται το κατάστημα Σκι, 

το οποίο διαχειρίζεται η Ομοσπονδία 

Σκι της Κύπρου και εκεί μπορείτε να 

νοικιάσετε και τον εξοπλισμό για σκι. 

Επίσης, υπάρχουν δύο ξενοδοχεία κοντά 

στο χιονοδρομικό κέντρο και άλλα στην 

γύρο περιοχή του Τροόδους.

Εάν δεν σας ενδιαφέρει το σπορ αυτό, 

υπάρχουν όμορφα χωριά και τοπία για 

να απολαύσετε μια χειμερινή ατμόσφαιρα 

όπως στις Πλάτρες, στο Αγρό, στον 

Καλοπαναγιώτη έως τον Πεδουλά και 

Κυπερούντα. 

Δεν είναι υπερβολή όταν λένε ‘εάν θέλετε 

να ζήσετε την πραγματική Κύπρο, το όρος 

Τρόοδος το χειμώνα είναι ένα μαγικό 

μέρος, με καθαρή ατμόσφαιρα, το χιόνι, 

τον γαλάζιο ουρανό και μαγευτικό τοπίο». 

Κ: Οι φωτογραφία του κειμένου και 

των εξωφύλλων είναι του Ανδρέα 

Δρουσιώτη, από τη Λεμεσό Κύπρου. 

Τον ευχαριστούμε για την άδεια της 

δημοσίευσης στο περιοδικό μας. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
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Σε απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων 

από τη Λευκωσία και Λεμεσό, βρίσκεται 

ο Αγρός, ένας τόπος με ιδιαίτερα όμορφο 

φυσικό περιβάλλον και πολύ φιλόξενους 

κατοίκους! Κτισμένο αμφιθεατρικά 

ανάμεσα σε ψηλά βουνά, σε υψόμετρο 

1100 μ., το κεφαλοχώρι της Πιτσιλιάς 

-όπως ονομάζεται, αφού βρίσκεται στο 

κέντρο της- διατηρεί τον παραδοσιακό 

του χαρακτήρα και διαθέτει ιδιαίτερης 

ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, καθώς και 

πλούσιους ιστορικούς και πολιτιστικούς 

χώρους. Ακόμη σου δίνει πολλές επιλογές 

για διαμονή και ψυχαγωγία, καθώς και 

επιλογές εστίασης -από παραδοσιακά 

καφενεδάκια μέχρι και εστιατόρια-, όπου 

θα απολαύσεις παραδοσιακές γεύσεις και 

προϊόντα, αλλά και ζεστή φιλοξενία.

Αξίζει να μάθεις ότι το χωριό Αγρός 

πήρε το όνομά του από τη Μονή του 

Μεγάλου Αγρού, που ήταν κτισμένη 

στο χώρο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα 

η Εκκλησία της Παναγίας του Αγρού. 

Σύμφωνα με την παράδοση 40 μοναχοί 

από την Κύζικο της Μικράς Ασίας, στα 

χρόνια της εικονομαχίας εγκατέλειψαν τη 

Μονή του Μεγάλου Αγρού και ήρθαν στην 

Κύπρο φέρνοντας μαζί τους την εικόνα της 

Παναγίας. Κατέληξαν στην περιοχή, όπου 

είναι σήμερα ο Αγρός, έμειναν για ένα 

χρονικό διάστημα σε μια σπηλιά και στη 

συνέχεια έκτισαν καινούριο Μοναστήρι 

και το ονόμασαν και αυτό όπως το αρχικό 

τους ‘Μονή του Μεγάλου Αγρού’. Το 1692 

μ.Χ. έπεσε θανατικό σε όλη την Κύπρο, με 

τα 2/3 των κατοίκων του

νησιού να πεθαίνουν. Όσοι κάτοικοι της 

περιοχής σώθηκαν, εγκαταστάθηκαν 

κοντά στο Μοναστήρι. Έτσι σιγά-σιγά 

δημιουργήθηκε ένα καινούριο χωριό, 

που ονομάστηκε Αγρός. Τελικά το 1894 

το Μοναστήρι καταστράφηκε και έμεινε 

το χωριό, που συνεχίζει την πορεία 

του έχοντας αυτή τη βαριά ιστορική 

κληρονομιά.

Αξίζει μια επίσκεψη στο χωριό και μπορεί 

να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, 

αφού δεν θα πλήξεις ποτέ. Στη βόλτα σου 

μην παραλείψεις να περάσεις και από τις 

δύο εκκλησίες του χωριού. Την Παναγία 

την Ελεούσα με την αγία εικόνα του 1856 

και την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, 

ανατολικά του χωριού. Αν σου αρέσουν 

οι βόλτες στη φύση, στο χωριό υπάρχουν 

τρία μονοπάτια μελέτης της φύσης. Ένα 

που ξεκινά από το χωριό και φτάνει στα 

Λαγουδερά, ένα που εκτείνεται από τον 

Αγρό μέχρι τη Μαδαρή κι ένα τρίτο από 

τον Αγρό στον Κάτω Μύλο. Στον Αγρό 

υπάρχουν και δύο παλιές βρύσες. Η μία 

(του Κάουρα) είναι μέσα στο χωριό, ενώ 

η άλλη (της Αναστασιάς) είναι στην νότια 

άκρη του Αγρού.

Στο χωριό παράγονται πολλά και 

δημοφιλή παραδοσιακά προϊόντα, όπως 

φρούτα, αλλαντικά, γλυκά του κουταλιού, 

μαρμελάδες κ.ά. Ψάξε λοιπόν: Την 

παραδοσιακή Ζιβανία Πετράλωνα, που 

θα συνοδεύσεις ιδανικά με χοιρομέρι, 

λούντζα, ποσυρτή, παστουρμά κ.ά., από 

τα Παραδοσιακά Αλλαντικά Αγρού 

Καυκαλιά παρασκευασμένα όλα με βάση 

παραδοσιακές, πατροπαράδοτες συνταγές 

των παππούδων της οικογένειας. Ή τα 

αλλαντικά από τα Αλλαντοπωλεία του 

Δασκάλου, που επίσης είναι φτιαγμένα 

βάσει συνταγών των προπάππων της 

οικογένειας. Μην παραλείψεις, ωστόσο, να 

δοκιμάσεις μία από τις 90 και πλέον γεύσεις 

σε μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού 

της βραβευμένης με Time Out Eating 

Award στην Κατηγορία Κυπριακό Προϊόν 

της Χρονιάς 2016, Νίκης Αγαθοκλέους, 

η οποία φτιάχνει τα Σπιτικά γλυκά της 

Νίκης. Προτείνουμε να δοκιμάσεις το 

φημισμένο και με ευρωπαϊκή, μάλιστα, 

αναγνώριση γλυκό τριαντάφυλλο του 

Αγρού. Θα εντυπωσιαστείς με τη γεύση 

και το άρωμά του! Εξάλλου, το χωριό 

φημίζεται για τα μυρωδάτα τριαντάφυλλά 

του, που καλλιεργούνται στην περιοχή από 

τα περίπου 100 μέλη της Συνεργατικής 

Εταιρείας Τριανταφυλλοπαραγωγών 

Αγρού), η οποία από το 1961 μέχρι 

και σήμερα ανέλαβε την εμπορία και 

απόσταξη του διάσημου Ροδοστάγματος. 

Κάτω από την επωνυμία Agrose θα βρεις 
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προϊόντα όπως σιρόπι τριαντάφυλλου, 

τσάι, ινδοκάρυδο, λουκούμι, ακόμα και 

σειρά καλλυντικών. Σήμα κατατεθέν, 

όμως, στο χωριό είναι και το Εργοστάσιο 

Τριαντάφυλλων Χριστάκης Τσολάκης 

, όπου φτιάχνονται προϊόντα όπως 

λικέρ τριαντάφυλλο, rose aperitif, 

rose wine, αιθέριο έλαιο, αρωματικά 

κεριά, ροδόσταγμα, τσάι, σαπούνι, ξίδι, 

μαρμελάδα, κρέμες προσώπου κ.ά. Όλα 

στο ροζ χρώμα της διάσημης ποικιλίας 

Ροδής της Δαμασκηνής! Επισκέψου το 

χωριό το Μάιο, οπότε γίνεται και το 

Φεστιβάλ Τριανταφύλλου.

Με καταγεγραμμένη ιστορία 20 αιώνων, 

οι πηγές του χωριού Αγρός έχουν τις 

αρχαιότερες ιστορικές αναφορές κατά τη 

Ρωμαϊκή εποχή, τον 1ο αιώνα μ.Χ. Για 

πολλούς αιώνες, ακόμα και στις δύσκολες 

περιόδους ανομβρίας, που πέρασε

το νησί, οι πηγές παρέμειναν αστείρευτες, 

χάρη στα υδροφόρα πετρώματα, που έχουν 

τα γύρω βουνά. Έτσι, είναι γνωστές σ’ όλη 

την Κύπρο για την ευλογία που έχουν 

να μη στερεύουν ποτέ. Ως αποτέλεσμα 

της διήθησης από τα συγκεκριμένα 

πετρώματα, το νερό των πηγών αυτών 

είναι μαλακό στην πόση και ταυτόχρονα 

εύγευστο, συνδυάζοντας χαμηλή 

περιεκτικότητα σε άλατα και νάτριο, ενώ 

παράλληλα είναι πλούσιο σε μέταλλα 

και ιχνοστοιχεία. Χάρη στα παραπάνω 

μοναδικά πλεονεκτήματα, ολόκληρη η 

περιοχή του Αγρού θεωρείται ευλογημένη. 

(Αναδημοσίευση από  https://www.

checkincyprus.com/ και φωτογραφίες 

https://mycyprusinsider.com/)

«ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΤΑΝ  ΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΕ 

ΠΑΘΟΣ…»

Συνομιλία με την Ουρανία Μενελάου, πιανίστα

(συνομίλησε η Τασούλα Ζησάκη-Healey)

Κ: Ουρανία, πότε άρχισες να ασχολείσαι 

με την μουσική και το πιάνο;

Ου: Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς άρχισα 

να ασχολούμαι με το πιάνο και γενικά με 

την μουσική. Οι γονείς μου είχαν Ωδείο, 

και οι δύο ήταν μουσικοί, και ήταν σαν να 

γεννήθηκα μέσα στο Ωδείο. Κι έτσι, για 

μένα ήταν κάτι το πολύ φυσιολογικό να 

κάτσω στο πιάνο, να ακούω μουσική και 

διάφορα μουσικά όργανα όλη μέρα. Ήταν 

σαν τρόπος ζωής και για να πω την αλήθεια 

ακόμη είναι. Οι πρώτες μου λέξεις μεταξύ 

των άλλων που είπα, ήταν και το ντο, ρε, 

μι... 

Στην αρχή η μουσική ήταν  σαν παιχνίδι, 

μετά όμως έγινε πάθος και εννοείται, το 

παιχνίδι έγινε δουλειά, ώρες και ώρες 

μελέτης που μέσα-μέσα απογοητεύεσαι 

που κάτι δεν βγαίνει και θέλει ξανά και 

ξανά μελέτη…  Από την άλλη, αύτη 

η απογοήτευση γίνεται μια γλυκιά 

ευχαρίστηση όταν οι κόποι σου στο 

τέλος γίνονται επιτυχία. Έχω ακούσει 

από κάποιους να μου λένε: «Παίζεις 

πιάνο; Μπα, εύκολο είναι, βάζεις τις 

νότες μπροστά σου και παίζεις.»... Τι να 

τους πεις; Απλά χαμογελάς. Διότι, πώς 

μπορείς να εξηγήσεις την υπομονή, την 

πειθαρχία, την συγκέντρωση, τις ώρες 

μελέτης και πάνω από όλα τις θυσίες που 

ένας μουσικός κάνει για να φτάσει εκεί 

που έφτασε. Το να μάθεις μουσική και να 

γίνεις επαγγελματίας μουσικός πρέπει να 

ξεχάσεις αυτό που κάποιοι λένε «Music is 

fun» (Η μουσική είναι μία διασκέδαση…). 

Ναι, αλλά, για να μάθεις να κάνεις την 

μουσική fun, διασκέδαση, τότε πρέπει να 

δουλέψεις σκληρά. 

Κ: Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου 

συνθέτες;

Ου: Πολλοί και διάφοροι είναι οι συνθέτες 

που μου άρεσαν και μου αρέσουν. 

Δύσκολα βρίσκω απάντηση σε αυτή την 

ερώτηση. Βέβαια όταν έχω να μάθω ένα 

νέο πρόγραμμα για συναυλία κτλ.,  τότε 

αφοσιώνομαι πάνω στα κομμάτια αυτών 

των συνθετών και παθιάζομαι με αυτές 

τις συνθέσεις μέχρι να τις μάθω. Πριν την 

πανδημία με τον κορονοϊό, ασχολήθηκα 

πολύ με την μουσική του αμερικάνου 

συνθέτη George Antheil, «the bad boy 

of  music» (το κακό παιδί της μουσικής) 

όπως τον ονόμαζαν και με είχε τόσο 

πολύ τραβήξει η μουσική του που ήθελα 

να μάθω τα πάντα για αυτόν. Όταν σου 

αρέσει ένας συνθέτης, τότε δεν μένεις 

μόνο στο ένα κομμάτι που έχεις να μάθεις, 

αλλά σου γίνεται έμμονη ιδέα μέχρι να 

ικανοποιήσεις την περιέργεια σου για την 

ζωή και το έργο του. Είναι σαν να σου 

ανοίγονται νέοι κόσμοι, νέες περιπέτειες, 

είναι σαν να ερωτεύεσαι πάλι από την αρχή 

με κάτι άγνωστο, γεμάτο εκπλήξεις.

Και μιας και μιλάμε για συνθέτες, τώρα 

ετοιμάζω σε συνεργασία με τον Ηλία 

Σδούκο, έλληνα βιολονίστας, (για την 

ακρίβεια είναι μισός Τσέχος και μισός 

Έλληνας), τα έργα του πολύ ταλαντούχου 

κύπριου συνθέτη Κωνσταντίνου Στυλιανού. 

Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε 

να ηχογραφήσουμε τις σονάτες του για 

βιόλα και πιάνο καθώς και κάποια έργα του 

για σόλο πιάνο. Βέβαια, αν οι συνθήκες το 

επιτρέψουν, θα τα παρουσιάσουμε επίσης 

και σε κάποιες συναυλίες εδώ στην Πράγα 

και στην Ελλάδα. Είναι υπέροχη μουσική, 

Η Ουρανία, γνωστή πιανίστας, γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρο. Οι γονείς της ήταν επίσης μουσικοί και είχαν Ωδείο στη Λευκωσία. 

Η Ουρανία από τότε που γεννήθηκε μεγάλωσε σε ένα μουσικό περιβάλλον. Δεν είναι παράξενο, ότι μετά το Γυμνάσιο και Λύκειο στην 

Κύπρο, πριν ακόμα συμπληρώσει τα 17, συνέχισε την ‘παράδοση’ της οικογένειας με ακαδημαϊκές σπουδές πρώτα στην Πράγα και μετά, 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική.  
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γεμάτη ιδέες, μελωδίες, ρυθμούς που όχι 

μόνο σου αγγίζουν την ψυχή, αλλά και σε 

ταξιδεύουν μέσα σε όνειρα και φαντασίες. 

Ένας αλλιώτικος κόσμος που έχω την τύχη 

σαν μουσικός να μπορώ να εξερευνήσω και 

με την σειρά μου να προσπαθήσω να τον 

ζωγραφίσω με νότες και ήχους μπροστά σε 

ένα ακροατήριο. 

Κ: Πώς και γιατί ήρθες και έμεινες στην 

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία;

Ου: Στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία ήρθα 

ίσως για δύο λόγους: Πρώτα, διότι οι 

γονείς μου είχαν σπουδάσει εδώ μουσική 

και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι είχα πάρει  

υποτροφία για σπουδές στην Πράγα. 

Άρχισα τις σπουδές μου το 1990 στο 

Κονσερβατόριο της Πράγας όπου φοίτησα 

με τον Vladimir Topinka, σπούδασα μετά 

μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του 

Καρόλου και στην συνέχεια πήγα Αμερική 

στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβας όπου έκανα 

διδακτορικό στην τάξη του πιανίστα Uriel 

Tsachor. Στην Αϊόβα είχα επίσης θέση 

βοηθού καθηγητή. 

Πολλοί είναι οι λόγοι γιατί έμεινα στην 

Τσεχία. Ο άντρας μου είναι Τσέχος, 

η κόρη μου γεννήθηκε στην Πράγα, 

το μουσικό περιβάλλον και η μουσική 

παράδοση που βρήκα εδώ, όλα αυτά 

δύσκολα θα τα εύρισκα κάπου αλλού. 

Σίγουρα εδώ είναι πιο εύκολο να έχεις 

κοντσέρτα, είτε από εδώ να πας για 

συναυλίες οπουδήποτε στην Ευρώπη. 

Δημιουργείς ένα κύκλο συνεργατών, κάτι 

σαν οικογένεια τελικά, που δεν γίνεται να 

φύγεις και να αρχίσεις πάλι από την αρχή. 

Σαν πιανίστας μπορείς να συνεργαστείς 

σχεδόν με όλα τα άλλα όργανα της Δυτικής 

ευρωπαϊκής μουσικής σε σύνολα τρίο, 

κουαρτέτο, κτλ., είτε με τραγουδιστές, είτε 

ακόμη και σε περιπτώσεις που το πιάνο 

χρησιμοποιείται σαν όργανο μέσα σε ένα 

συμφωνικό έργο. Βέβαια, ένας πιανίστας 

μπορεί να παρουσιαστεί και σαν σολίστ με 

ορχήστρα, αλλά αυτό δυστυχώς είναι κάτι 

που δεν το κάνουμε όλοι πολύ συχνά.

