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Καλημέρα 2

Ήρθε η Άνοιξη (με χιόνια και κρύο), θα έρθει και το καλοκαίρι… Εμείς όμως δεν τρομάξαμε
από το κρύο και συνεχίσαμε τις εκδηλώσεις μας με επιτυχία. Τα παιδιά μας (και οι γονείς
τους) χαρήκανε το αποκριάτικο πάρτι, το οποίο οργάνωσε το ΔΣ της ΕΚ Πράγας με κύριο
συντονιστή την Κική Κυρέζη, μέλος του ΔΣ, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και βοηθώ τον
Μιχάλη Λάσο, μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος του χορευτικού συγκροτήματος και μέλος της
Σύνταξης του περιοδικού μας. Όλοι οι γονείς συμμετείχανε ενεργά στην εκδήλωση μας. Το
Bakaliko.cz (Λεώνα Μπουργκέτοβα) άνοιξε τη σαιζόν με μία βραδιά αφιερωμένη στο όμορφο
νησί της Χίου, την οποία ακολούθησε ‘ελληνική βραδιά με ζωντανή μουσική’ με το υπέροχο
μουσικό σχήμα του Θωμά Γαλάνη (φωνή), Θωμά
Οπάτα (κιθάρα) και Νίκου Πανάτση (μπουζούκι).
Άνοιξε και η ‘σαιζόν’ με επισκέψεις από σχολεία
της Ελλάδας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων και
συγκεκριμένα στην Κοινότητά μας με το Γυμνάσιο
του Αμυνταίου και του Πανεπιστήμιου της Νέας
Υόρκης στην Πράγα και θα ακολουθήσουν και
άλλες τέτοιες επισκέψεις τον Απρίλη και Μάιο.
Γιορτάσαμε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
με αρκετές απουσίες των μελών μας λόγω της
κακοκαιρίας και γρίπης… Για την δεξίωση του
Πρέσβη της Ελλάδας, όμως, ο καιρός βελτιώθηκε
και ήμασταν εκεί. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε
όλες τις μουσικές βραδιές στα ελληνικά εστιατόρια
και φαίνεται ότι η Ταβέρνα ΟΝΟΣ και οι Δελφοί να
έχει τις περισσότερες.
Φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια από τον ερχομό
των ελλήνων πολιτικών προσφύγων και τα παιδιά
από τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949) στην
Τσεχοσλοβακία. Το περιοδικό μας θα δημοσιεύει τακτικά συνεντεύξεις της Τασούλας
Ζησάκη-Healey, Συντάκτης του περιοδικού, από ‘παιδιά’ της πρώτης γενιάς, δηλαδή παιδιά
που γεννηθήκανε τη δεκαετία του ’50 στην Τσεχοσλοβακία. Επίσης, η Λέσχη Φίλων του
ΚΚΕ έχει οργανώσει προβολές ντοκιμαντέρ από τα αρχεία του ΚΚΕ στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2: 22 Απριλίου, 16:00 η ώρα (‘Τι κι αν έπεσε ο Γράμμος,
εμείς θα νικήσουμε’), 13 Μάη, 16:00 (‘Η αλήθεια για τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου’) και
27 Μάη, 16:00 η ώρα (‘Οι γυναίκες του ΔΣΕ’).
Ευχαριστούμε για την οικονομική υποστήριξη του περιοδικού μας:
Την Ελισάβετ Γούλα, συνταξιούχα, από την Αθήνα – 30 ευρώ
Τον Κώστα Βίζγα, συνταξιούχος, από τις Φέρρες – 70 ευρώ
Τον Νίκο Καλόγερο για τα βιβλία και το υλικό που μας στέλνει τακτικά.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
«Δεν υπάρχουν νικητές, όλοι είμαστε
νικητές», αυτά ήταν τα σοφά λόγια του
μικρού Πέτρου όταν κέρδισε την πρώτη
θέση σ’ ένα από τα παιχνίδια! Έχουμε τι να
μάθουμε από τα παιδιά μας… Κι έτσι, η
ατμόσφαιρα ήταν πολύ φιλική, τα παιδάκια
βοηθήσουν ο ένας τον άλλον ακόμα και όταν
ήταν στην αντίπαλη ομάδα! Και όχι μόνο,
αυτά που μιλούσαν τσέχικα βοηθούσαν
με μετάφραση στα τσέχικα τις οδηγίες της
καλής μας ‘κλόουν’ την Ελεάνα Τερζάκη…
Περάσαμε όλοι πολύ όμορφα. Και
προπαντός τα παιδιά της Κοινότητας.
Ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα την ακούραστη
Κυριακή Κυρέζη (Κική), μέλος του ΔΣ
της ΕΚ Πράγας, υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων για την όλη οργάνωση. Ήταν η
ψυχή του Πάρτι. Γι’ αυτό γονείς και παιδιά
την ευχαριστήσαμε με ένα πολύ θερμό
χειροκρότημα. Επίσης, η άλλη μεγάλη
δύναμη ήταν η Ελεάνα Τερζάκη, η ‘κλόουν’
μας, η οποία ασχολήθηκε με τα παιδάκια
από την αρχή μέχρι το τέλος της εκδήλωσης
και όλα τα παιδάκια την αγαπήσανε!
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Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Λάσο,
μέλος του ΔΣ, υπεύθυνο του χορευτικού
συγκροτήματος της Κοινότητάς μας. Αυτή
τη φορά ήταν ο ΙΤ-man, και βοηθός της
Κικής. Πριν κλείσουμε αυτό το πολύ καλά
οργανωμένο πάρτι, οι γονείς και τα παιδάκια

δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν την Ελεάνα
και την Κική, την Τασούλα και τον Μιχάλη!
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που μας
βοηθήσανε να καθαρίσουμε την αίθουσα…

Καλημέρα 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΣΑΙΖΟΝ ΣΤΟ BAKALIKO.CZ

Ή

ταν η πρώτη εκδήλωση της Λεώνας
Μπουργκέτοβα (Bakaliko.cz) στους
υπέροχους χώρους του κρητικού μαγαζάκι
(με προϊόντα από την Κρήτη) αλλά αυτή τη
φορά τιμήσαμε ένα άλλο όμορφο νησί της
Ελλάδας, τη Χίο. Όπως κάθε φορά, η
Λεώνα μας καλωσόρισε με ένα ζεστό
χαμόγελο, το οποίο το χρειαζόμασταν με
τις όχι και τόσο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες

έξω (βελτιώθηκε ο καιρός, βέβαια, από -13
είμαστε ευχαριστημένοι και με το -3!).
Μόλις μπήκαμε είδαμε μία μεγάλη γλάστρα
με διάφορα πολύχρωμα ανοιξιάτικα
λουλούδια και αμέσως νιώσαμε το σπίτι να
μοσχομυρίζει μαστίχα Χίου. Το μενού είχε
μόνο φαγητά της Χίου και τρεις μεγάλες
τσέχικες παρέες ήδη δοκιμάζανε τα
διάφορα μεζεδάκια και κύρια πιάτα. Και η

δική μας παρέα παρήγγειλε διάφορα
μεζεδάκια και κύρια πιάτα… και
δοκιμάζαμε και από το πιάτο του διπλανού
μας! Ευχαριστούμε, Λεώνα, και ευχόμαστε
όλες οι εκδηλώσεις σου να έχουν επιτυχία κι
αυτή τη σαιζόν. Εμείς θα είμαστε
παρόντες…