Κ: Πώς έχει αλλάξει η ζωή σου την 

περίοδο αυτή με την πανδημία;

Ου: Δυστυχώς, η πανδημία που χτύπησε 

εδώ και ένα χρόνο μας έχει αλλάξει την ζωή 

όλων. Εμάς που ασχολούμαστε με τέχνες, 

μας έχει σχεδόν παραλύσει μιας και όλα 

τα κοντσέρτα ακυρωθήκαν, τα μαθήματα 

σταμάτησαν και βασικά, η κάθε επικοινωνία 

έγινε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Κάποιες παρουσιάσεις τις κάνουμε online, 

διαλέξεις και μαθήματα μουσικής μπροστά 

στους υπολογιστές και όλα είναι τόσο άψυχα 

μέσα από μια οθόνη. Τα Χριστούγεννα 

είχα την καθιερωμένη συναυλία που 

διοργανώνει η Πράγα-7, Troja, που 

συνήθως πραγματοποιείται στο υπέροχο 

Chateau Troja, συναυλία που επισκέπτονται 

εκατοντάδες στις 26 Δεκεμβρίου. Ενώ 

φέτος εξαιτίας του κορονοϊού ήμασταν 

αναγκασμένοι να κάνουμε την συναυλία από 

το διαμέρισμά μου σε απευθείας μετάδοση 

μέσω youtube. Και πραγματικά μας έλλειπε 

ο κόσμος, μας έλλειπε το χειροκρότημα 

στο τέλος, μας έλλειπε το ακροατήριο που 

όσο και αν δεν το γνωρίζουν δημιουργούν 

μαζί μας εκείνη την στιγμή την μουσική που 

τους προσφέρουμε. Το πως διαμορφώνεις 

ένα κομμάτι εξαρτάται επίσης και από το 

αίσθημα που δίνει το ακροατήριο σου. Ας 

ελπίσουμε πως σύντομα θα επιστρέψουμε 

πίσω στις αίθουσες συναυλιών, στα θέατρα, 

στις τάξεις μουσικής, πως σύντομα όλα θα 

γίνουν πάλι πιο κοντά στον άνθρωπο και 

οι συναναστροφές μας θα γίνονται μακριά 

από τις μουντές οθόνες των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.

Κ: Και τώρα, μία ομάδα έχετε ιδρύσει 

την Ακαδημία Μουσικής και Ξένων 

Γλωσσών. Με τι άλλο ασχολείσαι; 

Γράφεις και δική σου μουσική;

Ου: Το Music and Language Academy 

(Ακαδημία Μουσικής και Ξένων Γλωσσών) 

ήταν ιδέα της Τερέζας Νίκου. Υπάρχει 

η σελίδα με τις πληροφορίες στο face-

book όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν με την Τερέζα, η οποία 

μετά φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τους 

κατάλληλους καθηγητές. 

Εγώ εργάζομαι από το 2009 και σαν 
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λέκτορας στο New York University που 

έχει τμήματα παγκοσμίως και σε ορισμένες 

χώρες της Ευρώπης και το μουσικό τμήμα 

είναι εδώ στην Πράγα. Ασχολούμαι με 

μουσική δωματίου και συνοδείες, διδάσκω 

πιάνο στο δικό μου μουσικό στούντιο και 

συχνά (τουλάχιστον πριν τον κορονοϊό) 

είχα συναυλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Είχα επίσης εργαστεί και κάποια χρόνια 

στο Πανεπιστήμιο  Goldsmiths στο 

Λονδίνο και από το 2014 συνεργάζομαι  με 

τους Road Scholars της Αμερικής, όπου 

έχω διαλέξεις για την τσέχικη μουσική και 

συναυλίες. 

Μουσική δική μου δεν γράφω. Προτιμώ να 

μαθαίνω και να παίζω μουσική που γράφουν 

οι συνθέτες. Εγώ δεν είμαι συνθέτης, 

είμαι εκτελεστής. Η πιο μακροχρόνια 

συνεργασία που έχω είναι εδώ και σχεδόν 

30 χρόνια με τον Ισλανδό βιολιστή Hjor-

leifur Valsson. Έχουμε παίξει μαζί σ’ ένα 

μεγάλο αριθμό συναυλιών, ταξιδέψαμε 

σε μέρη μακρινά, μάθαμε μαζί ‘πολλή’ 

μουσική και ακόμη έχουμε πολλά σχέδια 

για το μέλλον και νέες συνθέσεις που μας 

περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. 

Κ: Κι ένα μήνυμα για τους αναγνώστες 

μας… 

Ου: Ευχαριστώ πολύ την Τασούλα 

Ζησάκη-Healey και το περιοδικό 

«Καλημέρα» για αυτή την ευκαιρία να 

μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις 

και εύχομαι σύντομα να έχουμε όλοι 

καλύτερες μέρες με μουσικές και παρέες 

όπως παλιά.

Κ: Κι εγώ σ’ ευχαριστώ πολύ, Ουρανία και 

σου εύχομαι καλή υγεία και σύντομα να 

βρεθούμε στις συναυλίες σου!

«ΘΕΩΡΩ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ 

ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ…» 

Συνομιλία με την Έφη Ραουνά, γιατρός-νευρολόγος

(Συνομίλησε η Τασούλα Ζησάκη-Healey)

Την Έφη την γνώρισα σε δύσκολες στιγμές… Ήταν η γιατρός που επέβλεπε τους αρρώστους με Covid-19, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου 

βρισκότανε και ο σύντροφός μου. Μετά βρεθήκαμε και τα είπαμε και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου η Έφη εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. 

Έτσι έμαθα ότι γεννήθηκε στη Λεμεσό από πρόσφυγα πατέρα από το Λευκόνοικο της κατεχόμενης Αμμοχώστου και Λεμεσσιανή μητέρα, σε μια 

πολύτεκνη οικογένεια…

Κ: Έφη, πώς διάλεξες να γίνεις γιατρός, 

και γιατρός-νευρολόγος;

Ε: Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε 

πολύτεκνη οικογένεια κάτι που και θεωρώ 

μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες. Από πολύ 

μικρή έκανα διαφορά όνειρα που με την 

πάροδο του χρόνου γίνονταν στόχοι, ένας 

από αυτός ήταν το να σπουδάσω ιατρική. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν 10 ετών όταν 

στο δημοτικό σχολείο μας πρόβαλαν  μια 

ταινία δείχνοντας μας το έργο των γιατρών 

χωρίς σύνορα. Ένιωσα την ανάγκη να 

επιλέξω ένα δρόμο και τρόπο ζωής που 

να μπορεί άμεσα να κάνει μια αλλαγή 

στον κόσμο και να συμβάλει έστω και 

λίγο στην εξισορρόπηση της ανισότητας. 

Η νευρολογία προέκυψε φυσικά αργότερα 

κατά την διάρκεια της ιατρικής σχολής 

καθώς θεωρώ τον εγκέφαλο έως το πιο 

ενδιαφέρον και μυστηριώδες όργανο στο 

ανθρώπινο σώμα. 

Κ: Κι έτσι, ήρθες στην Τσεχία να 

σπουδάσεις;

Ε: Στα δεκαεπτά μου χρονιά χωρίς να 

το σκεφτώ πολύ αποφάσισα να έρθω στη 

Τσεχία ακολουθώντας το στόχο μου να 

γινώ γιατρός. Το πρώτο έτος το πέρασα 

στην πόλη του Μαριάνσκε Λάζνε οπού και 

έκανα μαθήματα τσέχικης γλώσσας και 

ετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις εισδοχής 

στη τσεχόφωνη ιατρική σχολή. Εκεί 

είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μαθητές 

από όλο τον κόσμο αλλά και για πρώτη 

φορά την τσεχική κουλτούρα και φαγητό. 

Εντυπωσιάστηκα από τη διαφορετική 

φύση και κλίμα της Τσεχίας που είναι πολύ 

διαφορετικά από αυτά της Κύπρου αλλά 

εξίσου μαγευτικά, αλλά έμαθα να εκτιμώ 

περισσότερο την μοναδικότητα του 

δικού μας τόπου. Μετά από τις εξετάσεις 

επέλεξα τη σχολή ιατρικής στο Πλζεν 

οπού και έζησα τα επόμενα έξι χρόνια. 

Τα πρώτα χρονιά ήταν τα πιο δύσκολα, 

εφόσον είχα να αντιμετωπίσω όχι μόνο 

ατέλειωτες ώρες διαβάσματος αλλά και 

τη μοναξιά της ξενιτιάς. Από αυτή την 

αρχή αντλώ την περισσότερη δύναμη και 

έχω τις περισσότερες εμπειρίες δύσκολες, 

αστείες αλλά και συγκινητικές. Μετά από 

το τέλος της ιατρικής σχολής μετακόμισα 

στη Πράγα οπού και δουλεύω και μένω και 

σήμερα. 

Κ: Δουλεύεις στο Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο. Σήμερα όλοι χρωστάμε 

την ευγνωμοσύνη μας στους γιατρούς, 

νοσοκόμες και όλο το νοσοκομειακό 

προσωπικό για την αφοσίωσή τους 

να σώσουν ζωές λόγω της πανδημίας. 

Πόσα χρόνια δουλεύεις στο νοσοκομείο; 

Περίγραψε μια μέρα ενός γιατρού στο 

τμήμα για ασθενείς με Covid-19… 

Ε: Δουλεύω στο στρατιωτικό νοσοκομείο 

εδώ και τρία χρονιά στο τμήμα της 

νευρολογίας. Ασχολούμαι δηλαδή κυρίως 

με ασθενείς με εγκεφαλικά, άνοια, κατά 

πλακά σκλήρυνση, φλεγμονές, όγκους του 

νευρικού συστήματος και όχι μόνο. Τους 

τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας 

δουλεύω με ασθενείς με Covid-19. Δεν 

έχουν αλλάξει μόνο οι συνθήκες δουλειάς 

λόγω των μέτρων προστασίας όπως 

ώρες φορώντας τις στολές προστασίας, 

υπερωρίες, η επαφή με τον ασθενή αλλά 

και η προσωπική μου ζωή αφού για αρκετό 

καιρό δεν μπορούσα να δω τους δικούς 

μου ανθρώπους αφού αποτελούσα κίνδυνο 

για αυτούς. Η ιδιά έχω περάσει Covid-19 

ευτυχώς με σχετικά ήπια συμπτώματα. 

Πολλοί συνάδελφοι έχουν αναζητήσει 

επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια 

για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη 

θνησιμότητα κυρίως των ασθενών 
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μεγαλύτερης ηλικίας. Παρόλα αυτά 

παραμένει η μεγαλύτερη ευχαρίστηση μας 

και δικαίωση όταν ο ασθενής επιστρέφει 

μετά τη διαμονή του στο νοσοκομείο σπίτι 

υγιές στην οικογένεια του.

K: Τι συμβουλές μπορείς να δώσεις 

σε όλους μας και σ’ αυτούς που ήταν 

τυχεροί να αποφύγουν το Covid-19 

και σ’ αυτούς που το περάσανε και 

έχουν τα μετά του Covid συμπτώματα. 

Επειδή υπάρχουν αρκετοί που δεν 

πιστεύουν στον καινούργιο εμβολιασμό, 

τι συμβουλές μπορείς να μας δώσεις…

Ε: Κυρίως ψυχραιμία, καλώς η κακώς 

ο κορονοϊός αποτελεί μέρος της 

καθημερινής μας ζωής. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών έχει ήπια έως 

και καθόλου συμπτώματα. Υποχρέωσή 

μας οπότε είναι να προστατεύσουμε τις 

επιρρεπείς ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους 

και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

Αν κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα 

κορωνοϊού θα ήταν καλό να απομονωθεί, να 

φροντίσει για την συμπωματική θεραπεία, 

δηλαδή κυρίως αντιπυρετικά και πολλά 

υγρά. Πολλές φορές ο λόγος εισδοχής 

στο νοσοκομείο με ασθενείς με Cov-

id-19 είναι η αφυδάτωση, υπεργλυκαιμία 

ή υπογλυκαιμία στους διαβητικούς. Σε 

περίπτωση δύσπνοιας επιβάλλεται η 

αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Όσο αφορά τον εμβολιασμό η κατάσταση 

φαίνεται ελπιδοφόρα καθώς έχει 

αποδειχτεί σε χώρες όπως το Ισραήλ, 

που έχει εμβολιαστεί περίπου το 30% 

του πληθυσμού ότι έχει μειωθεί κατά 

πολύ η ανάγκη ιατρικής περίθαλψης των 

επιρρεπείς ασθενών. Οπότε αν δεν το 

κάνουμε για τον εαυτό μας, ας το κάνουμε 

σαν ένδειξη αλτρουισμού προς σε αυτές τις 

ομάδες, μέσα στις οποίες μπορεί να είναι 

η μαμά μας, ο αδελφός μας, η αγαπητή 

μας γιαγιά….

Κ: Έκανες φέτος διακοπές; Τι σου 

έλλειπε περισσότερο τη χρονιά που μας 

πέρασε, το 2020; Τι σου αρέσει στην 

Τσεχία, στην Πράγα και τι σου λείπει ως 

Ελληνοκύπρια;

Ε: Φέτος έχω ακυρώσει όλες τις διακοπές 

που είχα στα πλανά μου, ευτυχώς είχα 

προλάβει να δω για λίγες μέρες το 

καλοκαίρι την οικογένεια μου, αλλά γενικά 

μου λείπει πολύ ο τόπος μου και οι δικοί 

μου άνθρωποι. Μου αρέσει η ζωή στη 

Τσεχία για αυτό και άλλωστε αποφάσισα 

να μείνω και κυρίως για το επίπεδο της 

ιατρικής και για την ευκαιρία να γινώ 

καλύτερη σε ότι κάνω. Έμαθα να εκτιμάω 

τη τσεχική φύση, τις διαφορετικές καιρικές 

συνθήκες το φαγητό αλλά και τις διαφορές 

μεταξύ της ελληνικής και τσέχικης 

κουλτούρας και προσπαθώ να αφομοιώσω 

αυτό που θεωρώ προτερήματα και θετικά 

στοιχεία της κάθε μιας από αυτές. Σαν 

Ελληνοκύπρια παρόλα αυτά, αυτό που 

μου λείπει περισσότερο είναι το φαγητό 

της γιαγιάς !!!

Κ: Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στους 

αναγνώστες του περιοδικού μας;

Ε: Αν πιστέψεις πολύ σε κάτι και 

δουλέψεις πολύ για αυτό, τότε σιγουρά θα 

τα καταφέρεις, όχι μόνο σε προσωπικό 

επίπεδο όσο αφορά τους προσωπικούς μας 

στόχους αλλά και στη δύσκολη περίοδο 

την οποία διανύουμε και για την οποία 

απαιτείται συλλογική προσπάθεια και 

κυρίως αλτρουισμός.
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ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Του Γιώργου Μαργαρίτη 

Καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ

Το ενδιαφέρον του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών για τη – στη βάση ειδικών προγραμμάτων – διδασκαλία της Ιστορίας της 

περιόδου της γερμανικής Κατοχής στα ελληνικά σχολεία είναι ασυνήθιστη κίνηση στα διπλωματικά ήθη και έθιμα. Δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε εάν συνέβη τίποτε αντίστοιχο σε συγγενικές περιπτώσεις. Εάν δηλαδή το γαλλικό, λόγου χάρη, υπουργείο 

Εξωτερικών εκδήλωσε ποτέ ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της Ιστορίας της γαλλικής αποικιοκρατίας στα σχολεία της Αλγερίας 

ή του Βιετνάμ. Δεδομένου ότι στα κράτη που δημιουργήθηκαν στο τέλος της αποικιοκρατίας ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια 

στους ξένους δυνάστες είναι ιδρυτική παράδοση της εθνικής τους υπόστασης, τυχόν ανάμειξη του χθεσινού δυνάστη στη διαχείριση 

της Ιστορίας θα ήταν τουλάχιστον ενοχλητική.

Με τη Γερμανία τα πράγματα είναι 

διαφορετικά. Η γερμανική, λόγου 

χάρη, αποικιοκρατική παρουσία στη 

Ναμίμπια δεν έφερε τίποτε το καλό για 

τους κατοίκους της μικρής αυτής χώρας. 

Οι κάτοικοί της, η φυλή των Χερρέρος, 

εξοντώθηκαν μεθοδικά και «επιστημονικά», 

τα δε κρανία τους κοσμούν ως σήμερα τα 

ανθρωπολογικά μουσεία της Γερμανίας. 

Ως «αρνητές» του πολιτισμού οι «άγριοι» 

αυτοί έπρεπε να μελετηθούν από την 

επιστήμη. Ως εδώ τίποτε δεν ξεχωρίζει 

τους Γερμανούς από Γάλλους, Βρετανούς, 

Ολλανδούς ή Βέλγους αποικιοκράτες. 

Στη διαχείριση της πικρής αυτής ιστορίας 

– ή «μνήμης», όπως οι οπαδοί του 

σύγχρονου αγνωστικισμού θα προτιμούσαν 

να την ονομάζουν – οι διαφορές 

είναι εμφανείς. Σε αντίθεση με τον 

παρονομαστή του «ας το ξεχάσουμε» που 

πριμοδοτούν Βρετανοί, Γάλλοι και λοιποί, 

οι Γερμανοί επιμένουν σε μια πιο ενεργή 

«διαχείριση». Ένα μεγάλο μέρος των 

«δωρεών», «ενισχύσεων», «παρεμβάσεων» 

που επιδαψιλεύει η γερμανική κυβέρνηση 

στην αντίστοιχη της Ναμίμπια, αφορά την 

εκπαίδευση. Σχολεία και πανεπιστήμια 

με γερμανική αρχιτεκτονική, γερμανική 

οργάνωση και ενίοτε γερμανικά ονόματα 

κοσμούσαν το Windhoek και μόρφωναν 

την άρχουσα τάξη της χώρας, τουλάχιστον 

πριν να εμφανιστούν οι νέοι ανταγωνιστές: 

σήμερα το λαμπρότερο κτήριο της πόλης 

είναι η κινεζική πρεσβεία και τα λύκεια 

φέρουν νέα ονόματα, όπως «Μάο Τσε 

Τουγκ»! Το αντάλλαγμα ήταν να ξεχαστούν 

οι Χερρέρος. 

Η Ελλάδα δεν είναι Ναμίμπια. Το μόνο 

κοινό που τη συνδέει με την όμορφη χώρα 

της Αφρικής είναι ότι σε διαφορετικές 

εποχές και κάτω από διαφορετικές 

περιστάσεις γνώρισαν την άσχημη πλευρά 

του κατά τα άλλα λαμπρού γερμανικού 

πολιτισμού. Η γνωριμία αυτή προκάλεσε 

ένα «τραύμα» – όπως ορίζεται στην 

τρέχουσα μετεπιστημονική διάλεκτο – 

μεταξύ των χωρών και των λαών τους. 