15 ΜΑΡΤΙΟΥ –ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τ

ο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων και την
Ελληνική
Κοινότητα
Πράγας
επισκέφτηκαν μαθητές του Γυμνασίου
Αμυνταίου μαζί με την υποδιευθύντρια και
καθηγητές του σχολείου (Λεμονιά, Τάνια
και Έφη). Τους υποδέχτηκαν ο Διευθυντής
του Σπιτιού Γιακούμπ Στέντρον, η
Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας Τασούλα
Ζησάκη-Healey και η Κυριακή Κυρέζη,
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΔΣ της
ΕΚ Πράγας. Ο κ. Στέντρον μίλησε για τις
14 εθνικές μειονότητες της Πράγας που
στεγάζονται στο Σπίτι καθώς και για την
ΕΚ Πράγας την οποία χαρακτήρισε μικρή
αλλά πολύ δραστήρια. Η Τασούλα τους
μίλησε για την ιστορία των Ελλήνων στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία, για τις διάφορες
δραστηριότητες της Κοινότητας. Η Κικη
τους μίλησε για τους Έλληνες που ήρθαν
για εργασία στην Τσεχία, για τη ζωή των
Ελλήνων στην Πράγα. Μας εντυπωσίασαν
οι μαθητές όχι μόνο με την πειθαρχία τους
αλλά και με τις έξυπνες ερωτήσεις τους.
Μετά τη συζήτηση ένας μαθητής είπε

Καλημέρα 2

σταθερά και πολύ απλά: «Είμαι υπερήφανος
που είμαι Έλληνας». Ναι, κι εμείς είμαστε
υπερήφανοι με τα νιάτα της Ελλάδας!

Ευχαριστούμε το Γυμνάσιο Αμυνταίου
για τα όμορφα δώρα από την περιοχή
τους!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΝΟΣ

Τ

ι κι αν κάνει κρύο έξω, στην Ταβέρνα
ΟΝΟΣ κάνει ζέστη με τόσες καλές
παρέες, με τόση νεολαία και τόση χαρά!
Και όπως πάντα το προσωπικό και οι δύο

κύριοι ακούραστοι ήρωες ο Κώστας
Σκαφίδας και η Κική Κυρέζη (ο τρίτος
λείπει στην Ελλάδα, άντε Νικηφόρε μας
λείπεις πολύ, πότε θα γυρίσεις;) πάντα με

χαμόγελο
και
υπομονή…
Σας
ευχαριστούμε που μας φέρατε την Χίο,
την Ελλάδα κι ας χιονίζει ανοιξιάτικα έξω!

17 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ

ιορτάσαμε αλλά φαίνεται ότι το
‘ανοιξιάτικο’ κρύο δεν βοήθησε στην
καλή συμμετοχή των μελών και φίλων της
Κοινότητάς μας. Καλωσορίσαμε όμως μία
ομάδα συμπατριωτών μας από τη
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Θεσσαλονίκη, από το Πλζεν και
Λίμπερετς! Μαζί τους ήταν και ο Άρον
Οβαδίας, ο οποίος τραγούδησε μέχρι τις
πρωινές ώρες. Ο Άρον είναι ένα από τα
αδέρφια της οικογένειας Οβαδία, οι οποίοι

τη δεκαετία του 1970 είχαν ιδρύσει την
ορχήστρα ‘Ακρόπολις’. Η σημερινή
ορχήστρας ‘Ακρόπολις’ ενισχύθηκε με
ακόμα ένα υπέροχο τραγουδιστή τον
Θωμά Γαλάνη. Τη γιορτή μας τιμήσανε με

Καλημέρα 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
την παρουσία τους ο Πρέσβης της
Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδης, ο Πρέσβης
της Κύπρου, κ. Α. Θεοχάρους και όλα τα
μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας. Ο
Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ευθύμιος
Ευθυμιάδης χαιρέτησε και μεταξύ των

άλλων ευχαρίστησε το ΔΣ της ΕΚ Πράγας
για την στενή συνεργασία. Όπως πάντα οι
χορηγοί μας υποστήριξαν την γιορτή μας
με διάφορα δώρα για τη λαχειοφόρο
αγορά. Ευχαριστούμε τους: Greece
Tours/ΕΚ Πράγας(πρώτο δώρο εισιτήριο

Πράγα-Θεσσαλονίκη-Πράγα,
OPUS
Mediterranean Fusion, Olympus, Taverna ONOS, Ellada.cz, Bakaliko.cz, Greek
Corner, Greek Market, Jannis Moda,
Greek Life.

24 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ’ ΣΤΟ BAKALIKO.CZ
(Λεώνας Μπουργκέτοβα) σε συνεργασία
με το Greek Life (του Κώστα και της
Λάνας Τσιρτσίκου) και τη συμμετοχή του

Καλημέρα 2

μουσικού σχήματος του Θωμά Γαλάνη
(τραγούδι), Θωμά Οπάτα (κιθάρα) και
Νίκου Πανάτση (μπουζούκι). Ήταν

ελληνικότατη – η μουσική, οι μεζέδες, η
ατμόσφαιρα.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ - 70 ΧΡΟΝΙΑ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΣΩΣΙΜΑΤΟΣ
1948/1949
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
Τις συνεντεύξεις τις πήρε η Τασούλα Ζησάκη-Healey.Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο της Ανδρονίκης, της Ελευθερίας και του
περιοδικού μας.
Στο περιοδικό μας θα δημοσιεύουμε τακτικά συνεντεύξεις και αφηγήσεις των παιδιών που γεννηθήκανε στην Τσεχοσλοβακία την δεκαετία του 1950, τα
πρώτα παιδιά των παιδιών του παιδοσωσίματος από γονείς που ήρθανε στην Τσεχοσλοβακία το 1948/49. Ευχαριστούμε την Ανδρονίκη, τον Μιχάλη,
την Ελευθερία και τον Πέτρο για τις συνεντεύξεις και φωτογραφίες.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΖΗΚΟΥ-ΒΑΛΕΝΤΟΒΑ
«Κάποτε εμείς ποθούσαμε την Ελλάδα, μεγαλώσαμε με μεγάλη νοσταλγία για την πατρίδα μας που δεν είχαμε γνωρίσει, προσπαθούσαμε
να μείνουμε Έλληνες. Σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια μας μπορούν κι αυτά να ζήσουν και μεγαλώσουν με δύο πολιτισμούς, με τον
τσέχικο και τον ελληνικό και να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και στα δύο περιβάλλοντα όπως είμαστε εμείς».