Αυτό το «τραύμα» επιχειρεί να θεραπεύσει 

η Γερμανία διαμέσου της εκπαίδευσης των 

μελλοντικών γενεών κυρίως.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί 

ως προς τους στόχους που εξυπηρετεί 

σήμερα η θεραπεία ενός «τραύματος» που 

δημιουργήθηκε πολύ καιρό πριν και που 

ανήκει πλέον στην Ιστορία. Η απάντηση 

είναι απλή και οπωσδήποτε πολιτική. Η 

Γερμανία είναι πλέον κυρίαρχη δύναμη 

στην Ευρώπη και διεκδικεί, από αυτήν της 

τη θέση, κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο 

σύστημα δυνάμεων. Σε αυτήν της την 

πρόθεση βρίσκει εμπόδιο μερικά βάρη 

από το ιστορικό της παρελθόν. Το πρώτο 

βαρύ στίγμα, ελαφρώς άδικο για τη 
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Γερμανία, θεσμοθετήθηκε στη Συνθήκη 

των Βερσαλλιών, στο τέλος του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νικητές 

υποχρέωσαν τη Γερμανία να αποδεχθεί 

την ηθική και πολιτική ευθύνη για τον 

παγκόσμιο πόλεμο ως νομική βάση για 

την πληρωμή του κόστους του πολέμου 

με τη μορφή πολεμικών επανορθώσεων 

στους μεγάλους νικητές. Το δεύτερο 

βαρύτερο και απόλυτα δίκαιο στίγμα ήρθε 

με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν 

η ναζιστική ηγεσία της χώρας διέπραξε 

κάθε είδους έγκλημα και κάθε μορφής 

αγριότητα στα κατεχόμενα από τον στρατό 

της κράτη και τη Σοβιετική Ένωση. 

Φυσικά στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξαν 

επίσημα «πολεμικές αποζημιώσεις» καθότι, 

εάν θεσμοθετούνταν, τη μερίδα του λέοντα 

θα έπαιρνε η Σοβιετική Ένωση. Στη Δύση 

δεν το επιθυμούσαν αυτό. 

Υπήρχαν όμως διάφορες «ποινές» για τη 

Γερμανία, πολλές από τις οποίες βαραίνουν 

τη χώρα αυτή ως σήμερα. Δεδομένου ότι ο 

ΟΗΕ, λόγου χάρη, γεννήθηκε ουσιαστικά 

ως μετεξέλιξη της μεγάλης αντιφασιστικής 

συμμαχίας του τελευταίου πολέμου, 

η Γερμανία πάντοτε βρισκόταν στο 

περιθώριο των κεντρικών οργάνων αυτού 

του παγκόσμιου οργανισμού. Δεν είχε 

δικαίωμα στη θέση μόνιμου μέλους του 

Συμβουλίου Ασφαλείας λόγου χάρη και 

φυσικά δεν είχε το πολύτιμο δικαίωμα στο 

βέτο. Αυτήν την ενοχλητική κατάσταση 

η σημερινή Γερμανία προσπαθεί να την 

ανατρέψει.

Η επιτυχία του σχεδίου αυτού περνά μέσα 

από την απόλυτη αναθεώρηση της ιστορίας 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στο πολύτομο έργο «Η Γερμανία και ο 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» που 

χρηματοδοτεί η γερμανική κυβέρνηση 

μαθαίνουμε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι 

τον τρομερό αυτό πόλεμο τον ξεκίνησε η 

Σοβιετική Ένωση, όχι η Γερμανία. Αλλά 

αυτό δεν αρκεί. Οι χώρες και οι λαοί οι 

οποίοι υπέστησαν τα δεινά της γερμανικής 

κατοχής πρέπει να «συμφιλιωθούν» με τη 

σκοτεινή αυτή σελίδα της ιστορίας τους, 

δηλαδή να την ξεχάσουν. Ειδικά για την 

Ελλάδα που, τα τελευταία χρόνια, έχει 

κάνει δύο ρηματικές διακοινώσεις στη 

γερμανική αντίστοιχη για το θέμα των 

«αποζημιώσεων» και έχει διεκδικήσει 

μέσα από Προέδρους της Δημοκρατίας 

τα οφειλόμενα, το σχέδιο «λήθη και 

αναθεώρηση» έχει καταστεί επείγον.

Ιδού λοιπόν γιατί το υπουργείο 

Εξωτερικών της Γερμανίας ενδιαφέρεται 

για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην 

ελληνική εκπαίδευση. Για να την αλλάξει. 

(Αναδημοσίευση από το «Ποντίκι», τεύχος 

2157 στις 2-12-2020)

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21

Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Του Δ. Αρβανιτάκη

Η ιδιοκτησία γης αποτελεί κομβικό ζήτημα για την κατανόηση των σχέσεων παραγωγής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην 

τροποποίηση του καθεστώτος ιδιοκτησίας της γης αποτυπώνονται η επίδραση της επέκτασης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα διαφορετικά συμφέροντα των κοινωνικών - ταξικών δυνάμεων, τα οποία και μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε τη στάση που κράτησαν απέναντι στην Επανάσταση του 1821.

Η προϊστορία

Η προώθηση των Οθωμανών στη 

Βαλκανική Χερσόνησο προηγήθηκε 

χρονικά της κατάκτησης της 

Κωνσταντινούπολης (1453). Από το 1352 

έως το 1402, οι περιοχές της Θράκης, 

της Βουλγαρίας, της Μακεδονίας, 

της Ηπείρου (περιοχή Ιωαννίνων) και 

της Θεσσαλίας ενσωματώθηκαν στο 

οθωμανικό κράτος. Η οθωμανική 

κατάκτηση ανέτρεψε την υφιστάμενη 

τάση τυπικής φεουδαρχικοποίησης που 

προωθούνταν κυρίως από τα λατινικά 

κρατίδια, αλλά και από την ύστερη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1261 - 1453). 

Ωστόσο, αν και γενικά οι Βυζαντινοί και 

Λατίνοι άρχοντες αντικαταστάθηκαν από 

τους Οθωμανούς τιμαριούχους, σε πολλές 

περιπτώσεις διατήρησαν το δικαίωμα 

νομής και επικαρπίας μέρους ή όλης της 

πρώην ιδιοκτησίας τους, συχνά γινόμενοι 

εξωμότες (ασπαζόμενοι το Ισλάμ). 

Εξάλλου, σε μια πορεία χρόνου, όσοι 

δεν ασπάστηκαν το Ισλάμ, κατέρρευσαν 

οικονομικά και αντικαταστάθηκαν από 

Οθωμανούς.

Ταυτόχρονα, με το νέο καθεστώς, 

καταργήθηκαν και ορισμένες φεουδαρχικές 

υποχρεώσεις των χωρικών, όπως οι 

αγγαρείες κ.ά. Το γεγονός αυτό έκανε την 

πλειοψηφία των φτωχών χωρικών παθητική, 

αν όχι και ευνοϊκά διατεθειμένη στην 

προοπτική της οθωμανικής κατάκτησης. 

Ωστόσο, κύριο ρόλο στην οθωμανική 

επέκταση είχαν οι κάθε φορά συνοριακοί 

μπέηδες. «Κάτω από την πίεσή τους οι 

Βαλκάνιοι ηγεμόνες έγιναν στην αρχή 

φόρου υποτελείς για να γλιτώσουν από τις 

επιδρομές των Οθωμανών και σύντομα 

ενσωματώνονται στο οθωμανικό σύστημα 

χάνοντας φεουδαρχικά προνόμια με την 

αντικατάστασή τους από το οθωμανικό 

τιμαριωτικό σύστημα».

Μετά την κατάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης, με διαδοχικές 

εκστρατείες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

προσάρτησε τη Σερβία και την 

Πελοπόννησο το 1459, τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη το 1463 - 1464, την Εύβοια 

και την Αλβανία το 1470. Αυτός ο τρόπος 

επέκτασης συνεχίστηκε και το 16ο αιώνα. 

Μόνο ειδικές περιπτώσεις επέτρεψαν 

σε κάποιες περιοχές να διατηρηθούν 

αυτόνομες μετά το 16ο αιώνα, όπως η 

Βλαχία και η Μολδαβία. Στα μέσα του 

17ου αιώνα, τα κατακτημένα εδάφη του 

μετέπειτα ελλαδικού χώρου είχαν χωριστεί 

σε 227 ζιαμέτια (περιοχές) και σε 1.510 

τιμάρια.

Το 1669 η πλειοψηφία των εδαφών της 

Κρήτης (με εξαίρεση ορισμένα οχυρά) 

πέρασε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Όμως, λίγο αργότερα, με τη Συνθήκη του 

Κάρλοβιτς (1699), η οποία τερμάτισε τον 

αυστρο-οθωμανικό πόλεμο (1683 - 1697), 

η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε 

να αναγνωρίσει την κυριαρχία των Ενετών 

στην Κρήτη, όπως και στις δαλματικές 

ακτές, στη Λευκάδα, στην Αίγινα και 

την Πελοπόννησο. Ωστόσο, στα 1715 

επανακατακτήθηκαν όλη η Πελοπόννησος 

και η Αίγινα, καθώς και το σύνολο των 

εδαφών της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση 

αυτών των κατακτήσεων, τα ζιαμέτια 

ανέρχονταν πλέον σε 2673. Επρόκειτο 

όμως και για τον επίλογο της οθωμανικής 

γεωγραφικής επέκτασης σε ευρωπαϊκά 

εδάφη.
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Η διοικητική διαίρεση, ο ρόλος των 

τιμαριούχων και οι σχέσεις ιδιοκτησίας 

γης

Κριτήριο της διαίρεσης εδαφών ήταν οι 

φορολογικές ανάγκες του οθωμανικού 

κράτους. Το ζιαμέτι (περιοχή) 

αντιστοιχούσε σε μια περιφέρεια με 

φορολογικά έσοδα μέχρι 100.000 

άσπρα, η διοίκηση της οποίας, όπως και 

η συλλογή των φόρων, παραχωρούνταν 

με σουλτανικό διάταγμα στον διοικητή 

των σπαχήδων (έφιππων στρατιωτών). 

Ο τελευταίος διένειμε τις φορολογικές 

υποχρεώσεις ανά τιμάριο. Η διοίκηση 

και το δικαίωμα είσπραξης των φόρων 

στα τιμάρια δίνονταν με σουλτανικό τίτλο 

σε αντάλλαγμα τακτικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας στην αρχή σε σπαχήδες, 

αργότερα και σ’ άλλους, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα των εδαφών.

Οι τιμαριούχοι δεν μπορούσαν να 

κατέχουν ή να χρησιμοποιήσουν τη 

γη του τιμαρίου για δικό τους όφελος, 

αλλά ήταν εκπρόσωποι του κράτους που 

επόπτευαν την κτήση και τη χρήση της 

γης. Μπορούσαν μόνο να χρησιμοποιούν 

περιορισμένη αρόσιμη γη, ένα αμπέλι, ένα 

βόδι για τις δικές τους ανάγκες. Μάλιστα, 

από το 16ο αιώνα και έπειτα επικράτησε 

η απαγόρευση της κληρονομικής 

μεταβίβασης του τιμαρίου. Επιπλέον, οι 

τιμαριούχοι έχαναν το αξίωμά τους αν δεν 

ανταποκρίνονταν στις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις.

Επομένως, τιμαριούχοι δεν μπορούν να 

εξομοιωθούν με τους φεουδάρχες της 

Δυτικής Ευρώπης και της βυζαντινής 

περιόδου, όσον αφορά τον έλεγχο της 

γης και των χωρικών. Βέβαια, πρέπει να 

επισημανθεί ότι και στη δυτική ύστερη 

φεουδαρχία η εξουσία των τοπικών 

φεουδαρχών υποχώρησε έναντι της 

συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας.

Μετά την οθωμανική κατάκτηση το έδαφος 

σ’ όλες τις περιπτώσεις ανακηρύχθηκε 

κρατική γη (μιρί), η οποία σύμφωνα με 

το ισλαμικό Δίκαιο διοικούνταν από τον 

εκπρόσωπο του Αλλάχ (θεού) επί της Γης, 

σουλτάνο. Μάλιστα, οι Οθωμανοί κήρυξαν 

και όλες τις αρόσιμες ξερικές καλλιέργειες 

ως κρατική γη. Ωστόσο, οι κάτοικοι 

των περιοχών που υποτάχθηκαν στους 

Οθωμανούς χωρίς να προβάλουν ένοπλη 

αντίσταση, διατήρησαν το δικαίωμα 

χρήσης της γης που έως τότε κατείχαν.

Η πλειοψηφία του ελλαδικού χώρου, 

όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, τμήματα 

της Πελοποννήσου, η Αττική, η Στερεά 

κ.ά., παραδόθηκε θεληματικά στους 

Οθωμανούς, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν 

τόσο τη λαϊκή δυσαρέσκεια από την 

καταπίεση και εκμετάλλευση της 

βυζαντινής και λατινικής φεουδαρχίας 

όσο και το μίσος που καλλιεργούσε ο 

ορθόδοξος κλήρος προς τους καθολικούς. 

Αντίθετα, οι κάτοικοι των περιοχών που 

πρόβαλαν ένοπλη αντίσταση εκδιώχθηκαν 

και η γη τους αποδόθηκε ως λάφυρο 

πολέμου. Χαρακτηριστική τέτοια 

περίπτωση αποτελούσε η Εύβοια.

Ιδιαίτερη μορφή της κρατικής γης, που 

προερχόταν από κατάκτηση, αλλά και 

σημαντικό τμήμα της, αποτελούσαν 

οι «γαίες του στέμματος». Επρόκειτο 

για «τιμάρια», των οποίων η διοίκηση 

δινόταν από τον σουλτάνο σε πρόσωπα 

του παλατιού και συγγενείς του. Σε αυτές, 

οι φόροι βάραιναν τους καλλιεργητές 

και αποτελούσαν πόρους λειτουργίας 

του παλατιού. Όμως, από την άποψη 

των σχέσεων παραγωγής και οργάνωσης 

της καλλιέργειας, τιμάρια και γαίες του 

σουλτάνου δεν είχαν διαφορές.

Στο πλαίσιο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας εμφανίζονταν ακόμα 

τα βακούφια. Ήταν εκτάσεις που 

κατείχαν εκκλησίες, μοναστήρια και 

ευαγή ιδρύματα (σχολεία, βιβλιοθήκες 

κ.ά.). Στην κατηγορία των βακουφιών 

περιλαμβάνονταν και οι γαίες της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και 

των μοναστηριών, όπως και οι γαίες που 

ανήκαν σε εβραϊκά και άλλα θρησκευτικά 

ιδρύματα. Τα βακούφια, αν και κάτω 

από την επίβλεψη του κράτους, βάσει 

καταστατικού ήταν αυτοδιαχειριζόμενα 

μέσω εντολοδόχου. Μετά το θάνατο 

του ιδρυτή τους, ρόλο εντολοδόχου 

αναλάμβανε συνήθως απόγονος του 

ιδρυτή.

Ακριβώς επειδή στα βακούφια οι 

καλλιεργητές υποχρεώνονταν να πληρώνουν 

τους φόρους στα θρησκευτικά ιδρύματα, η 

Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησε σημαντική 

περιουσία υπό την αιγίδα του οθωμανικού 

κράτους. Ακόμη υπήρχαν και περιπτώσεις 

παραχώρησης γαιών (είτε της κατοχής 

είτε της επικαρπίας) από τέως ιδιοκτήτες 

στα θρησκευτικά ιδρύματα, που συνήθως 

υπέκρυπταν προσπάθειες αποφυγής της 

καταβολής φόρου στο οθωμανικό κράτος.

Τέλος, υπήρχαν τα μούλκια, δηλαδή 

γαίες, στις οποίες ο σουλτάνος διατηρούσε 

την ψιλή κυριότητα. Αυτές διακρίνονταν 

σε όσες αποκτήθηκαν από αξιοποίηση 

χέρσας γης, σε όσες αποκτήθηκαν από 

πωλητήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το 

ισλαμικό Δίκαιο και σε όσες η ιδιοκτησία 

των χωρικών πριν από την κατάκτηση είχε 

αναγνωρισθεί με σουλτανικό διάταγμα. Οι 

κάτοχοι είχαν ουσιαστικά τη δυνατότητα 

μεταβίβασης, πώλησης και μίσθωσής τους, 

παρόλο που τυπικά αυτό μπορούσε να 

ανακληθεί από τον σουλτάνο.

Η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής 

και της φορολογίας

Οι κρατικές (μιρί) γαίες χωρίζονταν στις 

«ταπουλού», που δίνονταν στους χωρικούς 

από τον τιμαριούχο με ρυθμίσεις «ταπού» 

και τις «μουκαταλού», που εκμισθώνονταν 

έναντι χρηματικού ποσού από την κεντρική 

διοίκηση. Οι ταπουλού γαίες αποτέλεσαν 

τον κυρίαρχο τρόπο εκμετάλλευσης 

της γης. Ο χωρικός με «ταπού» ήταν σε 

ένα βαθμό εξαρτημένος αγρότης, που 

καλλιεργούσε σε αρόσιμες γαίες κυρίως 

σιτηρά.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα αμπέλια και τα 

δενδροπερίβολα απολάμβαναν καθεστώς 

ελεύθερης χρήσης και γίνονταν αυτομάτως 

«ταπουλού» μόνο όταν οργώνονταν. Το ίδιο 

συνέβαινε με τις ακατάγραφες χέρσες γαίες. 

Παράλληλα, οι κάτοικοι των κοινοτήτων 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δάση 

της περιφέρειάς τους για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους (βοσκή, υλοτομία κ.λπ.), 

αν και η κυριότητά τους παρέμενε στον 

σουλτάνο.

Θεμέλιο της αγροτικής παραγωγής μέχρι 

το 19ο αιώνα αποτελούσε η παραχώρηση 

με «ταπού» ενός οικογενειακού χωραφιού 

(χανέ), το μέγεθος του οποίου καθοριζόταν 

από τη γη που μπορούσε να οργώσει ένα 

ζευγάρι βόδια (τσιφτ). Οι Οθωμανοί, 

ανάλογα με τη γονιμότητα των χωραφιών, 

έθεσαν στους κανονισμούς τους όρια στην 

έκταση του χανέ - τσιφλίκι από 50 έως 150 

στρέμματα. Στην πραγματικότητα, παρά 

τις προσπάθειες της οθωμανικής εξουσίας 

ώστε ένα κανονικό χανέ - τσιφλίκι να 

αντιστοιχεί σε κάθε οικογένεια, υπήρχαν 

και οικογένειες με ένα βόδι και μισό 

χανέ - τσιφλίκι ή και λιγότερο, όπως και 

οικογένειες με περισσότερα από ένα. Οι 

διαφορές στη σύνθεση των αγροτικών 

οικογενειών εξηγούν σε μεγάλο βαθμό 

αυτές τις διακυμάνσεις.

Η ψιλή κυριότητα του κράτους στη γη 

επέτρεπε τη συντήρηση του συστήματος και 

την αποτροπή αλλαγών και καταπατήσεων, 

ώστε να διατηρείται σταθερό το ποσό 

της φορολογίας που προϋπολόγιζε το 

κράτος, ενώ ο χωρικός από τη μεριά του 

εξασφάλιζε ισόβια νομή - ενοικίαση και 

αντίστοιχα κληρονομικά δικαιώματα. 

Το «ταπού» επέφερε στον χωρικό την 

υποχρέωση της δεκάτης ως κύριου φόρου, 

αλλά και άλλων φόρων, όπως και ορισμένες 

προσωπικές υποχρεώσεις (αγγαρείες) προς 
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όφελος του οθωμανικού κράτους ή του 

ντόπιου τιμαριούχου. Οι μη μουσουλμάνοι 

υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

επιβαρύνονταν επιπλέον με το χαράτσι 

(κεφαλικό φόρο).

Από την άλλη πλευρά, η συστηματική 

αγγαρεία ως αναγκαστική υποχρέωση 

του χωρικού προς τον άρχοντα - ευγενή, 

που χαρακτήριζε τόσο την εποχή του 

Βυζαντίου και των διαδόχων κρατών όσο 

και τη δυτική φεουδαρχική Ευρώπη, 

καταργήθηκε.

Όσον αφορά τα μούλκια και τα βακούφια, 

η οργάνωση της εργασίας γινόταν με τη 

χρησιμοποίηση μισθωτής εργασίας ή 

επίμορτης καλλιέργειας. Στη συνέχεια, οι 

κανονισμοί που ρύθμιζαν το γενικότερο 

καθεστώς των χωρικών και της χρήσης γης 

εφαρμόζονταν και εκεί όπως στις κρατικές 

γαίες, στη βάση του συστήματος χανέ - 

τσιφλίκι.

Αλλαγές στη δομή της οθωμανικής 

εξουσίας

Οι κατακτήσεις μέχρι και το 17ο αιώνα 

έδιναν τη δυνατότητα στο κράτος να 

διανέμει νέα τιμάρια γης, αλλά και να 

χωρίζει τα παλαιά σε μικρότερα, ώστε να 

ικανοποιεί την ανάγκη ζήτησης τιμαρίων. 

Όμως, το τέλος των κατακτήσεων 

έκανε τους Οθωμανούς αξιωματούχους, 

τιμαριώτες - σπαχήδες, να εκδηλώνουν 

περιορισμένο ενδιαφέρον για τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις τους προς 

το κεντρικό κράτος, αφού αυτές δεν 

εξασφάλιζαν πλέον ούτε νέα εδάφη ούτε και 

λάφυρα. Ως αποτέλεσμα, ενδιαφέρονταν 

για μόνιμο προσωπικό πλουτισμό με 

την ανάπτυξη σταθερής οικονομικής 

δραστηριότητας.

Στην πορεία, οι επαρχιακοί σπαχήδες 

κρίθηκαν ανεπαρκείς για τις νέες μορφές του 

πολέμου και εκτοπίσθηκαν από το στρατό, 

τόσο από το διογκωμένο γενιτσαρικό 

σώμα όσο και από μισθοφορικά σώματα. 

Ο εξεπαγγελματισμός του στρατού, που 

«απομάκρυνε» τους σπαχήδες από τη 

διοίκηση των τιμαρίων, έδωσε ακόμα 

περισσότερη ανεξαρτησία στον χωρικό 

στη διαδικασία της παραγωγής. Η δε 

γη που δικαιούνταν κάθε σπαχής με 

διαταγή του σουλτάνου ή «πουλήθηκε» ή 

«νοικιάστηκε». Παράλληλα, πολλοί νέοι 

τιμαριούχοι αναδείχθηκαν από το σώμα 

των γενίτσαρων.

Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν μπόρεσαν να 

ανακόψουν την παρακμή του τιμαριωτικού 

συστήματος και την ανάπτυξη μεγάλων 

εκμεταλλεύσεων γης. Σε αυτό σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισαν οι εξής παράγοντες:

Α)Η διόγκωση των εδαφών που εξαιρούνταν 

από το γενικό καθεστώς της κρατικής γης, 

σε μια περίοδο ανάσχεσης της επέκτασης 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αυτήν την περίοδο συντελέστηκε μια 

σημαντική κλιμάκωση των μουλκίων. 

Παράλληλα, από τα μέσα του 17ου αιώνα, 

το τμήμα των βακουφικών γαιών αυξήθηκε, 

με αποτέλεσμα στα τέλη του 18ου και στις 

αρχές του 19ου αιώνα να αποτελεί ένα 

μεγάλο τμήμα της συνολικής γης. Αυτό 

είχε ως συνέπεια το κράτος, σε συνδυασμό 

με την αυτονόμηση των πασάδων, να χάνει 

μεγάλο τμήμα των φόρων.

Ιδιαίτερη μορφή περιορισμού της 

κρατικής γης αποτέλεσε και η κλιμάκωση 

της αναγνώρισης των δικαιωμάτων 

κατοχής, νομής και επικαρπίας σε μεγάλες 

γαιοκτησίες των περιοχών που εθελοντικά 

υποτάσσονταν στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, όπως στην Πελοπόννησο. 

Χαρακτηριστικά, οι μεγαλογαιοκτήμονες 

της Πελοποννήσου έχασαν μετά τη δεύτερη 

οθωμανική κατάκτηση (1715) την ψιλή 

κυριότητα, αλλά διατήρησαν στο ακέραιο 

τα συμφέροντά τους, αφού μπορούσαν να 

συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται μεγάλες 

εκτάσεις γης.

Β) Η επέκταση των καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής και η ανάδειξη των 

τοπικών αξιωματούχων.

Από το 17ο αιώνα και στη συνέχεια, οι 

συμπληρωματικές (των δημητριακών) 

καλλιέργειες (αμπελουργία κ.ά.) 

σταμάτησαν να στοχεύουν στην 

αυτοσυντήρηση των χωρικών και όλο 

και περισσότερο αποσκοπούσαν στην 

ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου. Η 

εμπορευματοποίηση και ο εκχρηματισμός 

περισσότερων προϊόντων της αγροτικής 

παραγωγής τόνωσαν το εξαγωγικό εμπόριο 

και αύξησαν την οικονομική και πολιτική 

δύναμη της γαιοκτητικής αριστοκρατίας, 

οδηγώντας στη βαθμιαία αστοποίησή της 

και φέρνοντάς την σε επαφή με το δυτικό 

εμπορικό και εφοπλιστικό κεφάλαιο. 

Το ίδιο διάστημα, θεσμοθετήθηκε η 

φορολόγηση των συμπληρωματικών 

αγροτικών καλλιεργειών, αφού το 

οθωμανικό κράτος αντιμετώπιζε την 

κλιμάκωσή τους όχι ως διάβρωση του 

τιμαριωτικού συστήματος, όπως ήταν, 

αλλά ως μια νέα πηγή φορολογικών 

εσόδων.

Ταυτόχρονα, οι δανειστές χωρικών 

που καλλιεργούσαν με «ταπού» 

εκμεταλλεύονταν ορισμένα «παράθυρα» 

του ισλαμικού Δικαίου και αγόραζαν τα 

χτήματα των χωρικών. Η αγοραπωλησία 

λόγω χρεών επικυρωνόταν με δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ οι χωρικοί μετατρέπονταν 

σε δουλοπάροικους ή σε εργάτες γης για 

λογαριασμό των σφετεριστών της γης. 

Έτσι, σταδιακά η γη συγκεντρώθηκε σε 

σπαχήδες, πασάδες κ.λπ.

Επιπλέον, με τη βαθμιαία παρακμή 

του τιμαριωτικού συστήματος η αρχική 

τιμαριωτική κατάτμηση υποκαταστάθηκε 

από τα τσιφλίκια ως μεγάλες 

εκμεταλλεύσεις γης. Ενδεικτικά στη 

Θεσσαλία, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές, 

πολλά κεφαλοχώρια μετατράπηκαν σε 

τσιφλίκια λόγω οικονομικών δυσκολιών 

των χωρικών. Υπήρχαν μάλιστα και 

περιπτώσεις κεφαλοχωριών που έγιναν 

τσιφλίκια με την επιδίωξη των ίδιων των 

χωρικών. Στην πράξη, οι αγρότες με 

«ταπού» παραχωρούσαν ή αναγκάζονταν 

να παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους 

στην κατοχή, νομή και επικαρπία της γης 

προκειμένου να γλιτώσουν από τα χρέη 

τους. Οι τσιφλικούχοι αναλάμβαναν τα 

τελευταία και σε αντάλλαγμα εισέπρατταν 

μέρος της παραγωγής, μετατρέποντας τους 

χωρικούς σε επίμορτους καλλιεργητές.

Ως αποτέλεσμα, στη Δυτική Θεσσαλία, 

αλλά και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 

στα τέλη του 18ου και τις αρχές 

του 19ου αιώνα, μεγάλες περιοχές 

προσαρτήθηκαν ως τσιφλίκια από τον 

Αλή πασά των Ιωαννίνων. Σε αυτές τις 

συνθήκες αναπτύχθηκε ο κολιγικός τρόπος 

καλλιέργειας ως πιο συμφέρουσα μορφή. 

Η κολιγική καλλιέργεια σχεδόν εκμηδένιζε 

για τον τσιφλικούχο τις αναγκαίες 

προκαταβολές, έξοδα και κινδύνους που 

απαιτούσε η καλλιέργεια με εξαρτημένη 

(μισθωτή) αγροτική εργασία.

Γ)Η εγκατάλειψη της οθωμανικής 

υπαίθρου, που σημειώνεται από πολλούς 

ιστορικούς, αλλά και από Ευρωπαίους 

περιηγητές του ελλαδικού χώρου.

Μετά το 1650 έως το 1850, παρατηρείται 

μετακίνηση πληθυσμών από τις ελληνικές 

πεδινές εκτάσεις στα ορεινά χωριά, αλλά 

και προς περιοχές της Αυστροουγγαρίας, 

της Γερμανίας, της Ρουμανίας και 

της Ρωσίας, που υπολογίζονται σε 1,5 

εκατομμύριο άτομα, προερχόμενα κυρίως 

από περιοχές της Μακεδονίας. Στην 

Πελοπόννησο, επίσης, μετά τα Ορλωφικά, 

τα αντίποινα των αλβανικών μισθοφορικών 

σωμάτων ανάγκασαν τη δεκαετία του 1770 

«μεγάλο μέρος των Ελλήνων κατοίκων να 

μεταναστεύσουν όσο πιο μακριά γινόταν 

(...) Επίσης πολλοί Πελοποννήσιοι 

πουλήθηκαν ως σκλάβοι κατά τη διάρκεια 

της εννιάχρονης αλβανικής κυριαρχίας»7.
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Η οργάνωση της παραγωγής και των 

σχέσεων παραγωγής στην ύστερη 

Οθωμανική Αυτοκρατορία

Η βιβλιογραφία για την όψιμη οθωμανική 

περίοδο αναφέρει συχνά τα τσιφλίκια. 

Ο όρος όμως δεν έχει πάντα την ίδια 

σημασία. Πολλές φορές αναφέρεται στη 

γενική έννοια «κτήμα», ενώ αρχικά, όπως 

είδαμε, είχε την έννοια οικογενειακού 

χωραφιού - φορολογικής μονάδας. Στη 

συγκεκριμένη περίοδο αναφέρεται ως 

μονάδα γης αδιευκρίνιστου μεγέθους και 

με μεγάλες διαφορές ως προς τις σχέσεις 

που επικρατούσαν σ’ αυτή, ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπήρχαν στις 

διάφορες οθωμανικές επαρχίες.

Τα τσιφλίκια ως εκμετάλλευση επί μεγάλων 

εκτάσεων γης, σε συνδυασμό με δομή 

εξουσίας, εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια 

του 17ου αιώνα. Από εκείνη την εποχή, 

η μορφή αυτή εκμετάλλευσης - εξουσίας 

αναπτύχθηκε προς δύο κατευθύνσεις: α) 

Ως προς την έκταση των γαιών και τον 

αριθμό των χωρικών που απασχολούνταν 

σε αυτές και β) ως προς τα κυριαρχικά 

δικαιώματα των τσιφλικούχων στα εδάφη 

και τους χωρικούς.

Τότε, περιορίστηκε η τυπική ελευθερία 

του καλλιεργητή, ισχυροποιήθηκαν 

οι τοπικοί άρχοντες, όπου παρά την 

ιδιοκτησία - κυριότητα του σουλτάνου σ’ 

όλη τη γη, απόκτησαν de facto ιδιοκτησία 

γης και μέσων παραγωγής, με αποτέλεσμα 

να μετατρέπουν τους καλλιεργητές σε 

κολίγους ή σε εργάτες γης. Αντίστοιχα, 

τα τιμάρια μετατράπηκαν σταδιακά από 

κρατικές γαίες σε ιδιωτικές κληρονομητέες 

εκτάσεις.

Στα τσιφλίκια, κατά κανόνα οι χωρικοί 

δούλευαν σε καθεστώς επίμορτης εργασίας. 

Στην ουσία ο τιμαριούχος εισέφερε τη γη, 

τις εγκαταστάσεις, σε κάποιες περιπτώσεις 

και κάποια μέσα παραγωγής και οι 

καλλιεργητές την εργασία τους, ή και 

κάποια μέσα παραγωγής. Μετά από την 

αφαίρεση των φόρων και των εξόδων της 

παραγωγής, το καθαρό προϊόν διαιρούνταν 

σε μερίδια και αποδιδόταν στον τσιφλικά 

από το 1/3 μέχρι και το 1/2, ανάλογα με 

τη συμμετοχή του σε μέσα παραγωγής.

Στην Πελοπόννησο, τα τσιφλίκια ως 

μεγάλα κυρίως χριστιανικά αγροκτήματα 

αποτέλεσαν ένα υπολειπόμενο γεγονός, 

σε σχέση με τους ελεύθερους αγρότες. Η 

πλειοψηφία των τσιφλικιών στην Παλαιά 

Ελλάδα βρίσκονταν στις περιοχές της 

Αττικής, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, 

όπου διατηρήθηκαν και μετεπαναστατικά 

λόγω του Δικαίου της προσάρτησης και 

του δικαιώματος πώλησης ή διατήρησής 

τους από τους Οθωμανούς υπηκόους.

Αντί επιλόγου

Συνεπώς, στην ύστερη περίοδο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξαιτίας της 

ανάσχεσης της επέκτασης των εδαφών της, 

αλλά και της επέκτασης των καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής οξύνθηκαν οι 

αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

της κυρίαρχης τάξης, κυρίως μεταξύ 

της κεντρικής εξουσίας, που πυρήνας 

της ήταν ο σουλτάνος, και των τοπικών 

αρχόντων (Οθωμανών και Χριστιανών). 

Οι τελευταίοι από στρατιωτικός 

και φοροεισπρακτικός μηχανισμός 

μετατράπηκαν σε τάξη γαιοκτημόνων. 

Αυτή η τάξη εκμεταλλευόταν τους 

άμεσους παραγωγούς είτε με σχέσεις 

που πλησίαζαν τις φεουδαρχικές σχέσεις 

είτε με μεταβατικές - προς τις πρώιμες 

καπιταλιστικές εμπορευματοχρηματικές 

- σχέσεις είτε και άμεσα με σχέσεις 

μισθωτής εργασίας.

Ταυτόχρονα, η αγροτική παραγωγή 

των τσιφλικιών στρεφόταν όλο και 

περισσότερο στην κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών των καπιταλιστικά αναπτυγμένων 

χωρών σε τρόφιμα και πρώτες ύλες. 

Με αυτόν τον τρόπο ενσωματωνόταν 

όλο και περισσότερο στη λειτουργία 

της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς 

και συνεισέφερε στην αστοποίηση των 

μεγαλογαιοκτημόνων, προετοιμάζοντας 

την ενίσχυση των καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής και τη συνειδητοποίηση της 

ανάγκης ανατροπής της οθωμανικής 

φεουδαρχικής εξουσίας. (Δ. Αρβανιτάκης, 

μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνος του 

Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ, 

αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη, 1-17 

Ιανουαρίου 2021)
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ΜΟΙΡΕΣ – ΧΑΡΙΤΕΣ – ΩΡΕΣ

Οι πιο γνωστές τριάδες γυναικών της μυθολογίας

Της Ελεάνας Τερζάκη

Οι Μοίρες, οντότητες της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας, παριστάνονταν 

συνήθως ως τρεις γυναικείες μορφές που 

κλώθουν. Η κλωστή που κρατούν στα 

χέρια τους, συμβολίζει την ανθρώπινη 

ζωή, δείχνοντας πόσο μικρή και αδύναμη 

μπορεί να είναι. Η λέξη «μοίρα» βγαίνει 

από το αρχαίο ρήμα μείρομαι που σημαίνει 

μοιράζω, είναι δηλαδή το «μερίδιο», το 

κομμάτι που παίρνει ο καθένας από τη 

μοιρασιά της ζωής. Οι αρχαίοι Έλληνες 

πίστευαν ότι πολλές πλευρές της ανθρώπινης 

ζωής καθορίζονταν από τις τρεις αυτές 

μυθικές γυναίκες. Οι τρεις αδερφές που 

εμφανίζονται στην ελληνική και ρωμαϊκή 

μυθολογία καθόριζαν τη μοίρα ενός 

παιδιού στη γέννησή του. Καθόριζαν 
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την έναρξη της κάθε ζωής, το τέλος της, 

αλλά και όλα όσα μεσολαβούσαν. Με τη 

γέννηση κάθε ανθρώπου εμφανίζονταν 

μετρώντας την κλωστή της ζωής του.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα προκαθορισμένα 

και προδιαγεγραμμένα από τη γέννηση. 

Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα 

προορισμένος να γίνει κάποια μέρα 

σπουδαίος πολεμιστής, μπορούσε να 

επιλέξει τι ήθελε να κάνει κάποια στιγμή 

στη ζωή του. Οι θεοί μπορούσαν να 

επέμβουν στις αποφάσεις των ανθρώπων 

ελέγχοντας υπό αυτή την έννοια τη ζωή 

τους. 

Οι Μοίρες της αρχαίας ελληνικής 

μυθολογίας, γνωστές στους Ρωμαίους ως 

Fata ή Parcae , ήταν τρεις γυναίκες τις 

οποίες περιγράφονταν ως ηλικιωμένες, 

αυστηρές, ψυχρές και αμείλικτες. Στην 

αρχαία ελληνική μυθολογία, οι θεότητες 

αυτές ήταν σοβαρές, πολυάσχολες 

παρθένες, ενώ οι Ρωμαίοι τις παρουσίαζαν 

ως κακιές γυναίκες, που στερούσαν την 

ελπίδα και την επιθυμία στους ανθρώπους.

Η πρώτη Μοίρα, η Κλωθώ (συμβολίζει 

και το παρόν), γνέθει το νήμα της ζωής, 

η δεύτερη, η Λάχεσις (το παρελθόν), 

μοιράζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα 

«λάχει» στον καθένα (εξού και λαχείο). 