Η

Ανδρονίκη (Νίκη) γεννήθηκε το
1954 στην πόλη Κρνοβ από γονείς
που ήρθανε στην Τσεχοσλοβακία μαζί
με τις οικογένειές τους το 1948 μέσω του
Μπούλκες (το ελληνικό χωριό στην τότε
Γιουγκοσλαβία). Στην Τσεχοσλοβακία
περίπου 4.500 άτομα (άνδρες, γυναίκες
και παιδιά) ήρθαν από την Κοινότητα του
Μπούλκες. Η Νίκη είναι απόγονος μαχητών
του ΔΣΕ. Ο πατέρας της Λεωνίδας Ζήκος
από το Νεστόριο Καστοριάς ήρθε στην
Τσεχοσλοβακία με τους δύο γονείς του
όταν ήταν 17 χρονών ενώ η μητέρα της
Μελπομένη Παπαδοπούλου- Μιχαλάκη
ήταν 16 χρονών και ήρθε με την μητέρα
της Πηνελόπη και τα δύο αδέρφια
της. Ο παππούς της Νίκης, Κοσμάς
Παπαδόπουλος, σύζυγος της Πηνελόπης
σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο από
τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας.
Ο πατέρας της Νίκης εκπλήρωσε το
όνειρο του να σπουδάσει και μετά από ένα
χρόνο εκμάθησης της τσεχικής γλώσσας,
σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο.
Η μητέρα της πήγε σε τεχνική σχολή
και δούλευε στο κλωστοϋφαντουργείο
«Στούχα-Πρίμκο» όπου εργάζονταν
πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες.
(Στο Κρνοβ και της περιοχής του Κρνοβ
το 1948/1949 είχαν εγκατασταθεί γύρω
στις 5.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες.
Η πόλη Κρνοβ είχε 34 εργοστάσια
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και επιχειρήσεις -έξι υφαντουργία, τις
κάρνολες, ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε
μηχανές παπουτσιών «Στρόγιοσφιτ», κ.ά.
Το 1953, ο πατέρας του Λεωνίδα
αποφάσισε ότι ο νεαρός Λεωνίδας
έπρεπε να παντρευτεί. Ο Λυσίμαχος
Παπαδόπουλος, του συστήνει την ανιψιά
του Μελπομένη Παπαδοπούλου από το
Βοτάνι Καστοριάς. Εάν και ο Λεωνίδας
δεν ήθελε να παντρευτεί πριν τελειώσει τις
σπουδές, τελικά έκανε αυτό που ήθελε ο
πατέρας του και το 1953 παντρεύτηκαν
οι δύο νέοι χωρίς έρωτα και χωρίς καν να
γνωριζότανε από παλιά. Όπως συνηθιζότανε
εκείνα τα χρόνια (και στην Ελλάδα) οι νέοι
παντρευότανε νωρίς. Ο γάμος έγινε μαζί με
ένα άλλο ζευγάρι κι έτσι τα δύο ζευγάρια
μετά από την υπογραφή, γίνανε κουμπάροι
και γιορτάσανε τους γάμους τους με μία
μπύρα. Σεμνά και απλά.
Στο Κρνοβ η δύο οικογένειες ζούσανε
σε μία μικρή πολυκατοικία με 4-5
διαμερίσματα, η γιαγιά, Πηνελόπη
Παπαδοπούλου (μητέρα της Μελπομένης)
στον πρώτο όροφο και η οικογένεια του
Λεωνίδα στο ισόγειο.
Δεν φαίνεται να ευτύχισε αυτός ο γάμος.
Ακόμα πριν να γεννηθεί η Νίκη, το νεαρό
ζευγάρι χωρίζει. Έτσι για την Νίκη άρχισε
μια αλλόκοτη ζωή. Η Νίκη στάλθηκε στο
βρεφικό σταθμό για ελληνόπουλα του
Budkov, Trebic πριν ακόμα πει τις πρώτες
της λέξεις. Εκεί μένει μέχρι το Νοέμβρη

του 1959 όταν επιστρέφει στο Κρνοφ. Η
μάνα έχει ήδη παντρευτεί το ΝΜ με τον
οποίο έχει κάνει δύο παιδιά. Το 1960 η
νέα οικογένεια μετακομίζει στο Κμπέλι
(αργότερα γίνεται προάστειο της Πράγας).
Η μικρή Νίκη ξεκινά το σχολείο – μπαίνει
στην πρώτη τάξη του 9χρονου σχολείου με
δάσκαλο στην ελληνική τάξη τον Ματθαίο
Τσανακλίδη από το Βατερό Κοζάνης.
Την φροντίζει η αγαπημένη της γιαγιά
Πηνελόπη (από την πλευρά της μητέρας),
η οποία της προσφέρει φροντίδα, αγάπη,
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τρυφερότητα και μητρική αγκαλιά. Η
τύχη της Νίκης συνδέεται με την γιαγιά
της, την οποία θεωρεί και σαν μάνα. Από
την ίδια έμαθε τα ελληνικά διότι στο
σπίτι πάντα μιλούσαν ελληνικά, από τη
γιαγιά της έμαθε να μαγειρεύει ελληνικά
φαγητά, η γιαγιά την στήριξε σε όλη της
τη ζωή. Η γιαγιά της Νίκης ήταν πάντα
στο πλευρό της αγαπημένης της εγγονής
στα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής
της – μαθήτρια στην πρώτη τάξη, στην
τελετή της αποφοίτησής της από το
Πανεπιστήμιο, στο γάμο της, στη γέννηση
των παιδιών της….
Και συνεχίζει η Νίκη:
«Είμαι ευτυχισμένη που έζησα με τη γιαγιά
μου διότι η γιαγιά μου με μεγάλωσε και
μου πρόσφερε το ελληνικό περιβάλλον.
Έτσι, έμεινα Ελληνίδα. Αυτή με έμαθε
ελληνικά διότι τα τσέχικα δεν τα ήξερε
καθόλου καλά και στο σπίτι μιλούσαμε
πάντα ελληνικά. Η γιαγιά μου μαγείρευε
μόνο ελληνικά φαγητά κι έτσι έμαθα κι
εγώ να μαγειρεύω ελληνικά φαγητά. Από
την γιαγιά μου μάθαινα ιστορίες για τη
ζωή της στην Ελλάδα. Εάν και ήταν μια
πληγωμένη γυναίκα, η οποία δεν είχε δει
άσπρη μέρα στην Ελλάδα, είχε δυνατή
προσωπικότητα και μου έδωσε όλη της
την αγάπη. Είχα και το όνομα της πρώτης
κόρης της, η οποία πέθανε από φυματίωση
στην διάρκεια του πολέμου στην Ελλάδα.
Η γιαγιά μου δεν ήταν θρήσκα, δεν πίστευε
σ’ ένα θεό που επέτρεψε να περάσει η ίδια
τόσα πολλά βάσανα στη ζωή της. Ο άνδρας
της σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο
από τις γραμμές του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Όλη η οικογένειά της
καταδιώχτηκε από το μεταβαρκιζιανό
καθεστώς και η ίδια αναγκαστικά έφυγε
από την Πατρίδα της…
(Ο παππούς της Νίκης, πατέρας της
μάνας της και σύζυγος της γιαγιάς της,
Παπαδόπουλος Κοσμάς του Χρήστου
και της Αθανασίας, μαχητής του ΔΣΕ
σκοτώθηκε στην τελευταία μάχη στις 28
προς 29 Αυγούστου του 1949 στο Γράμμο.
Στον τόμο 7ε «Έπεσαν για τη ζωή», σελ.
295 διαβάζουμε: «Γεννήθηκε το 1905 στο
Βοτάνι Καστοριάς. Γουναράς. Μέλος
του ΚΚΕ. Πρωτοπόρος ΕΑΜίτης
στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης.
Για τα φρονήματά του καταδιώχτηκε
από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και
την 1-2-1948 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.
Υπηρετούσε στον 3ο Αντιαεροπορικό
Ουλαμό της 25ης Μοίρας πυροβολικού.
Σκοτώθηκε στη μάχη της 28 με 29
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Αυγούστου του 1949 στο Γράμμο»).
«Οι γονείς μου, πολιτικοί πρόσφυγες
στην
Τσεχοσλοβακία
δεν
είχαν
τσεχοσλοβάκικη υπηκοότητα. Πήραν την
ελληνική υπηκοότητα μετά την πτώση
της χούντας στην Ελλάδα (1974) όταν
επαναπατρίσθηκαν (η μάνα με τη δική της
οικογένεια) ενώ ο πατέρας μου την πήρε
αλλά έμεινε στην Τσεχοσλοβακία διότι
ήδη είχε και αυτός καινούργια οικογένεια.
Δηλαδή, όλοι έχουν ελληνική υπηκοότητα,
μόνο εγώ δεν έχω διότι εγώ χρειαζόμουνα
να είμαι εγγεγραμμένη σε κάποια διεύθυνση
στην Ελλάδα, την οποία δεν είχα. Οι
γονείς μου (η μάνα μου με τον πατριό μου
και τα παιδιά) για πρώτη φορά πήγαν στην
Ελλάδα για επίσκεψη αμέσως μετά την
πτώση της χούντας. Όλο το χωριό Μύρτος
Κρήτης τους καλωσόρισε. Ο πατέρας μου
κι αυτός πηγαίνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα
για διακοπές. Το 2016 πήγαμε για πρώτη
φορά μαζί. Περάσαμε πολύ όμορφα και
έμαθα αρκετά πράγματα που δεν ήξερα
όχι μόνο για τα μέρη του πατέρα μου,
αλλά και για τον εμφύλιο πόλεμο και για
μας τους δύο διότι για πολλά χρόνια δεν
είχα επαφή με τον πατέρα μου…
Στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Όταν
εμείς τα παιδιά καμιά φορά ξεκινούσαμε να
μιλάμε στα τσέχικα, οι γονείς μας έλεγαν
ότι εδώ μέσα μιλάμε μόνο ελληνικά. Αυτό
με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω και να
αγαπήσω την μητρική μου γλώσσα και την
Πατρίδα μου Ελλάδα.
Μετά από το Κρνοφ, το 1961
μετακομίσαμε στο χωριό Κμπέλι, τώρα
είναι προάστιο της Πράγας.
Η γιαγιά μου κι εγώ στην αρχή μέναμε
σ’ ένα παλιό σπίτι που ούτε νερό ούτε και
τουαλέτα είχε μέσα. Η τουαλέτα ήταν έξω
και το νερό το κουβαλούσαμε από μια
βρύση απέναντι από το σπίτι μας. Η μάνα
μου, ο πατριός και τα δύο παιδιά τους
μένανε σ’ ένα διαμέρισμα που είχαν όλες
τις ανέσεις… Αυτοί είχαν μετακομίσει από
το Κρνοβ ένα χρόνο πριν από εμάς. Μια
φορά την εβδομάδα πηγαίναμε και στο
ελληνικό σχολείο στο Κίε, ήμασταν δύο
αδέρφια εμείς και τρία αδέρφια που μένανε
στο Κίε. Μας μαθαίνανε να διαβάζουμε και
να γράφουμε, ποιηματάκια. Εγώ πήγαινα
με μεγάλη χαρά στα ελληνικά μαθήματα.
Όταν οι γονείς μου μετακομίσανε στην
Πράγα 5, η γιαγιά κι εγώ μπήκαμε στο
δικό τους διαμέρισμα. Είμαι ευτυχισμένη
που έζησα με την καλή μου γιαγιά
διότι τρώγαμε μόνο ελληνικά φαγητά,
μιλούσαμε μόνο ελληνικά και άκουγα
ιστορίες από την Ελλάδα. Για τον εμφύλιο