Η τρίτη, η Άτροπος (το μέλλον), κόβει 

χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν 

έρθει η ώρα, την κλωστή της ζωής των 

ανθρώπων. Επέλεγε τον θάνατο του κάθε 

ανθρώπου και όταν ερχόταν η ώρα έκοβε 

με ψαλίδι την κλωστή της ζωής. Ήταν η 

μικρότερη από τις τρεις και η πιο σκληρή. 

Σε διάφορες αφηγήσεις οι τρεις θεές 

παρουσιάζονται με σκήπτρα και κορώνες 

ως σύμβολο της κυριαρχίας τους. Όλες 

ζούσαν στο παλάτι του Δία στον Όλυμπο. 

Με τη γέννηση ενός αγοριού, οι μοίρες 

έγνεθαν την κλωστή της μελλοντικής του 

ζωής, τον ακολουθούσαν σε κάθε βήμα του 

και κατηύθυναν τις πράξεις του σύμφωνα 

με τις συμβουλές των θεών. Οι Μοίρες 

δεν ανακατεύονταν άμεσα στις ανθρώπινες 

υποθέσεις, αλλά έμμεσα. Ο άνθρωπος 

είχε τη δυνατότητα να ασκεί μια κάποια 

επιρροή πάνω τους.

Επειδή το πεπρωμένο του ανθρώπου 

καθόριζε τον θάνατό του, οι Μοίρες 

έγιναν οι Μοίρες του θανάτου (εξού και 

μοιραίος θάνατος). Οι Μοίρες ήλεγχαν το 

πεπρωμένο όχι μόνο των θνητών αλλά και 

των αθανάτων και σε πολλές περιπτώσεις 

περιγράφονται ως πιο ισχυρές ακόμα 

και από τους θεούς. Ο Όμηρος γράφει 

στην Ιλιάδα ότι ήταν επιθυμία των τριών 

Μοιρών να καταστρέψουν οι Έλληνες την 

Τροία όταν η θεά Φήμη και ο Θεός Παν, 

που ετυμολογικά συνδέεται με τον πανικό, 

έκαναν τους Έλληνες να θέλουν να τα 

εγκαταλείψουν. 

Στην ελληνική μυθολογία οι άνθρωποι 

χρωστούσαν την ομορφιά, τη σοφία και 

τη δόξα στις Χάριτες. Ήταν οι πιο σεμνές 

θεές της μυθολογίας και συμβόλιζαν 

την ευαρέσκεια, τη γονιμότητα και την 

ευγένεια. Ο Θεόκριτος είχε πει «Δίχως τις 

Χάριτες  τι θα μπορούσαν να αγαπήσουν 

οι άνθρωποι;». Το όνομά τους προέρχεται 

από τη λέξη «χάρις» που σημαίνει 

ευγνωμοσύνη, χαρά, συναίνεση και τέρψη. 

Στη Γαλλία η χάρη ήταν πιο πάνω από την 

ομορφιά, γι’ αυτό βγήκε η φράση: «Κι από 

την ομορφιά ομορφότερη είναι η χάρη».

Σύμφωνα με τον Ησίοδο, οι Χάριτες 

ήταν παιδιά του Δία και της Ωκεανίδας 

Ευρυνόμης.  Κατά μια άλλη εκδοχή 

μητέρα τους ήταν η Ήρα ή η Αρμονία, 

ενώ κατά άλλους έχουν αρχαιότερη 

καταγωγή και ήταν κόρες του Ουρανού. 

Ο Ησίοδος αναφέρει ότι ονομάζονταν 

Αγλαΐα, Ευφροσύνη και Θάλεια.

Ο Πίνδαρος αναφέρει: «Όλα τα καλά όλες 

οι απολαύσεις, που χαίρονται οι θνητοί 

είναι δώρα της καλοσύνης σας κι όποιος 

άνθρωπος έχει ομορφιά, σοφία ή δόξα, 

πάλι σε σας τι χρωστάει. Χωρίς τις σεμνές  

Χάριτες δεν θ’ αρέσανε στους θεούς τα 

συμπόσια και τα τραγούδια. » Οι Χάριτες 

λατρεύονταν στη Βοιωτία ως θεότητες της 

Φύσης. Είχαν ιδρύσει ιερό προς τιμήν τους 

με εντολή του βασιλιά Ετεοκλή, γιου του 

Κηφισού. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι 

λάτρευαν  τρεις πέτρες που είχαν πέσει 

από τον Ουρανό ως αγάλματά τους και 

αρκετά χρόνια μετά λάξευσαν τη μορφή 

τους σε γλυπτά. Προς τιμήν τους γινόταν  

η γιορτή «Χαρίτεια» όπου οι πιστοί 

χορεύανε τη νύχτα και μοιράζανε γλυκά 

από αλεύρι και μέλι. Στην Αθήνα είχαν 

αφιερώσει ναό στην Ακρόπολη και στην 

Αγορά, ενώ στην είσοδο της Ακρόπολης 

υπήρχε το σύμπλεγμα των Χαρίτων.

Οι Ώρες ήταν θεότητες των καιρών 

και του χρόνου της αρχαίας Ελλάδας. 

Ήταν κόρες του Δία και της Θέμιδος, 

αδελφές των τριών Μοιρών αλλά και των 

Νυμφών. Τόπος κατοικίας τους φέρεται 

η κοιλάδα του Ηριδανού ποταμού. Στην 

Αθήνα πίστευαν πως ονομάζονταν Θαλλώ 

(άνοιξη), Αυξώ (καλοκαίρι) και Καρπώ 

(φθινόπωρο). Όλα τα ονόματα δείχνουν 

ευφορία, καρποφορία και ευτυχία, 

ανάλογη του φυτικού βασιλείου. Στον 

Ησίοδο αναφέρονται με τα ονόματα: 

Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη, που ήταν 

θεότητες του νόμου και της τάξης, οι 

οποίες διατηρούσαν τη σταθερότητα της 

κοινωνίας. Μ’ αυτή τη μορφή λατρεύονταν 

κυρίως στην Αθήνα, το Άργος και την 

Ολυμπία.  Στη «Θεογονία»”, αλλά και 

στο «Έργα και Ημέραι», έργα και τα 

δύο του Ησιόδου, οι Ώρες είναι ξανθές 

και εμφανίζονται να στεφανώνουν το 

στέμμα της Πανδώρας με γιρλάντες από 

λουλούδια.

Στο Άργος πίστευαν ότι οι ώρες είναι 

δύο και συμβόλιζαν η μια το φθινόπωρο 

και το χειμώνα και η άλλη την άνοιξη 

και το καλοκαίρι (Αυξησία-Δαμία). Η 

Δαμία, θεωρείτο ακόμη προστάτης της 

γονιμότητας, από τις παλαιότερες του 

ελληνικού χώρου, που λατρεύονταν, μαζί 

με την Αυξησία, κατά τον Ηρόδοτο και 

τον Παυσανία, σε πολλές πόλεις όπως στην 

Επίδαυρο, Αίγινα, Σπάρτη, Τροιζήνα. Η 

Δαμία ταυτίζονταν περισσότερο με τη 

θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, διότι 

οι Τροιζήνιοι αποκαλούσαν Αμαίαν την 

Δήμητρα, και Αζισίαν, την κόρη της. 
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Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ «ΠΑΡΩΝ»!

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ (13.4.1947-28.12.2019)

Η Δαμία λατρεύονταν ιδιαίτερα και στη 

Θήρα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ως 

προστάτης των εγκύων και των λεχώνων.

Έργο των Ωρών ήταν να παρακολουθούν 

τα έργα των ανθρώπων. Οι θεές Ώρες ήταν 

οι πρώτες που υποδέχτηκαν την Αφροδίτη 

κατά την ανάδυσή της από τη θάλασσα 

στην Κύπρο και, αφού την έντυσαν, την 

συνόδεψαν στον Όλυμπο. Μάλιστα η 

Αφροδίτη φόρεσε ρούχα φτιαγμένα ειδικά 

γι ‘αυτήν από τις Χάριτες και τις Ώρες, 

βαμμένα με τα λουλούδια της άνοιξης. 

Αναφέρεται πως ήταν βοηθοί του θεού 

Ήλιου, ενώ επιπλέον βοηθούσαν την 

θεά Χλωρίδα στο έργο της, που ήταν η 

βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις Εποχές 

του Χρόνου. Ο Όμηρος διασώζει ότι οι 

Ώρες είχαν επιφορτιστεί το καθήκον να 

ανοίγουν και να κλείνουν τις πύλες του 

Ολύμπου, με σύννεφα, να συνάζουν τους 

αστέρες σε αστερισμούς, ενώ ακόμη 

φρόντιζαν τα άλογα της Ήρας. Σύμφωνα 

με την ορφική μυθολογία, οι Ώρες, μαζί 

με τις Χάριτες και τις Μοίρες, οδήγησαν 

την Περσεφόνη από τον Άδη στο φως. 

Σε άλλους μύθους ή εικονογραφήσεις, 

τις βλέπουμε να συντροφεύουν τον Πάνα 

ή να ακολουθούν το Διόνυσο. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι κατά την Ελληνιστική 

Εποχή οι Ώρες ήταν δώδεκα, όσες και 

οι ώρες της ημέρας, κατά μέσο όρο, και 

θεωρούνταν πια κόρες της Γαίας και του 

Χρόνου.

*του Μιχάλη Πουργουρίδη

Αν και το θέμα μουσική και τραγούδι 

θεωρείται πρωτόγονο, και πηγαίνοντας 

πίσω, σκάβοντας στον χρόνο, δεν ξέρουμε 

από που ξεκινά, ο Θάνος Μικρούτσικος 

κατάφερε να γράψει κομμάτια που μας 

έχουν αγγίξει και συγκινήσει.

Φαίνεται ότι η μουσική βρίσκεται στο 

αίμα του και μεταδίδοντας την στα χείλη 

του ακροατή, γίνεται ακόμα και κραυγή 

απελευθέρωσης, σε ρυθμούς δυνατούς.

Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου 

παρουσιάζουν πρόσωπα και καταστάσεις 

που η κοινωνία μας λίγο πολύ τάχει 

λησμονήσει.

Γι αυτό σκιρτούμε στο άκουσμα τους. 

Γι αυτό και στην προνομιακή σχέση που 

έχει ο συνθέτης με την ποίηση, σε αυτή 

την σπουδαία ολότητα μέσα στην οποία 

λάμπουν κυριολεκτικά τα ευρήματα του 

κειμένου, καταφέρνει να τα παντρέψει 

αιώνια με αυτά της μουσικής. Της 

μουσικής του, του μοτίβου που έγραφε 

κι όμως κατάφερνε σε μια μελωδία, να 

αναδείξει και τον στίχο και το ποίημα. 

Σ αυτό το μικρό κείμενο και σημείωμα που 

ετοιμάσαμε, θυμόμαστε και τιμούμε τον 

συνθέτη που έφυγε «παρών», απαραίτητος, 

ενεργός, επίκαιρος, φάρος για όλους εμάς. 

Έφυγε σε μια εποχή, στην οποία δυστυχώς 

δεν είχαμε και δεν έχουμε το περιθώριο να 

χάσουμε άλλες κολώνες που κρατούν τα 

θεμέλια του Ελληνικού τραγουδιού. Κι ο 

Θάνος Μικρούτσικος ήταν μία από αυτές.

Ασχολήθηκε με πάθος, με τον λόγο 

μεγάλων ποιητών και αξιοποίησε με 

ξεχωριστές μελωδίες τη «φωνή» και την 

ενόραση στοχαστών και διανοουμένων, 

οι οποίοι υπήρξαν εμβληματικές μορφές. 

Κωνσταντίνος Καβάφης, Γιάννης 

Ρίτσος, Μανώλης Αναγνωστάκης, 

Νίκος Καββαδίας, Μπέρτολτ Μπρεχτ, 

Βλαδίμηρος Μαγιακόβσκη, Ναζίμ Χικμέτ, 

Φρανσουά Βιγιόν είναι μερικά μόνο 

πρόσωπα με τα οποία ο Μικρούτσικος 

«αναμετρήθηκε» δημιουργικά και έγραψε 

ιστορία.

Στους δίσκους που ακολουθούν o συνθέτης  

μας συναρπάζει όταν αγγίζει την ποίηση.

Φαίνεται η λεπτότητα και η δυναμική της 

σύζευξης(ποιήματος και μελωδίας) που 

παρουσιάζει και του αποτελέσματος που 

είναι τα  ίδια τα τραγούδια.

Εμβολιάζει την διάλεκτο μας, και την 

συνδυάζει με ένα δικό του προσωπικό 

απόθεμα εμπειρίας και γνώσης.

«Πολιτικά τραγούδια»(1975), «Μουσική 

πράξη στον Μπρεχτ»(1978), «Σταυρός 

του Νότου»(1979), «Καντάτα για 

τη Μακρόνησο»(1976), «Τραγούδια 

της λευτεριάς»(1978), «Ο γέρος της 

Αλεξάνδρειας»(1983)

Σημαντικοί του δίσκοι που καθόρισαν 

την πορεία του Ελληνικού τραγουδιού: 

«Τροπάρια για φονιάδες»(1977), 

«Εμπάργκο»(1982), «Η αγάπη 

είναι ζάλη»(1986), «Όλα από χέρι 

καμένα»(1988), «Όσο κρατάει ένας 

καφές»(1989) «Κρατάει χρόνια αυτή η 

κολόνια»(1990), «Γραμμές των οριζόντων» 

(1991), «Στου αιώνα τη παράγκα»(1996), 

«Ψάξε στ’ όνειρο μας»(1997) «Θάλασσα 

στη σκάλα»(1999), «Ο Άμλετ της 

σελήνης»(2002).

Σ’ αυτές τις δουλειές μελοποίησε 

Μάνο Ελευθερίου, Άλκη Αλκαίο, Λίνα 
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Νικολακοπούλου, Κώστα Τριπολίτη, 

Οδυσσέα Ιωάννου κ.ά.

Υπάρχει ακόμα στην εργοβιογραφία 

του Μικρούτσικου, μια πληθώρα 

δισκογραφικών εκδόσεων, που αξίζει να 

ακούσετε και να ανακαλύψετε.

Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της 

μουσικής. Συνέθεσε όπερες, συμφωνική 

μουσική, μουσική δωματίου, μουσική 

για το θέατρο και τον κινηματογράφο, 

πειραματική μουσική. 

Ο Θάνος Μικρούτσικος κατάφερε να 

παρουσιάσει κάτι μοναδικό στο Ελληνικό 

τραγούδι. Το ξερίζωσε από το ύφος 

του «παρεξηγημένου» φολκλόρ και το 

μεταφύτευσε στον μοντερνισμό. Κράτησε 

όμως τον κορμό και τις ρίζες του, ώστε 

ο ακροατής να μπορεί να αφομοιώσει τα 

στοιχεία που θέλει και να κάνει το κάθε 

τραγούδι που έγραψε, δικό του.

Οι μουσικές που έγραψε ο Θάνος 

Μικρούτσικος έχουν μια ποικιλία, μια 

ομορφιά κι ένα πηγαίο πλούτο. 

Ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτηρίζεται από  

μια αναβλύζουσα δημιουργικότητα που 

σου δίνει χαρά, η οποία στο άκουσμα των 

τραγουδιών του, μεγαλώνει, καθώς δεν 

είναι καθόλου εύπεπτη ή εύκολη.

Γράφει τραγούδια τα οποία όταν τα 

ακούσεις και τελειώσουν, θέλεις να 

ξαναβάλεις από την αρχή. «Δίκοπη ζωή», 

«Άννα μην κλαις», «Ρόζα», «Μη φύγεις», 

«Θέατρο σκιών», «Federico Garcia Lor-

ca», «Δεν είμαι άλλος», «Ο τυμβωρύχος», 

«Ο πιλότος Νάγκελ», «Ερωτικό», «Η 

πιο όμορφη θάλασσα», «Μια παλιά 

φωτογραφία», «Πάντα γελαστοί» κ.ά. 

Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου 

βάζουν το δάχτυλο στην πληγή της 

σημερινής μουσικής πραγματικότητας. 

Αυτό κάνει ο συνθέτης ο οποίος πάντα 

έψαχνε  για νέες φόρμες και νέους τρόπους 

επικοινωνίας με το κοινό. Επιχειρεί και 

καταφέρνει μια άμεση και στενή επαφή με 

τους ακροατές του. 

Αυτός ο πολυτάλαντος συνθέτης, ο 

απόλυτα συνδεδεμένος με την ποίηση 

του Καββαδία, άνοιξε τα πανιά  του για 

μακρινούς ορίζοντες αφήνοντας μια 

πλούσια παρακαταθήκη τραγουδιών.

Μπορεί να φαίνεται εύκολο αυτό που 

γράφει ο Μικρούτσικος.

Μια μελωδία που επαναλαμβάνεται.

Γίνεται όμως ποταμός που κουβαλά στην 

κοίτη του σπουδαία τραγούδια.

Τόσο ο συνθέτης όσο και το έργο του, 

καρπώνεται το αυλό που είναι ο στίχος, και 

τα μετατρέπει  μαζί με την μουσική σε ένα 

ογκώδες δημιούργημα,  που γίνεται για 

τον ακροατή πάθος στην καθημερινότητα 

της ζωής του.

Στις ζωντανές του εμφανίσεις όταν ο 

Μικρούτσικος κάθεται στο πιάνο η χαρά 

του ακροατή μεγαλώνει.

«Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το 

ζορίζεις…»

Είτε ερμηνεύει το τραγούδι ο ίδιος  είτε 

έχει διαλέξει ποιος θα το ερμηνεύσει, η 

δραματικότητα και το πάθος των μελωδιών 

του γίνονται σύμβολα και άρθρα.

Τα κομμάτια που γράφει, είναι γεμάτα 

λέξεις με συγκεκριμένες αναφορές στον 

πάντοτε καυστικό λόγο που διαλέγει να 

μελοποιήσει.

«Πως η ανάγκη γίνεται  ιστορία, πως η 

ιστορία γίνεται σιωπή»,  «Πάντα γελαστοί 

και γελασμένοι», «Γιε μου που πας? Μάνα 

θα πάω στα καράβια», «όσους κρυφά 

περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι 

τη ζωή σου», «πως να δεθεί η Μεσόγειος 

με σχοινιά», «τι νόημα έχει το όνειρο 

χωρίς μικρές νοθείες».

Εν κατακλείδι, τα τραγούδια του Θάνου 

Μικρούτσικου τα χαρακτηρίζει η φράση 

πως  είναι,  «δάνεια και οφειλές».

Η απόδοση αυτής της έννοιας είναι πολύ 

απλή αλλά και σύνθετη. Μας ταξιδεύει 

στο πολύτροπο μουσικό παρελθόν που 

έζησε και δημιούργησε, γονιμοποιώντας 

παράλληλα το απόλυτα δημιουργικό 

παρόν του. Τραγούδια που θυμόμαστε 

στιγμές μέσα από αυτά, που ακούγοντας 

τα, άλλες φορές «αναπνεύσαμε» και άλλες 

μας «κόπηκε» η ανάσα. Τραγούδια που 

«ξύπνησαν» μνήμες κι εποχές. Που άνοιξαν 

καινούργιους δρόμους και ορίζοντες. 

Θαλασσινούς και ποιητικούς. Που μας 

κοίταξαν κατάματα, μας μίλησαν στον 

ενικό  και μας είπαν πως «τις πιο όμορφες 

μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα»!

(*Ο Μιχάλης Πουργουρίδης παρουσιάζει 

στο Κανάλι 6 της Λεμεσού κάθε Σάββατο 

την εκπομπή «Τραγούδια στον αέρα» 

από τη 1-3 το μεσημέρι και επιμελείται 

ενθέτων στον σταθμό, με τον τίτλο «Μια 

ιστορία ένα τραγούδι» που παρουσιάζονται 

εναλλάξ με άλλους μουσικούς παραγωγούς 

καθημερινά στις 8:20 το πρωί.)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ, ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ

Το 1985 έφυγε από την ζωή ο ρεμπέτης 

Δημήτρης Γκόγκος γνωστότερος ως 

Μπαγιαντέρας.

Γεννήθηκε στο Χατζηκυριάκειο, το 1903 

κι ήταν το τελευταίο μέλος πολυμελούς 

οικογένειας όντας το 22ο παιδί της. Από 

το 1930 αρχίζει και τριγυρνά στα γνωστά 

στέκια του Πειραιά, παίζοντας μπουζούκι 

και μπαγλαμά, συντροφιά με τον νεότερό 

του Στέλιο Κερομύτη και συμμετέχοντας 

ενεργά πλέον στη μεγάλη παρέα του 

ρεμπέτικου τραγουδιού, που έμελλε 

να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια στην 

«Πειραιώτικη Κομπανία».

Ο Μπαγιαντέρας είχε στενή σχέση με 

τους πρωτεργάτες του ρεμπέτικου, κυρίως 

με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Στράτο 

Παγιουμτζή και τον Γιώργο Μπάτη. Όταν 

λοιπόν άρχισε να συνθέτει τραγούδια, 

και μάλιστα ωραία ρεμπέτικα, άνοιξε 
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εύκολα η πόρτα των φωνογραφίσεων 

στο εργοστάσιο της Κολούμπια, στον 

Περισσό και για τον ίδιο. Τα πρώτα του 

ήταν δύο χασικλίδικα, το «Καπνουλού 

μου όμορφη (Η καπνουλού)», γραμμένο 

το 1934 για την τότε αγαπημένη του (και 

κατοπινή σύζυγό του) που δούλευε στα 

καπνά στου Παπαστράτου και το «Πάντα 

με γλυκό χασίσι», τα οποία κυκλοφόρησαν 

με επιτυχία τον Σεπτέμβρη του 1935. 

Από την περίοδο του Μεσοπολέμου, 

ήταν ήδη γνωστός ως υμνητής των 

λαϊκών και προσφυγικών συνοικισμών της 

εργατούπολης του Πειραιά και έγραψε με 

ιδιαίτερη ευαισθησία από τα ωραιότερα 

κανταδόρικα ρεμπέτικα όλων των εποχών, 

βαθιά ερωτικά, συνεργαζόμενος άλλοτε με 

τον τότε νεαρό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού 

Μανώλη Χιώτη, ερμηνεύοντας οι δυο 

τους υπέροχα τα τραγούδια του και 

άλλοτε χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη 

-ίσως- ρεμπέτικη φωνή, προπολεμική και 

μεταπολεμική, τον Στράτο Παγιουμτζή 

και τον «κολλητό» του σαν βδέλλα στα 

σιγόντα, τον ανυπέρβλητο Στελλάκη 

Περπινιάδη. Ο Μήτσος Γκόγκος 

έγραψε, προπολεμικά κυρίως, εκπληκτικά 

τραγούδια που έγιναν πολύ δημοφιλή και 

τραγουδιούνται ακόμα στα λαϊκά πάλκα 

(και θα τραγουδιούνται όσο θα υπάρχουν, 

για πάντα). Στη μουσική και στο στίχο 

του προσέδωσε ευαισθησία, ρομαντικό 

χαρακτήρα, γλυκύτητα και ευαισθησία.

Στα εξήντα περίπου χρόνια της 

καλλιτεχνικής του ζωής, έγραψε 

τουλάχιστον 130 τραγούδια, τα 

περισσότερα όμως είναι σχεδόν άγνωστα 

στο ευρύ κοινό. Κάποια από αυτά, 

γύρω στα 30-40, παρέμειναν ανέκδοτα, 

κλεισμένα στα συρτάρια του, κυρίως 

λόγω της μεταπολεμικής αυστηρότατης 

λογοκρισίας, που ήταν χειρότερη και από 

την μεταξική.

Μεταξύ 1936 και 1940 διαμορφώνει ένα 

δικό του στυλ, εντελώς προσωπικό, που 

τον διέκρινε. Γρήγορα εγκαταλείπει τη 

σκληρή θεματολογία των ναρκωτικών 

και της φυλακής -ίσως και εξ’ αιτίας 

της εφαρμογής της αυστηρότατης 

μεταξικής λογοκρισίας- και στρέφεται 

-όπως προανέφερα- στις ερωτικές λαϊκές 

καντάδες, χρησιμοποιώντας τις μυθικές 

φωνές του Στράτου Παγιουμτζή, του 

Στελλάκη Περπινιάδη, τη δική του (που 

ήταν μελωδικότατη) και του νεαρού 

Μανώλη Χιώτη (που παίζει στους 

δίσκους του Μπαγιαντέρα και εκπληκτικό 

τρίχορδο), δημιουργώντας έτσι μερικά από 

τα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια όλων 

των εποχών, όπως: Το «Χατζηκυριάκειο 

(Από βραδύς ξεκίνησα ή Θα κλέψω μια 

μελαχρινή)» (1937), με τους Στράτο - 

Στελλάκη και λαϊκή ορχήστρα με δύο 

μπουζούκια (Μπαγιαντέρας - Μ. Χιώτης), 

κιθάρα (Στέλιος Χρυσίνης), μπαγλαμά 

και κόντρα-μπάσο (πληροφορίες από τον 

Παναγιώτη Κουνάδη). Όμως κατά τον 

Κώστα Χατζηδουλή, μπουζούκι παίζει ο 

Βασίλης Τσιτσάνης. Το ίδιο αναφέρει και 

ο ίδιος ο Β. Τσιτσάνης στον Χατζηδουλή 

στην βιογραφία του. Και ίσως να είναι η 

αλήθεια.

Το «Μέσα στης ζωής τα μονοπάτια 

(Γυρνώ σαν νυχτερίδα)» (1938), με τον 

Στράτο Παγιουμτζή και μπουζούκια τους 

Μπαγιαντέρα - Χιώτη.

Το «Μ’ έχεις μαγεμένο (Σαν μαγεμένο 

το μυαλό μου φτερουγίζει)» (1940), με 

τους Μπαγιαντέρα - Χιώτη και λαϊκή 

ορχήστρα με δύο μπουζούκια (Μ. Χιώτης 

και Μπαγιαντέρας), κιθάρα και μπαγλαμά. 

Το «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη (Το 

τραγούδι της αγάπης)» (1940), με τους 

Μπαγιαντέρα - Χιώτη. Παίζει λαϊκή 

ορχήστρα με δύο μπουζούκια (Μ. Χιώτης 

και Μπαγιαντέρας) και συνοδεύουν κιθάρα 

και μπαγλαμάς.

Ο Μπαγιαντέρας, ως μέλος οικογένειας 

με προοδευτική πολιτική τοποθέτηση, 

ήταν παντρεμένος με την καπνεργάτρια 

Δέσποινα Αραμπατζόγλου. Διαβάζοντας 

εφημερίδες και περιοδικά της εποχής 

εκείνης, ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον του για 

τα πολιτικά θέματα, αύξησε την κοινωνική 

του ευαισθησία και σταθεροποίησε 

γρήγορα τις πολιτικές του πεποιθήσεις, 

που τον τοποθετούσαν στις τάξεις της 

Αριστεράς. Λίγο πριν από τον πόλεμο, ο 

Μπαγιαντέρας γίνεται μέλος του ΚΚΕ, 

επισημοποιώντας την αριστερή πολιτική 

του τοποθέτηση.

Παίρνει μέρος στον Αλβανικό πόλεμο 

του 1940-41 και γύρω στα Χριστούγεννα 

του 1940 βγάζει τον πρώτο του θεματικό 

δίσκο με τα πολεμικά τραγούδια «Τους 

Κενταύρους δε φοβάμαι (Συντροφιά έχω 

τη λόγχη)» και «Στης Πίνδου τα βουνά 

(Ψηλά βουνά κι’ απάτητα)», δείχνοντας 

διάθεση ολόψυχης συμμετοχής στον 

πόλεμο εναντίον των Ιταλών φασιστών. 

Με την κατάρρευση του πολέμου και την 

είσοδο των κατακτητών στην Ελλάδα, 

ο Μπαγιαντέρας βιώνει το αγέρωχο 

και σκληρό ύφος τους, την έναρξη της 

μεγάλης μαύρης νύχτας της Κατοχής, 

την ταπείνωση από τη σκλαβιά, τη μεγάλη 

πείνα και την εξαθλίωση του ελληνικού 

λαού. Είναι οι τελευταίες -αλλά και 

μοιραίες- οπτικές παραστάσεις που έχει, 

πριν από την ολική τύφλωσή του και τις 

εικόνες αυτές τις κουβαλάει στη μνήμη του 

σαν ασήκωτο φορτίο. Και η αγέρωχη ψυχή 

του εξεγείρεται.

Πληροφορείται από κομματικές πηγές 

του ΚΚΕ το επικείμενο ξεκίνημα του 

αντάρτικου αγώνα, κατά των κατακτητών 

και ετοιμάζεται να υπηρετήσει την 

Αντίσταση από το δικό του μετερίζι, με 

το μόνο μέσο που διαθέτει ως λαϊκός 

δημιουργός, το μπουζούκι και το 

αδούλωτο πνεύμα του, με τους στίχους και 

το θεματικό του τραγούδι.

Ο Μπαγιαντέρας σκεπτόμενος τα παλικάρια 

που σκοτώνονται αγωνιζόμενα τον εχθρό, 

που θυσιάζουν τη ζωή τους για τη λευτεριά, 

αποφασίζει να βοηθήσει τον αγώνα με το 

τραγούδι του. Θέλει να δώσει κουράγιο 

στους πατριώτες αγωνιστές, να τους 

ενθαρρύνει και να υμνήσει την ελευθερία 

που είναι πολυτιμότερη κι απ’ το φως των 

ματιών του, όπως χαρακτηριστικά έλεγε 

ο ίδιος. Έτσι, ξαναρχίζει να αγωνίζεται, 

να παλεύει σε μια άλλη παλαίστρα, αυτή 

τη φορά και από τραγουδιστής του 

έρωτα και των συνοικισμών του Πειραιά 

γίνεται τώρα ο τυφλός ραψωδός της 

Αντίστασης Τα αντιστασιακά τραγούδια 

που γράφει, μαζί με άλλα αντάρτικα και 

επαναστατικά τραγούδια της εποχής 

εκείνης, δεν διστάζει να τα παίζει και να τα 

τραγουδάει άφοβα σ’ όλη τη διάρκεια της 

Κατοχής, περιφερόμενος σε καφενεία και 

γνωστά στέκια του Πειραιά, των λαϊκών 

συνοικισμών, ακόμα και της Αθήνας, 

κάτω από το ρουθούνι των Γερμανών και 

των συνεργατών τους, με άμεσο κίνδυνο 

την ίδια του τη ζωή. Γερμανοί και αλητο-

Ταγματασφαλίτες τον τσακώνουν (ίσως 

μετά από «κάρφωμα») να τραγουδάει 

αντάρτικα, τον συλλαμβάνουν και τον 

κακοποιούν βάναυσα. Πάλι καλά που δεν 

τον σκότωσαν!

Τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα, του 

τυφλού ραψωδού της Εθνικής Αντίστασης, 

με θέμα το Αντάρτικο όπως τα «Σου στέλνω 

χαιρετίσματα» (1943), «Να’ ναι γλυκό το 

βόλι»(Φόρεσε αντάρτη τ’ άρματα) (1942), 

«Αρχηγό μου έχω τον Άρη», αναφέρουν 

ανελλιπώς τις λέξεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 

Άρης (Βελουχιώτης) -τα συνθήματα της 

Αντίστασης-, συμβαδίζοντας απόλυτα με 

τα αντίστοιχα των τοίχων της Κατοχής, 

που τα έγραφαν με κίνδυνο τη ζωή τους οι 

ηρωικοί αγωνιστές της πόλης.

Ο ευαίσθητος υμνητής του Έρωτα και της 

Αντίστασης “έφυγε” στις 18 του Νοέμβρη 

του 1985 από λοίμωξη του αναπνευστικού 

(* Πληροφορίες από rembetiko.gr)
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΟΝΩΔΟΣ, ΥΨΙΦΩΝΟΣ

Γεννήθηκε από Έλληνες γονείς πολιτικούς 

πρόσφυγες στην Τασκένδη, όπου και πήρε 

τα πρώτα μαθήματα μουσικής. Μετά την 

εγκατάστασή της στην Ελλάδα κέρδισε 

βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό «Μαρία 

Κάλλας» και εξασφάλισε υποτροφία για 

σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της 

Κολωνίας, σπουδάζοντας κοντά στον 

Γιόζεφ Μέττερνιχ. Παρακολούθησε 

σεμινάρια στην Ιταλία κοντά στην Ίρις 

Αντάμι-Κορραντέττι. Πρωτοεμφανίστηκε 

ως Σαλώμη στην ομώνυμη όπερα του 

Ρίχαρντ Στράους, στο Βύρτσμπουργκ 

(1984-85) και, ακολούθως, στην Όπερα 

της Ζυρίχης (1986). Τραγούδησε 

πρωταγωνιστικούς ρόλους υψιφώνου 

σε ξένα λυρικά θέατρα και φεστιβάλ 

όπως: Όπερα Παρισιού, Μητροπολιτική 

Όπερα Νέας Υόρκης, «Φεστιβάλ δύο 

κόσμων» του Σπολέτο (1988, 1989, 

1990, 1993), Φεστιβάλ «Μουσικός 

Μάιος της Φλωρεντίας» (1990), Θέατρο 

«Βέρντι» Τεργέστης (Φιντέλιο/Fidelio, 

1990), Όπερα Ρώμης (1991), Λιβόρνο 

(Αγροτικός ιπποτισμός/Cavalleria rusti-

cana, 1990), Μπιλμπάο (πρώτη παγκόσμια 

παρουσίαση της όπερας Μήδεια του Μίκη 

Θεοδωράκη, 1991), Φεστιβάλ Αρένας της 

Βερόνας, Σκάλα του Μιλάνου (Πύρινος 

άγγελος του Προκόφιεφ, 1993), Όπερα 

Κατάνιας (Ο ιπτάμενος Ολλανδός/Der 

fl iegende Holländer, 1992) κ.α. Για τις 

ερμηνείες της στο Σπολέτο βραβεύτηκε 

από την Ένωση Ιταλών Κριτικών με 

τον Χρυσό Πήγασο. Συνεργάστηκε 

με σημαντικούς Έλληνες και ξένους 

αρχιμουσικούς (Σπύρος Αργύρης, Λουκάς 

Καρυτινός, Μπρούνο Μπαρτολέττι, 

Κεντ Ναγκάνο) και σκηνοθέτες (Σπύρος 

Ευαγγελάτος, Πιερ Λουίτζι Πίτσι, Λιλιάνα 

Καβάνι). Ηχογράφησε τραγούδια των 

Τσαϊκόφσκι, Γκλίνκα και Νταργκομύσκι. 

Σήμερα ζει και εργάζεται στη Λάρισα, 

όπου διδάσκει μονωδία. Με την ΕΛΣ 

συνεργάστηκε την περίοδο 1992-98, 

ερμηνεύοντας ρόλους σε πέντε παραγωγές 

ισάριθμων λυρικών έργων: Αμέλια [Ένας 

χορός μεταμφιεσμένων/Un ballo in 

maschera], Μήδεια στην ομώνυμη όπερα 

του Μ. Θεοδωράκη (συμπαραγωγή με 

Φεστιβάλ Αθηνών, Ηρώδειο, 1992-93), 

Κατερίνα Λβόβνα Ισμαΐλοβα [Λαίδη 

Μάκμπεθ του Μτσενσκ], Αμπιγκαΐλλε 

[Ναμπούκκο/Nabucco] και Αριάδνη 

[Αριάδνη στη Νάξο/Ariadne auf  Naxos]. 

(Αναδημοσίευση από τη σελίδα του φβ 

Παιδιά και εγγόνια ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων) 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Πτυχές της ζωής ενός παίκτη που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα παιδικά χρόνια στη σοσιαλιστική Ουγγαρία, τα 

εμπόδια στην Ελλάδα και η καταξίωση στα ελληνικά γήπεδα

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μορφές 

στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Ο Νίκος Γιούτσος έβαλε τη δική του 

σφραγίδα αγωνιζόμενος με τη φανέλα 

του Ολυμπιακού για μια δεκαετία (1964 - 

1974), σε τέτοιο βαθμό που από το δικό 

του όνομα καθιερώθηκε η παροιμιώδης 

έκφραση «Έμπαινε Γιούτσο», εμπνευσμένη 

από τις «επελάσεις» του στους χωμάτινους 

αγωνιστικούς χώρους της εποχής, και 

μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει ορμή, ατρόμητη κίνηση. Ορμή 

που χαρακτήρισε και τον ίδιο τον Νίκο 
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Γιούτσο στη ζωή του και στην πορεία 

του μέχρι την καταξίωση στην ελληνική 

πραγματικότητα, απέναντι σε μια σειρά 

από δυσκολίες.

Η πορεία του ξεκίνησε από ένα αντάρτικο 

χωριό στο πλευρό του ΔΣΕ και συνεχίστηκε 

με τα παιδικά του χρόνια στη σοσιαλιστική 

Ουγγαρία - ήταν δηλαδή παράλληλη με 

την κορυφαία στιγμή του ταξικού αγώνα 

στην Ελλάδα, τη συγκρότηση του ΔΣΕ 

και την τρίχρονη εποποιία του, καθώς και 

όσα την ακολούθησαν για τους μαχητές 

του, τους οπαδούς του και τις οικογένειές 

τους μετά το 1949.