πόλεμο μου έλεγε μερικά πράγματα
αλλά όχι και πολλά διότι ήταν πολύ
πληγωμένη από το χαμό του ανδρός
της, του παππού μου και της κόρης
της Ανδρονίκης, της οποίας το όνομα
πήρα εγώ. Θυμάμαι εκείνα τα νόστιμα
φαγητά που έφτιαχνε – τη φασολάδα, το

κοτόπουλου με το κριθαράκι και το πιο
αγαπημένο μου το ‘τουρσί’ όπως το έλεγε
– έβραζε κομματάκια κοτόπουλου, έριχνε
γλυκόξινο λάχανο, κόκκινο πιπέρι και
μετά το ρύζι! Ενώ όλα τα άλλα φαγητά που
έφτιαχνε η γιαγιά ξέρω να τα μαγειρεύω,
αυτό το αγαπημένο μου ακόμα δεν βγαίνει
τόσο νόστιμο σαν της γιαγιάς μου. Και
εκείνες οι τυρόπιτες! Ανοίγαμε τα φύλλα
μαζί, τα απλώναμε σε όλο το δωμάτιο.
Μοσχομύριζε το σπίτι μας! Στο Κμπέλι
μείναμε μέχρι που παντρεύτηκα το 1981.
Όταν ήμουν 14 χρονών, το 1968, εγώ
ήμουν ακόμα στο Κμπέλι, είχαν γίνει δύο
μεγάλα γεγονότα στην Τσεχοσλοβακία.
Δυστυχώς εγώ τότε δεν ήξερα και πολλά
πράγματα. Είχε γίνει μία διάσπαση στο
ΚΚΕ, αλλά εγώ δεν γνώριζα και πολλά
πράγματα και δεν θυμάμαι κάποιος να μας
τα είχε εξηγήσει. Αργότερα έμαθα μόνο
ότι υπήρχε μια ομάδα Παρτσαλιδικοί,
μία ομάδα Κολιγιαννικοί. Ούτε και στο
σπίτι μιλούσαμε γι’ αυτά. Πολύ αργότερα
κάποιος προσπάθησε να μου εξηγήσει ότι
η μία ομάδα ήταν με τους Ρώσους και
η άλλη ενάντια στους Ρώσους. Επίσης,
θυμάμαι ότι ο κόσμος δεν έλεγε καλά
λόγια για τον Παρτσαλίδη. Κι εδώ πρέπει
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να πω ότι λυπάμαι που κι εγώ τότε δεν
έδειχνα και μεγάλο ενδιαφέρον για την
ιστορία μας, για τα πολιτικά.
Το ίδιο ισχύει και για τον εμφύλιο. Δεν
μας μάθαιναν στο ελληνικό σχολείο το
τι έγινε. Μόνο το 2016 όταν πήγα με τον
πατέρα μου στο Νεστόριο Καστοριάς
έμαθα κάτι από τον ίδιο. Θέλω να μάθω
περισσότερα και ξέρω ότι εσύ γράφεις γι’

έλεγε ότι το 1945 οι Ρώσοι απελευθέρωσαν
την Πράγα, αυτή την φράση την
προσπερνούσαμε. Τέτοιο μίσος, τέτοια
κακία είχαν ενάντια στους Ρώσους! Αυτό
το γεγονός του 1968 το λεν σήμερα στην
Τσεχία εισβολή, κατοχή, αλλά δεν είναι
έτσι αφού η τσεχοσλοβάκικη κυβέρνηση
κάλεσε με επιστολή τα στρατεύματα του
Συμφώνου της Βαρσοβίας!

αυτά στο περιοδικό «Καλημέρα». Εγώ
διαβάζω αλλά δεν έχω πολύ χρόνο κι έτσι
περισσότερο βλέπω ελληνική τηλεόραση
και χαίρομαι που δεν έχω πρόβλημα να
καταλάβω τα ελληνικά. Τώρα θα ξεκινήσω
να διαβάζω την ιστορία μας όπως τη
γράφεις στο «Καλημέρα».
Το 1968 είχαμε κι άλλο μεγάλο γεγονός.
Είχανε μπει στην Τσεχοσλοβακία
τα στρατεύματα του Συμφώνου της
Βαρσοβίας. Εμείς που ζούσαμε στο
Κμπέλι μας είχε ξυπνήσει ο θόρυβος
των τανκς. Εγώ στον ύπνο μου άκουγα
αυτόν τον παράξενο θόρυβο και νόμιζα
ότι είναι φορτηγά που κουβαλούσαν τις
τσιμεντένιες πλάκες με τις οποίες χτίζανε
τις πολυκατοικίες για τους εργαζόμενους.
Το πρωί μαζεύτηκε ο κόσμος και φώναζε
‘πόλεμος’ και όλα τα μαγαζιά άδειασαν
με μιας από τρόφιμα! Τα τανκς πηγαίνανε
στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Κμπέλι.
Πέρασε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο,
σκόρπισε κάτι χαρτιά κι έτσι μάθαμε το τι
γινότανε. Η μάνα μου με την οικογένεια
της εκείνες τις μέρες ήταν διακοπές. Στο
σχολείο δεν μας μιλούσαν γι’ αυτό το
γεγονός. Θυμάμαι ότι οι Τσέχοι ήταν πολύ
ενάντια στους Ρώσους. Ακόμα θυμάμαι
όταν διαβάζαμε και υπήρχε μία φράση που