Ένα χωριό στο πλευρό του ΔΣΕ

Ο Νίκος Γιούτσος γεννήθηκε στις 

16/4/1941 στο σλαβόφωνο Μακροχώρι 

Καστοριάς (μέχρι το 1926 ονομαζόταν 

Κονόμλαντι) και η ιστορία της ζωής του 

συνδέεται άρρηκτα με την ηρωική ιστορία 

του ίδιου του χωριού του, από τη μαζική 

συμμετοχή στην αντι-οθωμανική εξέγερση 

του Ιλίντεν το 1903 μέχρι την επίσης μαζική 

ένταξη στο πλευρό του ΔΣΕ. Αυτό είχε ως 

συνέπεια τον ανελέητο βομβαρδισμό του 

από δυνάμεις του αστικού εθνικού στρατού 

και των Αμερικανών συμμάχων του, με 

αποτέλεσμα 89 νεκρούς.

Ο Νίκος Γιούτσος

Έτσι, οι αντάρτες του ΔΣΕ σε συνεννόηση 

με γονείς παίρνουν 219 παιδιά από το 

χωριό και τα μετακινούν στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης, 

όπου θα ήταν ασφαλή. Δύο απ’ αυτά 

τα παιδιά ήταν ο Νίκος Γιούτσος και η 

αδερφή του.

«Με το ζόρι δεν πήρανε κανέναν»

Μιλώντας για τη μετάβασή του στην 

Ουγγαρία, ο ίδιος ο Γιούτσος σε 

συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φως των 

Σπορ», πολλά χρόνια αργότερα, έδωσε 

τη δική του απάντηση στο αν αυτές οι 

μετακινήσεις έγιναν με τη βία, σύμφωνα με 

τον αστικό μύθο περί «παιδομαζώματος». 

Είχε πει χαρακτηριστικά:

«Το χωριό μου ήταν έξω από την Καστοριά, 

το Μακροχώρι. Ήταν ανταρτοκρατούμενα 

μέρη αυτά. Με το ζόρι δεν πήρανε κανέναν 

εκεί! Μας πήρανε για να μη σκοτωθούμε, 

γιατί μας βομβαρδίζανε. Και είπαν ότι 

πρόχειρα θα φεύγαμε και σύντομα θα 

γυρίζαμε πίσω... (χαμογελάει). Αλλά δεν 

γυρίσαμε. Επικρατήσανε οι άλλοι. Ο 

κυβερνητικός στρατός».

Στην ίδια συνέντευξη, ερωτηθείς για τις 

συνθήκες ζωής του στην Ουγγαρία και 

ειδικά στο εσωτερικό κολέγιο στο οποίο 

μεγάλωσε, είχε απαντήσει: «Κάτι τέτοιο 

(σ.σ. ορφανοτροφείο), αλλά σε πολύ 

υψηλότερα στάνταρντ. Κοιμόμασταν 

μέσα, τρώγαμε μέσα, σχολείο εκεί, μπάλα 

εκεί. Οργανωμένη εκπαίδευση στην μπάλα. 

Στην Εκπαίδευση, στον Αθλητισμό, έδιναν 

μεγάλη βάση τα κομμουνιστικά καθεστώτα 

τότε. Και παίρναμε και πολύ καλά λεφτά!».

«Το ουγγρικό άτι Γιούτσοφ»

Ο Νίκος Γιούτσος ή Μικλς Γιούτσοφ (Mikls 

Jucsov) όπως ήταν το όνομά του στην 

Ουγγαρία - έχει βρεθεί καταγεγραμμένος 

και ως Νικολάι Γιουτσόφ (Nikolay Jucsov) 

στα αρχεία της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας - ξεχώρισε από νωρίς 

για τις ποδοσφαιρικές του αρετές στις 

αλάνες του χωριού Μπελογιάννης, όπου 

εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από την 

Ελλάδα.

Αγωνιζόμενος με την ελληνική προσφυγική 

ομάδα «Όλυμπος» τράβηξε τα βλέμματα 

των Ούγγρων υπευθύνων, με αποτέλεσμα 

τη μετακίνησή του στην Τσέπελ, ομάδα 

δεύτερης κατηγορίας του ουγγρικού 

ποδοσφαίρου, την οποία οδήγησε στην 

κατάκτηση του πρωταθλήματος και 

μετέπειτα σε σημαντικές επιτυχίες στο 

πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, 

πετυχαίνοντας 11 γκολ την διετία 1963 - 

1964.

Αυτό θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του 

Έλληνα πρέσβη στη Βουδαπέστη, ο οποίος 

γνωρίζει την καταγωγή του Γιούτσοφ. 

Τότε αρχίζει μια σειρά επαφών και τελικά 

το 1964 πραγματοποιείται η μεταγραφή 

στον Ολυμπιακό, με μεσολαβητή τον 

Μανώλη Γλέζο, προλαβαίνοντας την ΑΕΚ 

που επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

την απόκτησή του.

Τα εμπόδια και η απόπειρα φυγής

Στην επιστροφή του στην Ελλάδα αρχικά 

βρήκε μπροστά του έναν δρόμο γεμάτο 

εμπόδια και δυσκολίες. Το ελληνικό 

ΥΠΕΞ δυσκολευόταν να δώσει βίζα στον 

Γιούτσοφ, καθώς ίσχυε η απαγόρευση 

επανόδου στη χώρα πολιτικών προσφύγων 

και ιδιαίτερα (σλαβο)μακεδονικής 

καταγωγής. Για το λόγο αυτό, ο 

Ολυμπιακός τον έφερε με διαβατήριο μίας 

χρήσης! Έτσι, ο Γιούτσοφ έγινε Γιούτσος 

- γι’ αυτό άλλωστε κατέστη δυνατό και να 

αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα.

Τα εμπόδια όμως συνεχίστηκαν. 

Κάποιοι παράγοντες του Ολυμπιακού 

δεν κράτησαν το λόγο τους για κάποιες 

υποσχέσεις που του είχαν δώσει, και έτσι 

προσπάθησε να φύγει, χωρίς ωστόσο να 

μπορεί να ταξιδέψει, λόγω διαβατηρίου. 

Έτσι μένει αναγκαστικά στην Ελλάδα, 

χωρίς να μπορεί να αγωνιστεί με τον 

Ολυμπιακό, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα 

της υπηκοότητάς του, και περιοριζόμενος 

στη συμμετοχή σε φιλικές αναμετρήσεις.

Εξηγώντας τους λόγους για την προσπάθεια 

φυγής του, σε συνέντευξή του το 1964 είχε 

απορρίψει τη φημολογία ότι η κίνηση 

αυτή συσχετιζόταν με οικονομικά κίνητρα, 

αντίθετα ανέφερε ως αιτία το γεγονός 

ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις να του 

επιτραπεί να μεταβεί ξανά στην Ουγγαρία 

για οικογενειακούς λόγους αλλά και για να 

μιλήσει με τους ανθρώπους της Τσέπελ για 

την οριστική λύση της συνεργασίας τους.

Ειδικά το τελευταίο το θεωρούσε 

προσωπική υποχρέωση, με βάση τη στάση 

που κράτησαν οι Ούγγροι ιθύνοντες της 

ομάδας σε σχέση με το ταξίδι του στην 

Ελλάδα, παρότι η Τσέπελ βρισκόταν σε 

περίοδο προετοιμασίας. «Αντιμετώπισαν 

το θέμα σαν άνθρωποι και όχι σαν 

παράγοντες (...) Τους υποσχέθηκα πριν 

φύγω ότι θα επέστρεφα, είτε για να πάρω 

την ελευθέρα μεταγραφή μου είτε για να 

παραμείνω εκεί», είχε πει ο Γιούτσος.

«Έπαθα σοκ με την ποιότητα»

Έχοντας να αντιμετωπίσει τα παραπάνω 

προβλήματα στην επάνοδό του στην 

Ελλάδα, ο Νίκος Γιούτσος κλήθηκε να 

διαχειριστεί και ένα άλλο σημαντικό 

ζήτημα. Αυτό που είχε να κάνει με τη 

μεγάλη διαφορά οργάνωσης και ποιότητας 

του αθλητισμού μεταξύ Ουγγαρίας και 

Ελλάδας εκείνη την εποχή, κάτι που του 

έκανε αμέσως πολύ άσχημη εντύπωση, 

όπως είχε δηλώσει ο ίδιος:

«Είχα μάθει άλλο ποδόσφαιρο, έπαιζα 

άλλο ποδόσφαιρο. Όταν πρωτοήρθα εδώ 

έπαθα σοκ... Είδα ένα χάλι και ήθελα να 

φύγω! Δεν είχε νορμάλ γήπεδα εδώ. Δεν 

είχαμε σοβαρό χορτάρι. Δεν είχαμε καλά 

- καλά νορμάλ ποδοσφαιρικά παπούτσια. 
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Υπήρχαν μεγάλες διαφορές με την 

Ουγγαρία τότε».

«Παλιοκομμουνιστή, θα πεθάνεις»

Μένοντας τελικά στην Ελλάδα, ο Νίκος 

Γιούτσος άρχισε να διαπρέπει στα ελληνικά 

γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, 

τον οποίο οδήγησε το 1964 στο πρώτο 

του πρωτάθλημα μετά από έξι χρόνια, 

ξεχωρίζοντας αμέσως με τις εμφανίσεις 

του. Το ταλέντο του όμως δεν έγινε πάντα 

αποδεκτό από όλους. Δεν ήταν λίγες οι 

φορές που αντίπαλοι παίκτες ή οπαδοί 

ομάδων, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να 

περιοριστεί στους αγωνιστικούς χώρους, 

τον αντιμετώπισαν αλλιώς και με βάση και 

το παρελθόν του τον έβριζαν χυδαία. Ο 

ίδιος είχε πει για αυτά τα περιστατικά:

«Είμαι ο πιο ήρεμος ποδοσφαιριστής του 

κόσμου. Ολοι οι αντίπαλοί μου με βρίζουν 

χυδαία, αλλά εγώ κατορθώνω να συγκρατώ 

τα νεύρα και την αγανάκτησή μου. 

Πάντως πικραίνομαι γιατί ακούω να μου 

λένε πολλές απαράδεκτες χυδαιότητες, 

όπως “Παλιοκομμουνιστή, σήμερα θα 

πεθάνεις” και κάτι άλλες βρωμιές που 

ντρέπομαι να τις πω. Βέβαια, πολλοί 

παίκτες προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

εκνευρίσουν τους αντιπάλους τους, αλλά 

δεν νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με 

μένα έχει προηγούμενο. Σε κάθε παιχνίδι 

ακούω φοβερά πράγματα. Πάντως, τους 

προειδοποιώ όλους: Ας λένε ό,τι θέλουν! 

Δεν πρόκειται να με νευριάσουν!». Μπ.Τσ. 

(Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη 16-

17 Ιανουαρίου 2021)

Η καριέρα του

Γεννημένος τον Απρίλη του 1941 στο 

Μακροχώρι Καστοριάς, ο Νίκος Γιούτσος 

ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον «Όλυμπο», 

ομάδα Ελλήνων προσφύγων του χωριού 

Μπελογιάννης της Ουγγαρίας. Αργότερα 

αποκτήθηκε από την ουγγρική Τσέπελ. Το 

1964 τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Έκανε 

το ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» 

στις 10/1/1965, εναντίον του 

Παναθηναϊκού. Τα κατορθώματά του τον 

κατατάσσουν ως έναν από τους καλύτερους 

ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν ποτέ 

στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι άδικα...

Αγωνίστηκε σε 499 ματς, κερδίζοντας 4 

πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα Ελλάδας και 2 

νταμπλ. Πέτυχε 211 τέρματα. Παράλληλα, 

με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε 15 φορές 

και σημείωσε 7 γκολ, κάνοντας ντεμπούτο 

στις 23/5/1965 κόντρα στην ΕΣΣΔ εκτός 

έδρας, σε αγώνα για τα προκριματικά του 

Μουντιάλ 1966.

Το 1974 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό 

επεισοδιακά, αφού δεν ακολούθησε την 

αποστολή του για προετοιμασία στη 

Γερμανία, εξαιτίας αντιπαράθεσης με τον 

τότε προπονητή των «ερυθρολεύκων», 

Λάκη Πετρόπουλο, πριν από τον χαμένο 

τελικό Κυπέλλου το 1974 με τον ΠΑΟΚ. 

Την περίοδο 1974 - 1975 αγωνίστηκε 

με τη φανέλα του Εθνικού Πειραιά και 

αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ένα 

χρόνο αργότερα (1976).

«ΕΦΥΓΕ» Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 

ΜΩΥΣΙΔΟΥ – ΣΠΑΛΑ

(PORTAL 902.GR)
Στις 21 Γενάρη, σε ηλικία 88, έφυγε από 

τη ζωή η συντρόφισσα Ερμιόνη Σπάλα, 

μέλος του ΚΚΕ από το 1952, και μέλος 

της Λέσχης Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία.

Γεννήθηκε το 1933 στο χωριό 

Μεταμόρφωση του Κιλκίς από Πόντιους 

γονείς πρόσφυγες από το Καρς. Οι γονείς 

της ήταν μέλη του ΚΚΕ, αγωνιστές της 

Εθνικής Αντίστασης από τις γραμμές 

του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, μαχητές του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και 

η μάνα της πολιτικός πρόσφυγας στην 

Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης.

Η σ. Ερμιόνη μεγάλωσε χωρίς να μπορέσει 

να χαρεί τους γονείς της: Τον πατέρα της 

τον είδε για τελευταία φορά το 1945 όταν 

έφιππος παρέλασε μαζί με το τμήμα του 

ΕΛΑΣ στη Βέροια πριν τη Συμφωνία 

της Βάρκιζας. Μετά, καταδιωκόμενος 

έφυγε στο Μπούλκες και στις 3-2-1948 

κατατάχτηκε στον ΔΣΕ, στην 103η 

Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 13 Γενάρη 

1949 στο Βίτσι. Η μάνα της ακολούθησε 

τον σύντροφό της μετά από πέντε μήνες 

και με την υποχώρηση των τμημάτων 

του ΔΣΕ τον Αύγουστο 1949 έφτασε στο 

μακρινό Ουζμπεκιστάν.

Η Ερμιόνη και άλλα παιδιά με τους 

συγγενείς φτάσανε στο Μπούλκες μετά 

από πολλές περιπέτειες το 1947 αφού 

μπορέσανε και περάσανε παράνομα στη 
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Σερβία όπου τους περίμεναν Σέρβοι 

συνοριακοί. Κι έτσι ξεκίνησε ο μακρύς 

δρόμος της πολιτικής προσφυγιάς. Μετά 

από τρεις μήνες στο Γευγελή, φύγανε για 

το Μπούλκες όπου η μικρή Ερμιόνη, 

14 χρονών, δούλευε στην εφημερίδα του 

Μπούλκες και ταυτόχρονα πήγαινε στο 

σχολείο.

Και μια μέρα το 1949 με την τελευταία 

αποστολή, η Ερμιόνη φτάνει στην 

Τσεχοσλοβακία, πρώτα στο Μίκουλοβ, 

μετά στο χωριό Κρίζοβα κοντά στο 

Κρνοβ όπου δούλευε σε εργοστάσιο 

που έφτιαχνε κάλτσες. Μετά από τρεις 

βδομάδες, με εντολή του ΚΚΕ, πήγε στο 

Γέσενικ όπου δούλεψε στο τυπογραφείο 

της εφημερίδας της πολιτικής προσφυγιάς 

στην Τσεχοσλοβακία «Αγωνιστής».

Το 1952 μαζί με άλλους νέους ακολούθησε 

την πεντάμηνη σχολή για την εκμάθηση 

της τσεχικής γλώσσας και αφού τελείωσε 

και το Λύκειο, έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις 

και μπήκε στην Ανώτατη Χημική Σχολή. 

Εν τω μεταξύ, είχε παντρευτεί τον Νίκο 

Σπάλα ακόμα όταν ήταν στο Λύκειο. 

Γεννήθηκε και ο γιος της Γιάννης κι έτσι 

η Ερμιόνη εγκατέλειψε τις σπουδές της 

και εργάστηκε και πάλι στην εφημερίδα 

«Αγωνιστής», η οποία είχε μεταφερθεί από 

το Γέσενικ στην Πράγα. Το 1968 έφυγε 

από το τυπογραφείο και δούλεψε για ένα 

διάστημα ως υπάλληλος σε οικοδομική 

επιχείρηση. Με εντολή του ΚΚΕ στη 

συνέχεια αξιοποιήθηκε στο ελληνικό 

τμήμα του εκδοτικού οίκου «Προβλήματα 

ειρήνης και σοσιαλισμού» οπού δούλεψε 

από το 1971 μέχρι τον επαναπατρισμό της 

το 1981.

Το 1998 ξαναγύρισε στην Τσεχία με τον 

σύντροφό της Νίκο.

«Όταν γύρισα στην Τσεχία μετά από 17 

χρόνια στην Ελλάδα, είδα έναν κόσμο 

αλλιώτικο, μια απότομη αλλαγή προς 

το αντίθετο από αυτά που περίμενα. 

Αυτό κάπως δεν μου άρεσε. Σαν να μην 

έφταναν οι άστεγοι της Ελλάδας… Όταν 

είδα τόσους άστεγους εδώ στην Πράγα, 

αυτό δεν μου άρεσε. Εγώ είχα φύγει από 

μία Τσεχοσλοβακία χωρίς άστεγους, 

χωρίς άνεργους, μια Τσεχοσλοβακία 

ήρεμη και ξαφνικά γνώρισα ανθρώπους 

με άλλες αντιλήψεις. Τώρα τα πράγματα 

έχουν πάρει μια κατηφόρα, δηλαδή αντί 

προς το καλύτερο για την πλειοψηφία, 

πάνε προς το χειρότερο. Βλέπω εδώ αυτά 

που ζήσαμε στην Ελλάδα, με το φόβο 

να μην σε διώξουν από τη δουλειά κλπ., 

δηλαδή χάσανε αυτά που είχανε, γι’ αυτά 

που αγωνιστήκαμε» (από τη συνέντευξη 

στο βιβλίο «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας» 

της Τασούλας Ζησάκη - Healey, εκδ. 

ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ-ΓΣΕΕ, Αθήνα 2009)

Η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία 

αναφέρει: «Σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε 

συζήτηση, η συντρόφισσα Ερμιόνη μας 

υπενθύμιζε την ανάγκη να αγωνιζόμαστε 

για ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς ανέργους 

και άστεγους. Να είμαστε πιστοί στις ιδέες 

του σοσιαλισμού - κομμουνισμού, ιδέες 

για τις οποίες αγωνιστήκανε οι γονείς μας, 

για τις ιδέες που χιλιάδες δώσανε και τη 

ζωή τους. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας 

συλλυπητήρια στη οικογένεια και τους 

οικείους της.