Στο καλλιτεχνικό συγκρότημα της
Πράγας μπήκα όταν ήμουν 16 με 17
χρονών. Μου άρεσε να είμαι μέσα σε
ελληνικό περιβάλλον, στο χορευτικό,
στη χορωδία, στις διάφορες εκδηλώσεις.
Η πρώτη δασκάλα μας στη χορωδία
νομίζω ότι ήταν η Πηνελόπη Γιώση
και μετά ήρθε η Μαλάμω Φουλίδου.
Πηγαίναμε στα Φεστιβάλ των Πολιτικών
Προσφύγων που μια φορά έγινε στο
Μπρνο, άλλη στην Οστράβα (1972), στο
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Κρνοβ και νομίζω μία φορά έγινε και στην
Κάρβινα. Παράξενο, στην Πράγα ποτέ
δεν κάναμε Φεστιβάλ. Εδώ βεβαία είχαμε
τις Σπαρτακιάδες και εμείς οι Έλληνες
παίρναμε μέρος. Περνούσαμε πολύ
ωραία όλοι μαζί. Εμείς τα Ελληνόπουλα
πηγαίναμε μαζί εκδρομές, γιορτάζαμε
μαζί τα γενέθλια μας, κρατούσαμε στενές
σχέσεις μεταξύ μας. Δυστυχώς, μιλούσαμε
τσέχικα μεταξύ μας… Και δυστυχώς, τα
αγόρια ενδιαφερότανε παραπάνω για τις
Τσέχες και παντρευότανε Τσέχες. Εγώ
ποτέ δεν ήθελα να παντρευτώ Τσέχο. Ο
πρώτος και μεγαλύτερος έρωτάς μου ήταν
ο Μ.Ο. Ήμασταν μαζί στο καλλιτεχνικό
συγκρότημα. Είχαμε μια καλή ορχήστρα
που αποτελούνταν από τα τέσσερα
αδέρφια της οικογένειας Οβαδία: η Ραχήλ
τραγουδούσε, ο Μπελογιάννης έπαιζε
μπουζούκι, ο Ααρών κιθάρα και φωνή,
ο Ντίνος, κιθάρα και ακόμα σήμερα
παίζει στην ορχήστρα ‘Ακρόπολις’ της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Το ίδιο
όνομα έχει και η σημερινή ορχήστρα της
ΕΚ Πράγας. Έτσι έμαθα να αγαπάω την
ελληνική μουσική. Ήμασταν εφτά χρόνια
μαζί, αλλά δυστυχώς κι εδώ ατύχησα –
η μάνα του δεν με ήθελε. Εμείς οι δύο
κάναμε όνειρα να παντρευτούμε και ο
λόγος που δεν σπούδασα ιατρική αλλά
ψυχολογία και παιδαγωγική ήταν διότι
λέγαμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε δύο
γιατροί σε μια οικογένεια. Ε, μετά που
είδαμε ότι δεν γίνεται να παντρευτούμε,
εγώ παντρεύτηκα Τσέχο εάν και ποτέ δεν
είχα στο νου μου να παντρευτώ Τσέχο.
Εγώ ήθελα να σπουδάσω ελληνική
φιλολογία και ένα χρόνο πήγα να δουλέψω
περιμένοντας να ανοίξουν έδρα στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Αυτό δεν
έγινε κι έτσι σπούδασα Ψυχολογία και
Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή του
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Πανεπιστήμιου του Καρόλου στην Πράγα.
Τελείωσα το Πανεπιστήμιο το 1980. Η
πρώτη μου εργασία ήταν στο Πανεπιστήμιο
στο Τμήμα Παιδαγωγικής. Μετά είχα τα
δίδυμα (1981) και δικαιούμουν τέσσερα
χρόνια άδεια μητρότητας. Έτσι ως που
να μεγαλώσουν τα μωρά μου να παν
σε παιδικό σταθμό, έμεινα σπίτι και τα

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ήμουν
υπερήφανη για τον παππού μου που είχε
δώσει τη ζωή του για τα ιδανικά του.
Ως μέλους της ΚΝΕ έπαιρνα μέρος σε
πολλές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας,
στην αντιδικτατορική πάλη, στον αγώνα
μας για ελεύθερο επαναπατρισμό. Κάναμε
εράνους για τους πολιτικούς κρατούμενους

φρόντιζα αλλά συνάμα τελείωσα και
τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην
Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστήμιου
του
Καρόλου,
στην
ειδικευμένη
παιδαγωγική, ψυχοπαιδεία (1983-1986).
Μετά διορίστηκα στο Σπίτι των παιδιών
και της νεολαίας στο Τσελάκοβιτσε όπου
ετοιμάζαμε διάφορα μορφωτικά και
πολιτιστικά προγράμματα, διαγωνισμούς
για τα παιδιά. Μεταφέρθηκα στα Κεντρικά
Γραφεία της Πράγας και συνέχισα μ’ αυτά
τα Προγράμματα. Όταν γέννησα το τρίτο
μου παιδί το 1989, πάλι έμεινα τέσσερα
χρόνια στο σπίτι με άδεια μητρότητας.
Μετά από τέσσερα χρόνια διορίστηκα σε
κανονικό σχολείο στην τάξη για παιδιά
με ειδικές ανάγκες ως δασκάλα. Τότε σε
κάθε κανονικό σχολείο είχε κι ένα τμήμα,
μία τάξη για αυτά τα παιδιά. Μετά από
δύο χρόνια μεταφέρθηκα σ’ άλλο σχολείο
με την ιδιότητα του παιδοψυχολόγου κι
αυτό κάνω μέχρι σήμερα εάν και είμαι
συνταξιούχα πια. Αλλά έχω το δικαίωμα
να εργάζομαι κι αυτό μου αρέσει διότι με
τονώνει και ψυχολογικά.
Όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια, το 1976
μπήκα και στην ΚΝΕ (Κομμουνιστική
Νεολαία Ελλάδας) διότι δεν ήθελα να
μπω σε τσέχικες οργανώσεις. Εγώ πίστευα
στην κομμουνιστική ιδεολογία, ήμουν
υπερήφανη ότι ήμουν παιδί πολιτικών
προσφύγων και απόγονος μαχητών του

στις φυλακές και εξορίες στην Ελλάδα,
για την Κύπρο όταν έγινε η εισβολή από
τους Τούρκους το 1974. Εμείς βλέπαμε
την ΚΝΕ σαν πολιτιστική οργάνωση,
δεν θυμάμαι να κάναμε ιδεολογικά
μαθήματα. Τη νιώθαμε σαν πολιτιστική
οργάνωση, δυστυχώς. Εγώ ήθελα να
είμαι παντού. Ακόμα και τις στολές του
καλλιτεχνικού μας συγκροτήματος εγώ
τις είχα ράψει, βέβαια με βοηθούσαν και

Καλημέρα 2

άλλοι. Η φούστα ήταν ανοιχτό μπλε, η
πουκαμίσα άσπρη (είχαν τα χρώματα της
σημαίας μας), το γιλέκο ήταν κόκκινο
και το σκουφάκι μας κι αυτό κόκκινο.
Εγώ ήξερα να ράβω, μόνη μου έμαθα να
ράβω τα ρούχα μου. Κάθε Πρωτομαγιά
και σε άλλες γιορτές, φορούσαμε και
συμμετείχαμε στις παρελάσεις με τις
στολές μας και τις ελληνικές σημαίες μας.
Πάντα προωθούσαμε την πατρίδα μας
Ελλάδα, τους αγώνες της Πατρίδας μας,
τον πολιτισμό της.
Εγώ αισθανόμουνα πάντα Ελληνίδα,
έκανα παρέα μόνο με Έλληνες και με
πειράζει πολύ όταν κάποιος Έλληνας
από την Ελλάδα με λέει ξένη ή Τσέχα.
Τους διορθώνω και τους εξηγώ ότι
μπορεί να γεννήθηκα στην Τσεχία
αλλά είμαι Ελληνίδα και οι γονείς μου
είναι Έλληνες. Αυτό μου έτυχε όταν
πρωτοπήγα στην Ελλάδα και σήμερα
ακόμα μερικοί Έλληνες από την Ελλάδα
που μένουν και εργάζονται στην Τσεχία
δεν καταλαβαίνουν πόσο Έλληνες
αισθανόμαστε εμείς που τόσα χρόνια η
Πατρίδα μας ήταν απαγορευμένη για μας.
Και δεν νομίζω ότι έχω τσέχικη νοοτροπία
– έχω φιλότιμο, είμαι φιλόξενη (και ακόμα
και Τσέχοι φίλοι μου το λεν αυτό), αγαπώ
την Ελλάδα. Νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες
που ζούμε στο εξωτερικό αγαπάμε την
πατρίδα μας περισσότερο από αυτούς
που μένουν στην Ελλάδα. Μπορεί κι
εμείς να γινόμασταν έτσι εάν ζούσαμε
στην Ελλάδα, ποιος ξέρει. Αλλά εμείς δεν
μπορούσαμε να πάμε στην Ελλάδα, εμείς
μεγαλώσαμε με τη σκέψη στην Πατρίδα
μας, εμείς κάναμε το παν για να μείνουμε
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Έλληνες. Τραγουδούσαμε ελληνικά,
χορεύαμε ελληνικά, γιορτάζαμε τις εθνικές
γιορτές με υπερηφάνεια, τρώγαμε ελληνικά
φαγητά (πολλά προϊόντα τα αγοράζαμε
από τα βουλγάρικα μαγαζιά που είναι
παρόμοια, σήμερα έχουμε αρκετά μαγαζιά
με ελληνικά προϊόντα, έχουμε ελληνικά
εστιατόρια), γνωρίζαμε τα ήθη και έθιμά
μας. Εμείς ξέραμε ότι οι γονείς μας
είναι πολιτικοί πρόσφυγες κι εμείς παιδιά
πολιτικών προσφύγων. Και πιστεύαμε
ακράδαντα ότι μία μέρα θα γυρίσουμε
στην Πατρίδα μας Ελλάδα. Ναι, εμείς
τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία αγαπάμε την
Ελλάδα. Σε κάθε γιορτή είχαμε την ίδια
ευχή «Και του χρόνου στην Πατρίδα!»
Με την πτώση της χούντας το 1974
φούντωσε πάλι η ελπίδα μας ότι εμείς οι
πολιτικοί πρόσφυγες θα επιστρέψουμε
στην Ελλάδα. Τότε ήμουν πια 20
χρονών. Θέλαμε όλοι να επιστρέψουμε
και πολύ γρήγορα άρχισε ο κόσμος να
προετοιμάζεται για τον επαναπατρισμό.
Αφήνανε τα κρατικά διαμερίσματα, τις
δουλειές τους, αγοράζανε αυτοκίνητα,
πιάνα για να μπορέσουν να τα πουλήσουν
στην Ελλάδα και να κάνουν μία αρχή.
Το ίδιο κάνανε και οι δικοί μου. Όλοι
επαναπατρίσθηκαν. Εγώ ήθελα να πάω
στην Ελλάδα, αλλά καλά που δεν πήγα
διότι έτσι τελείωσα το Πανεπιστήμιο και
τις άλλες σπουδές μου. Για πρώτη φορά
πήγα στην Ελλάδα νομίζω το 1978. Όλα
μου αρέσανε στην Αθήνα όπου έμενε
η μάνα μου. Μέσα σε δύο μήνες είχα
περπατήσει ολόκληρη την Αθήνα και
την ήξερα πολύ καλά. Μου αρέσανε οι
βιτρίνες διότι εμείς στην Τσεχοσλοβακία
δεν είχαμε τέτοιες βιτρίνες τότε. Το μόνο
που δεν μου άρεσε ήταν όταν φτάσαμε τα
σύνορα της Ελλάδας, είχα πάει με τραίνο,
με κατεβάσανε από το τραίνο και σ’ ένα
δωμάτιο κάποιος αστυνόμος μου έκανε
πολλές ερωτήσεις. Θυμάμαι ότι μετά από
δύο βδομάδες ήρθε αστυνομία για να
ελέγξει εάν ήμουν σ’ αυτή τη διεύθυνση,
κλπ.
Με τις αλλαγές του συστήματος εδώ, τη
λεγόμενη ‘Βελούδινη Επανάσταση’ του
1989 πάλι έμεινα έξω από τα πράγματα
διότι ήδη είχα το τρίτο μου παιδιά, την
Άννα, η οποία γεννήθηκε το 1989. Δεν είχα
χρόνο να τρέχω σε διάφορες διαμαρτυρίες.
Όλοι είχαν ενθουσιαστεί τότες. Θέλανε
να είναι ελεύθεροι, να ταξιδεύουν στη
Δύση. Υπήρχε ενθουσιασμός. Τώρα, μετά
σχεδόν 30 χρόνια, εγώ βλέπω ότι από όλα
αυτά που λέγανε και υπόσχονταν τίποτα
δεν ισχύει σήμερα. Κατακλέψανε όλο το
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κράτος. Ελευθερία υπάρχει γι’ αυτούς
που έχουν λεφτά. Οι Τσέχοι το είχαν
μεγάλο παράπονο ότι δεν μπορούσαν να
ταξιδεύουν. Αλλά όλοι ταξιδεύαμε, όχι
στη Δύση, αλλά σε διάφορα ανατολικά
κράτη. Άλλο παράπονο που έχουν είναι
ότι δεν είχαν μπανάνες, ότι δεν μπορούσαν
να εκφραστούν ελεύθερα. Εγώ δεν το
έβλεπα έτσι, δεν ήταν τόσο μαύρη η
πραγματικότητα όπως την παρουσιάζουν
σήμερα. Σήμερα είναι ελεύθερος αυτός
που έχει χρήμα. Εγώ χαίρομαι ότι τα
παιδιά μου έχουν ταξιδέψει παντού, ότι
έχουν δουλειές, ότι όλα έχουν σπουδάσει
σε πανεπιστήμια και ότι έχουν κάποια
οικονομική άνεση. Αλλά αυτό δεν ισχύει
για την πλειοψηφία του κόσμου στη
σημερινή Τσεχία.
Για μένα οι αλλαγές του 1989 ήταν καλές
από την άποψη ότι αρχίσανε να έρχονται
πολλά ελληνικά τουριστικά γκρουπ. Ήδη
είχα τελειώσει και τη Σχολή Ξεναγών
κι αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να
εργάζομαι από την Παρασκευή και όλο
το Σαββατοκύριακο με ελληνικά γκρουπ.
Έτσι εάν κι εγώ δεν επαναπατρίσθηκα,
φαίνεται ότι η Ελλάδα ήρθε σε μένα. Το
πρώτο γκρουπ μου το έδωσε το γραφείο
του Στάθη Λάζαρη στην πόλη Μοστ.
Ήταν ένα δύσκολο γκρουπ από την Αθήνα.
Έπαθα μεγάλο τρακ όταν τους συνάντησα
στο αεροδρόμιο της Πράγας και νόμιζα
ότι μιλάν άλλη γλώσσα. Εάν και είχα
ξημερώσει να διαβάζω στα ελληνικά, δεν
τους καταλάβαινα καλά, εγώ μιλούσα τα
ελληνικά του χωριού μου. Στην αρχή δεν
τους καταλάβαινα άλλα την τρίτη μέρα
τα πράγματα καλυτέρεψαν. Ολόκληρα
22 χρόνια έκανα κι αυτή τη δουλειά και
μου άρεσε πάρα πολύ διότι ήμουν με
Έλληνες, μιλούσα ελληνικά, βελτιώθηκαν
τα ελληνικά μου. Ευτυχώς, ακόμα από το
πρώτο γκρουπ κάποια κυρία με ενθάρρυνε
όταν μου είπε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκα
αλλά ότι θα γίνω καλή ξεναγός. Βοηθούσε
και το γεγονός ότι είμαι Ελληνίδα και
όταν τους καλωσόριζα με το είμαι η Νίκη,
είμαι Ελληνίδα, τους έφευγε το άγχος. Οι
Τσέχες ξεναγοί δεν καταλαβαίνουν την
νοοτροπία των Ελλήνων και γι’ αυτό πολλές
φορές τους κατηγορούσαν. Σχεδόν όλα τα
διαφορετικά γκρουπ που είχα μου κάνανε
τις ίδιες ερωτήσεις για την οικονομία στην
Τσεχία, για τους μισθούς, για την παιδεία,
για τους Έλληνες που μένουν εδώ και
πώς βρεθήκανε (εάν και μερικοί ξέρανε
αυτό το κομμάτι της ιστορίας), ακόμα και
προσωπικές ερωτήσεις μου κάνανε.
Εγώ δεν άφησα την κανονική μου δουλειά
και τώρα με την κρίση που δεν υπάρχουν