Καλό ταξίδι, συντρόφισσα Ερμιόνη…

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΠΑΚΗ 

(25.08.1936-04.12.2020)

Με βαθύ πόνο στις καρδιές μας, 

ανακοινώνουμε στους συμπατριώτες και 

φίλους μας ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2020, η 

αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και 

προγιαγιά, κυρία Αικατερίνη Πουπάκη, μας 

άφησε για πάντα.

Η Κατίνα Πουπάκη, το γένος 

Τριανταφύλλου, γεννήθηκε στο χωριό 

Άνυδρο του Νομού Πέλλας στις 25 

Αυγούστου 1936 σε οικογένεια φτωχών 

αγροτών, του Νικόλαου και της Μάρθας 

Τριανταφύλλου. Η Κατίνα μεγάλωνε στα 

δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του 

εμφυλίου πολέμου. Πριν το ξεκίνημα 

του εμφυλίου ο πατέρας της -λόγω 

κυνηγητού των αριστερών- αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει την Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος 

γιος της οικογένειας Χαράλαμπος, από 

τις αρχές του εμφυλίου κατατάσσεται στις 

γραμμές του ΔΣΕ.

Για να αποφύγουν την τρομοκρατία και 

να σωθούν τα υπόλοιπα τρία παιδιά (το 

δεύτερο και τρίτο παιδί πέθαναν μικρά 

από παιδική αρρώστια, η τέταρτη Μαρίκα 

πέθανε από φόβο) το 1947 μαζί με την 

μάνα τους, όπως χιλιάδες άλλα παιδιά και 

μάνες, αναγκάζονται να φύγουν από την 

Ελλάδα. Φθάνοντας στην Γιουγκοσλαβία 

στο χωριό Μπούλκες, βρίσκουν εκεί και τον 

πατέρα της τον Νικόλαο. Την ίδια χρονιά, 

όμως, οι γονείς της κατεβαίνουν και πάλι 

πίσω στην Ελλάδα στις γραμμές του ΔΣΕ. 

Ο πατέρας της Νικόλαος σκοτώνεται στις 

μάχες στο Γράμμο το 1948. Ο μεγάλος 

αδερφός της σκοτώνεται και αυτός στη 

μάχη της Φλώρινας το 1949. Η μάνα της 

Μάρθα αιχμαλωτίζεται και καταδικάζεται 

σε ισόβια στις φυλακές «Αβέρωφ».

Το 1949, η Κατίνα μαζί με τα δύο 

μικρότερα αδέρφια της, την Σουλτάνα 

και τον Κώστα, μεταφέρονται από τη 

Γιουγκοσλαβία στην τότε Τσεχοσλοβακία. 

Την εποχή εκείνη, η Τσεχοσλοβακία 

προσέφερε όχι μόνο πολιτικό άσυλο 

αλλά και πρωτοφανή βοήθεια σε χιλιάδες 

ελληνόπουλα. Η Κατίνα ποτέ δεν ξέχασε τη 

φροντίδα που τους δόθηκε στους παιδικούς 

σταθμούς και κυρίως την προστασία και την 

αγάπη που έλαβαν από τους αφοσιωμένους 

Τσεχοσλοβάκους πολίτες,  τους οποίους 

ευγνωμονούσε σε όλη τη ζωή της. 

Ως μεγαλύτερη από τα τρία αδέρφια, 

που βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα 

τους χωρίς γονείς και συγγενείς, η Κατίνα 

έπρεπε να αναλάβει και να σηκώσει όλο το 

βάρος της φροντίδας για τα αγαπημένα της 

αδέρφια, στα οποία στάθηκε σαν μάνα σε 

όλη της τη ζωή. 

Το 1955 γνωρίζεται με τον μελλοντικό 

της σύζυγο, τον Σωτήρη Πουπάκη. Τους 

συνέδεσε όχι μόνον η κοινή μοίρα των 

παιδιών «του εμφυλίου πολέμου» που 

μεγάλωναν χωρίς τους γονείς τους, αλλά και 

η αγάπη και επιθυμία να δημιουργήσουν μια 

ευτυχισμένη οικογένεια. Μετά το γάμο τους 

το 1956, εγκαταστάθηκαν στην Οστράβα, 

όπου έζησαν όλη την υπόλοιπη ζωή τους. 

Εδώ δημιούργησαν την οικογένειά τους και 
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μαζί μεγάλωσαν τους τρεις γιούς τους - τον 

Νικόλαο, τον Χαράλαμπο και τον Αντώνη. 

Το 1958 η μητέρα της Κατίνας παίρνει 

χάρη και το 1960 αποφυλακίζεται, στα 

πλαίσια της αμνηστίας από τις φυλακές 

«Αβέρωφ». Μέσω του Ερυθρού Σταυρού, 

το 1964, πια βαριά άρρωστη, φεύγει στην 

Τσεχοσλοβακία στα παιδιά και στα εγγόνια 

της, όπου η Κατίνα αναλαμβάνει την 

φροντίδα της.  Αυτό δεν θα ήταν δυνατό 

χωρίς την πλήρη υποστήριξη του συζύγου 

της, του Σωτήρη, ο οποίος στάθηκε πάντα 

δίπλα στο πλευρό της. 

Ίσως τα τόσο δύσκολα παιδικά χρόνια και 

στη συνέχεια η δύσκολη ενηλικίωση να ήταν 

αυτά που έκαναν την Κατίνα εξαιρετικά 

δυνατή γυναίκα. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής της δούλευε σκληρά σαν εργάτρια, 

πάντα έβρισκε τη δύναμη να φροντίζει την 

οικογένειά της. Αν και πολλές φορές ήταν 

κουρασμένη από τη δουλειά, ήταν πάντα 

σε θέση να διατηρεί το νοικοκυριό της σε 

άριστη κατάσταση. Δεν παραπονέθηκε 

ποτέ είτε όταν ήταν κουρασμένη είτε όταν 

πονούσε. Στον στενό της κύκλο προσέφερε 

όχι μόνον σταθερό οικογενειακό 

περιβάλλον, αλλά και την αστείρευτη αγάπη 

της. Την φροντίδα της για τους άλλους την 

γνώρισαν όχι μόνον οι κοντινοί της, αλλά 

και οι οικογένειες των αδελφών της Κατίνας 

και πολλοί οικογενειακοί φίλοι. Γι΄ αυτούς 

ήταν η ΘΕΙΑ ΚATKA, όπου η λέξη «θεία» 

δεν ήταν απλώς ένδειξη της οικογενειακής 

σχέσης, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. 

Αυτούς όλους τους είχε σαν μια μεγάλη 

οικογένειά. 

Ποτέ δεν θεώρησε τα υλικά αγαθά 

ως πλούτο και ούτε τα επιθυμούσε. Ο 

πραγματικός πλούτος ήταν η ευτυχία των 

αγαπημένων της. Η ευτυχία της ήταν ο 

σύντροφος της ζωή της, ο Σωτήρης, τα τρία 

τους παιδιά και επίσης τα επτά εγγόνια και 

τα εννέα δισέγγονα. Μέχρι και τις τελευταίες 

ημέρες, όπου η σοβαρή ασθένεια την έριξε 

στο κρεβάτι και δεν της επέτρεπε πλέον να 

είναι αυτή που φροντίζει τους άλλους, πάντα 

ρωτούσε αν όλα τα αγαπημένα τις πρόσωπα 

είναι καλά στην υγεία τους. 

Αποχαιρετάμε σήμερα λοιπόν για τελευταία 

φορά την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, 

γιαγιά, προγιαγιά και θεία, την Κατίνα, η 

οποία σε όλη της τη ζωή υπήρξε παράδειγμα 

για όλους. Από την Κατίνα μάθαμε ότι η 

ευτυχία βρίσκεται στην απλότητα και στο 

να δίνεις περισσότερο από ό,τι παίρνεις. 

Αιώνια η μνήμη της!

Κ: Η Σύνταξη του «Καλημέρα» εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήρια στον σύντροφό της, στα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, στους συγγενείς 

και φίλους της Κατίνας. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Καλό ταξίδι, Κατίνα!

Κ:Από το «Έπεσαν για τη ζωή», τ. 7στ, βρήκαμε τα στοιχεία για τον πατέρα και τον αδερφό της Κατίνας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά από τις 

γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας:

Τριαντάφυλλου Νίκος του Χαράλαμπου (ψευδώνυμο Νικήτας), πατέρας της Κατίνας. Γεννήθηκε το 1906 στο Άνυδρο Πέλλας. Μέλος του 

ΚΚΕ. Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΛΑΣ και αναδείχτηκε καπετάνιος στο ΔΣΕ. Ονομάστηκε ανθυπολοχαγός. 

Υπηρετούσε στην 670 Μονάδα. Σκοτώθηκε στο Γράμμο το 1948.

Τριαντάφυλλου Χαράλαμπος του Νίκου και της Μάρθας. Αδερφός της Κατίνας. Γεννήθηκε το 1928 στο Άνυδρο Πέλλας. Μέλος του ΚΚΕ. 

ΕΠΟΝίτης. Στις 10-8-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη Διμοιρία Ανιχνευτών της 107ης Ταξιαρχίας με το βαθμό του επιλοχία. 

Σκοτώθηκε στη μάχη της Φλώρινας στις 12 Φλεβάρη 1949. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 23-3-49).

Η ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ 

ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΤΑΘΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Η Κομματική Οργάνωση Κ. Μακεδονίας 

αποχαιρετά με θλίψη τον σύντροφο Στάθη 

Φωτιάδη, που έφυγε από τη ζωή (σήμερα) 

στις 27 Δεκέμβρη (2020). 

Ο σύντροφος Στάθης Φωτιάδης γεννήθηκε 
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στις 3 Σεπτέμβρη 1934, στο χωριό Μεγάλη 

Στέρνα του Ν. Κιλκίς. Ήταν το έκτο και 

τελευταίο παιδί της οικογένειας του Φώτη 

και της Ελένης Φωτιάδη, που ήρθαν ως 

πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση και συγκεκριμένα από το χωριό 

Βαρκενές, περιοχή Καρς του Καυκάσου, 

το 1922.

Με την είσοδο των κατακτητών Γερμανών, 

Ιταλών και Βουλγάρων και τη δημιουργία του 

ΕΑΜ και μετά, των άλλων Αντιστασιακών 

Οργανώσεων ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ, Αετόπουλα 

κ.α., με την πρωτοβουλία και την καθοδήγηση 

του ΚΚΕ, ολόκληρη η οικογένεια του, 

οργανώθηκε. Οι γονείς του στο ΕΑΜ, 

όλα τα αδέρφια του στην ΟΚΝΕ κι ο σ. 

Στάθης, όντας στην Τετάρτη Δημοτικού, 

στα Αετόπουλα, όπου αξιοποιήθηκε σαν 

Σύνδεσμος από τον Γραμματέα του ΕΑΜ 

του χωριού του.

Την περίοδο της 3χρονης εποποιίας του 

Δημοκρατικού Στρατού, οι συνθήκες 

ζωής στο χωριό του ήταν ανυπόφορες και 

η τρομοκρατία πήρε μεγάλες διαστάσεις. 

Γι’ αυτό η οικογένεια του έφυγε, μαζί με 

μερικές άλλες οικογένειες, στις 15 Μάη 

1948, με συνοδεία τμήματος του ΔΣΕ και 

περάσανε τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας 

καταλήγοντας στο Μπούλκες.

Στο Μπούλκες, έμεινε με τους δύο γονείς του 

ως τα τέλη του 1949. Στο Μπούλκες εργάστηκε 

σε επιχείρηση τσαγκαροχαμουράδων και το 

απόγευμα παρακολουθούσε μαθήματα στο 

σχολαρχείο.

Από το Μπούλκες, έφυγε μαζί με την 

οικογένεια του, στις 2 Σεπτέμβρη του 1949, 

για την τότε Λ.Δ. Τσεχοσλοβακίας.

Στο δεύτερο μισό του 1950, με απόφαση 

της ΚΟ ΚΚΕ της Τσεχοσλοβακίας, τέθηκε 

το καθήκον όλοι οι νέοι να πάνε σε τεχνικές 

σχολές (δίχρονες ή τρίχρονες) για διάφορα 

επαγγέλματα. Ο σ. Στάθης πήγε στην 

πόλη ΠΑΡΝΤΟΥΠΙΤΣΕ, πρωτεύουσα 

της περιοχής Κεντρικής Τσεχίας, όπου 

μαθήτευσε στο κρατικό εργοστάσιο βαριάς 

βιομηχανίας της περιοχής, όπου πλέον 18 

χρονών πήρε το δίπλωμα τορναδόρου, 

όχι μόνο σιδήρου, αλλά και έγχρωμων 

μετάλλων. Στη διάρκεια της φοίτησης 

του στη σχολή ως τορναδόρος, με εντολή 

της καθοδήγησης, ο σ. Στάθης και οι 

όμοιοι του ΕΠΟΝίτες, γίνανε, μέλη πια, 

της ντόπιας Νεολαιίστικης Οργάνωσης 

(CSM = Τσεχοσλοβάκικη Σοσιαλιστική 

Νεολαία).

Λίγες μέρες μετά την εκτέλεση/δολοφονία 

του σ. Ν. Μπελογιάννη, μαζί με άλλους 4-5 

νεολαίους, έδωσε την αίτηση για να γίνει 

δόκιμο μέλος του ΚΚΕ.

Το 1954, παρακολούθησε τη δίχρονη 

Κεντρική Κομματική Σχολή «Νίκος 

Μπελογιάννης».

Στα μέσα του 1957 εκλέχθηκε Γραμματέας 

της ΚΟΒ ανθρακωρύχων της Οστράβας, 

θέση στη οποία συνέχισε να εκλέγεται 

συνέχεια έως και το 1962.

Στη συνδιάσκεψη της ΚΟ του ΚΚΕ της 

περιοχής Οστράβα εκλέχθηκε στο 17μελές 

κομματικό όργανο της περιοχής Οστράβας 

και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα 

της Νομαρχιακής Επιτροπής Οργάνωσης 

Οστράβας του ΚΚΕ.

Στην παντσεχοσλοβάκικη συνδιάσκεψη του 

ΚΚΕ στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, η οποία 

έγινε έπειτα από ένα δίμηνο, εκλέχθηκε για 

πρώτη φορά στο Κεντρικό Όργανο του 

ΚΚΕ στην Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, εκλέχθηκε 

μέλος της Κομματικής Επιτροπής της ΚΟ 

του ΚΚΕ στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακία.

Στη θέση του Γραμματέα της 

Νομαρχιακής Κομματικής Οργάνωσης 

Οστράβας, παρέμεινε από την εκλογή 

του το 1962, μέχρι το Σεπτέμβρη 1963. 

Το 1963, προτάθηκε από το ΚΚΕ να 

φοιτήσει στην Κομματική Σχολή του ΚΚΕ 

Τσεχοσλοβακίας στην πόλη Μπρνο.

Στη συνδιάσκεψη της ΚΟ του ΚΚΕ στη 

Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, που έγινε το 1966, 

επανεκλέχθηκε στην Κομματική Επιτροπή 

της ΚΟ και στη συνέχεια στο Γραφείο της 

Κομματικής Επιτροπής.

Στα μέσα του 1967, με απόφαση του 

Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ 

προτάθηκε και εκλέχθηκε Οργανωτικός 

Γραμματέας στην Κομματική Επιτροπή της 

ΚΟ του ΚΚΕ στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας.

Στη 12η και στη 13η Συνδιάσκεψη της 

ΚΟ του ΚΚΕ στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, 

ο σ. Στάθης επανεκλέχθηκε Οργανωτικός 

Γραμματέας της Κομματικής Επιτροπής 

της ΚΟ.

Έλαβε μέρος στην 12η Πλατιά Ολομέλεια 

της ΚΕ του ΚΚΕ, το Φλεβάρη του 1968 

στη Βουδαπέστη, όπου υπερψήφισε τις 

αποφάσεις της.

Επίσης πήρε μέρος στη 13η Ευρεία 

Ολομέλεια, με πρόσκληση της ΚΕ του 

ΚΚΕ ως εκπρόσωπος (Γενάρης 1969).

Εντωμεταξύ το 1971 εκλέχθηκε 

Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης 

του ΚΚΕ στη Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, θέση 

όπου επανεκλέγεται έως το τέλος 1982.

Συμμετείχε ακόμα στη 18η Ολομέλεια 

του ΚΚΕ ως προσκεκλημένος της ΚΕ 

του ΚΚΕ, που έγινε στην Μπρατισλάβα 

Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, τον Ιούνη του 

1973. (Γραμματέας τότε της Κομματικής 

Οργάνωσης ΚΚΕ Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας).

Συμμετείχε στο 9ο Συνέδριο το Δεκέμβρη 

του 1973, ως επικεφαλής της εκλεγμένης 

αντιπροσωπίας Κομματικής Οργάνωσης 

Τσεχοσλοβακίας.

Συμμετείχε στο 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ το 

Μάη του 1978 στην Αθήνα, ως επικεφαλής 

της εκλεγμένης αντιπροσωπίας Κομματικής 

Οργάνωσης Τσεχοσλοβακίας.

Συμμετείχε, το Δεκέμβρη του 1982, και στο 

11ο Συνέδριο του ΚΚΕ ως αντιπρόσωπος 

της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κιλκίς του 

ΚΚΕ.

Με τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα 

ανέλαβε επαγγελματικά ως στέλεχος 

του ΚΚΕ καθοδηγητικές χρεώσεις στην 

Κεντρική Μακεδονία.

Ο σ. Στάθης Φωτιάδης υπερασπίστηκε 

το ΚΚΕ και τις αρχές του από την 

οπορτουνιστική διαλυτική δράση, τόσο 

στην κρίση του 1968, όσο και σ’ αυτήν του 

1991.

Το υπηρέτησε ανυποχώρητα μέχρι 

την τελευταία του πνοή, τιμώντας την 

ιδιότητα του μέλους και του στελέχους του 

Κόμματος. Ήταν μέλος της ΚΟΒ Βότση 

της ΤΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης του 

ΚΚΕ.

Η Επιτροπή Περιοχής της ΚΟ Κεντρικής 

Μακεδονίας εκφράζει τα πιο θερμά 

συλλυπητήρια στη σύζυγό του σ. Ελένη στα 

παιδιά και στα εγγόνια του.

Κ: Η ΕΚ Πράγας και η Σύνταξη 

του «Καλημέρα» εκφράζουμε τα πι ο 

θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 

και συγγενείς του Στάθη. Καλό ταξίδι, 

σύντροφε Στάθη!



Τρόοδος το χειμώνα



Με τους κύπριους πιλότους στην Bell