γκρουπ εγώ έχω τη δουλειά μου και μία
φορά την εβδομάδα δουλεύω και με παιδιά
που έχουν προβλήματα με την ομιλία τους,
λογοθεραπεία.
Με την δουλειά μου στο σχολείο για
παιδιά με ειδικές ανάγκες (σχεδόν
αόμματα, αυτιστικά) και χωρίς τα
τουριστικά
γκρουπ,
τώρα
έχω
δραστηριοποιηθεί και πάλι στα δρώμενα
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Πριν
30 χρόνια ήμουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚ Πράγας, ήμουν και
μέλος της Λέσχης Φιλελλήνων, της τότε
Φιλελλήνιας νομίζω ότι λεγότανε, τώρα
δεν υπάρχει πια, είμαι ακόμα μέλος των
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη εάν σπάνια
πηγαίνω στις εκδηλώσεις τους. Τώρα θέλω
να βοηθώ και να είμαι δραστήριο μέλος
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και
χαίρομαι ότι στην Κοινότητά μας έχουμε
και πολλούς νέους Έλληνες που ήρθαν για
εργασία εδώ διότι η επαφή μαζί τους μας
βοηθάει να βελτιώσουμε την ελληνική
γλώσσα. Εγώ μετά το 1991 δούλευα με
Έλληνες τουρίστες ως ξεναγός κι αυτό με
είχε βοηθήσει πολύ να βελτιωθούν τα
ελληνικά μου. Νομίζω όσο περνάνε τα
χρόνια, αισθάνομαι ακόμα πιο έντονα
Ελληνίδα και σίγουρα θα προσπαθήσω και
τα εγγονάκια μου να μάθουν τα ελληνικά.
Η μεγάλη κόρη μου αισθάνεται Ελληνίδα,
πηγαίνει τακτικά στην Ελλάδα, μιλάει
ελληνικά. Τ’ άλλα δύο παιδιά μου με
‘κατηγορούν’ ότι εγώ φταίω που δεν τους
μιλούσα ελληνικά. Γι’ αυτό εμείς θα πρέπει
να διορθώσουμε κάπως αυτή την
κατάσταση. Σήμερα έχουμε όλες τις
ευκαιρίες να μάθουν τα παιδιά και τα
εγγόνια μας ελληνικά. Πρέπει να τα
παίρνουμε στις εκδηλώσεις της ΕΚ
Πράγας, να πηγαίνουν στο ‘ελληνικό
σχολείο’ της Κοινότητας, η οποία
προσφέρει ελληνικά μαθήματα για μικρούς
και μεγάλους. Να πηγαίνουν στο χορευτικό
είτε στο χορευτικό για μικρά παιδιά είτε
στο μεγάλο χορευτικό της Κοινότητας.
Κάποτε εμείς ποθούσαμε την Ελλάδα,
μεγαλώσαμε με μεγάλη νοσταλγία για την
πατρίδα μας που δεν είχαμε γνωρίσει,
προσπαθούσαμε να μείνουμε Έλληνες.
Σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια μας
μπορούν κι αυτά να ζήσουν και μεγαλώσουν
με δύο πολιτισμούς, με τον τσέχικο και
τον ελληνικό και να λειτουργούν χωρίς
προβλήματα και στα δύο περιβάλλοντα
όπως είμαστε εμείς. Αυτό είναι το μήνυμά
μου στους Έλληνες της δικής μου γενιάς,
των παιδιών που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν,
σπούδασαν, έκαναν μικτές οικογένειες εδώ
στην Τσεχοσλοβακία.

Καλημέρα 2
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Φωτογραφίες από τη ζωή της Νίκης…

1960, στο ελληνικό σχολείο Κρνοφ

Αετόπουλο

1972, Οστράβα, Φεστιβάλ

1973, Πρωτομαγιά, Πράγα

Πιονέρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Κάρβινας
«Όταν πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τραίνο όλη η Ελλάδα μου μύριζε
ελαιόλαδο. Όπου πήγαινα, όπου έμπαινα αυτή η μυρωδιά του ελαιόλαδου με χτυπούσε.
Ναι, η μυρωδιά του ελαιόλαδο πάντα μου θυμίζει την Ελλάδα».

Ο

Μιχάλης Δουλκερίδης, πολιτικός
μηχανικός, είναι ένας από τους πιο
δραστήριους Προέδρους των Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία. Είναι Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Κάρβινας εδώ
και 18 χρόνια και σ’ όλο αυτό το διάστημα
οι Έλληνες στην Κάρβινα είναι γνωστοί για
τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που οργανώνουν
για τις εθνικές επετείους, το Νέο Έτος,
τις ελληνικές βραδιές, το Πάσχα. Εάν
και αρκετοί Έλληνες που μένανε στην
Κάρβινα έχουν επαναπατρισθεί, η

Καλημέρα 2

Ελληνική Κοινότητα Κάρβινας συνεχίζει
την παράδοση των Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία για να
διατηρήσουν την γλώσσα, τα ήθη και έθιμα
της Ελλάδας στις επόμενες γενιές.
Με τον Μιχάλη συνομιλήσαμε όταν
ήρθε για μια επίσκεψη στην Πράγα
σχετικά με την διοργάνωση της επετείου
για τα 70 χρόνια από τον ερχομό των
Ελληνόπουλων του εμφυλίου πολέμου στην
φιλόξενη Τσεχοσλοβακία. Την συνέντευξη
την πήρε η Τασούλα Ζησάκη-Healey,
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Συντάκτης του περιοδικού «Καλημέρα».
Ευχαριστούμε τον Μιχάλη που δέχτηκε
να τον φιλοξενήσουμε στο περιοδικό μας.
«Γεννήθηκα το 1955 στην πόλη Κάρβινα,
μια παλιά πόλη με ιστορία εδώ και 750
χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι και
η μεγαλύτερη πόλη εξόρυξης ανθράκων
στην Τσεχία. Σήμερα αυτή η βιομηχανία
υπάρχει μόνο στην Κάρβινα, όλα τα άλλα
ανθρακωρυχεία έχουν κλείσει διότι δεν
έχει πέραση πια το κάρβουνο.
Οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα
στις αρχές του 1950 ή το 1949 εάν
θυμάμαι καλά. Ο πατέρας μου Σωκράτης
Δουλκερίδης του Βασίλη είναι από το
χωριό Μεταμόρφωση Κιλκίς ενώ η
μητέρα μου Ραχήλη του Παύλου το γένος
Ποζίδου είναι από τη Μεγάλη Στέρνα
Κιλκίς. Ο πατέρας μου ήταν ένα διάστημα
στην πολιτική σχολή «Ν. Μπελογιάννη»
στην Ρουμανία. Από τη σχολή γύρισε πάλι
στην Τσεχοσλοβακία. Η μητέρα μου με
τους γονείς της είχαν εγκατασταθεί στο
Μπρνο. Ούτε η γιαγιά μου μα ούτε και οι
γονείς μου ήταν θρήσκοι. Ούτε κι εγώ είμαι
θρήσκος. Και το ελληνικό μου Δελτίο
Ταυτότητας γράφει χωρίς θρήσκευμα.
Εμείς, τα παιδιά που γεννηθήκαμε στην
Τσεχοσλοβακία δεν πήγαμε σε παιδικούς
σταθμούς για Ελληνόπουλα. Μακριά από
τους γονείς μου ήμουν μόνο όταν πήγαινα
διακοπές σε κατασκηνώσεις. Εμείς
πηγαίναμε από την επιχείρηση του πατέρα
μου κάθε χρόνο για τρεις εβδομάδες. Η
επιχείρηση οργάνωνε τις κατασκηνώσεις
για τα παιδιά των εργαζομένων. Όταν
τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο (το
Βασικό όπως λέγεται εδώ, 9ατάξιο) πήγα
στη μέση τεχνική σχολή και μετά συνέχισα
τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο του
Μπρνο. Είμαι πολιτικός μηχανικός με
ειδίκευση στην Οικονομία του νερού και
υδάτινα έργα. Δεν ασκώ το επάγγελμα
μου. Ασχολούμαι με τα οικοδομικά έργα.
Ακόμα εργάζομαι και θα συνταξιοδοτηθώ
στα 63 μου. Είμαι χωρισμένος, έκανα
δεύτερο γάμο και τώρα δεν ζούμε μαζί
με τη δεύτερη γυναίκα μου. Έχω δύο
παιδιά από τον πρώτο γάμο κι ένα από τον
δεύτερο. Ο μεγάλος ο γιος μου είναι στην
Ελλάδα με τους γονείς μου. Η κόρη μου
είναι με την μάνα της και το αγόρι μου από
τον δεύτερο γάμο κι αυτό μένει με τη μάνα
του.
Μεγάλωσα σε ελληνικό περιβάλλον. Στο
σπίτι μαγειρεύαμε ελληνικά ποντιακά
φαγητά – γιαχνί, κοκκινιστά, φασολάκια
και του φούρνου. Εγώ τρώω τα πάντα – και
ελληνικά και τσέχικα. Στην Κάρβινα δεν
είχαμε ειδικά βουλγάρικα μαγαζιά, αλλά
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φέρνανε τα προϊόντα από τη Βουλγαρία,
τα οποία ήταν σχεδόν σαν τα ελληνικά
και εμείς τα αγοράζαμε στα κανονικά
τσέχικα μαγαζιά. Όταν αγοράζαμε
μελιτζάνες, οι Τσέχοι απορούσαν τι τις
κάναμε και μας ρωτούσαν εάν είχαμε
γουρούνια διότι αυτοί δεν γνωρίζανε
τη μελιτζάνα και ταΐζανε τα γουρούνια
τους με μελιτζάνες. Στην οικογένεια μου
μιλούσαμε ελληνικά και ποντιακά. Κι
επειδή στην Κάρβινα όλοι οι Έλληνες
ζούσαμε σε μία πολυκατοικία, εμείς τα
παιδιά όταν βγαίναμε έξω να παίξουμε,
μιλούσαμε μόνο ελληνικά μεταξύ μας.
Τα τσέχικα τα μάθαμε όταν πήγαμε στο
υποχρεωτικό τσέχικο νηπιαγωγείο. Όταν
μπήκαμε στο Δημοτικό Σχολείο (9
τάξεις) κάναμε και ελληνικά μαθήματα
δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες
το κάθε μάθημα. Τα ελληνικά μαθήματα
ήταν μεν ‘εθελοντικά’ αλλά για μας ήταν
‘υποχρεωτικά’. Πήγαινα στο ελληνικό
σχολείο στην Κάρβινα και μου άρεσε.
Μου άρεσε η ιστορία. Από την ιστορία μου
άρεσαν οι άθλοι του Ηρακλή, η μυθολογία.
Δεν μου άρεσε καθόλου η γραμματική
ούτε η ελληνική ούτε η τσέχικη. Σ’ αυτά
είμαι ‘αναρχικός’, θα ήθελα να γράφω
όπως θέλω εγώ. Στο σχολείο ζωγραφίζαμε,
κάναμε θέατρο, τραγουδούσαμε. Εκεί
εκτός από τα ελληνικά έμαθα να είμαι
άτακτος διότι στην παρέα μου ήταν κι
άλλα Ελληνόπουλα και όλοι ήμασταν
ζωηρά παιδιά. Οι δάσκαλοί μας είχαν
πάντα προβλήματα μαζί μας. Η τάξη μας
είχε και μικρά και μεγάλα παιδιά στην

δάσκαλος ήταν ο Βασίλης Παπαβασιλείου
και μετά ο Σάββας Καχριμανίδης. Ο
Βασίλης ήταν συμμαθητής και χωριανός
του γέρου Καραμανλή, του πολιτικού. Ο
ίδιος ο Καραμανλής του είχε στείλει μια
προσωπική επιστολή το 1961 όταν ήταν
στην εξουσία, στην οποία τον καλούσε να
επιστρέψει στην Ελλάδα. Αλλά ο Βασίλης
αρνήθηκε, δεν γύρισε ποτέ, πέθανε εδώ.
Όταν ήμουν μικρός δεν συμμετείχα σε
καλλιτεχνικά συγκροτήματα. Τώρα που
ωρίμασα όσο και παράδοξο να φαίνεται,
είμαι μέλος του χορευτικού συγκροτήματος
της ΕΚ Κάρβινας «Νέας Ελπίδας». Είμαι
λάτρης της ωραίας μουσικής είτε είναι
κλασική, είτε είναι ροκ, είτε είναι ελληνική
έντεχνη ή παραδοσιακή. Απλώς πρέπει να
είναι ποιοτική και καλή.
Για το ποιοι είμαστε και πώς βρεθήκανε
οι οικογένειές μας στην Τσεχοσλοβακία,
αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε όταν
τελειώσαμε το Δημοτικό Σχολείο και
πήγαμε σε τεχνικές ή σε μεσαίες σχολές.
Μόνο τότε καταλάβαμε τις αιτίες το
γιατί είμαστε εδώ. Εμένα δεν με πείραζε
ότι είχα διαφορετική ιστορία από τους
τσέχους συμμαθητές μου και ήμασταν
στην Τσεχοσλοβακία κάπως προσωρινά.
Εμείς είχαμε άδεια παραμονής, είχαμε
ένα πράσινο βιβλιαράκι. Τη διαφορά
όμως την αισθάνθηκα όταν με την παρέα
μου θέλαμε να πάμε στην Πολωνία, δύο
χιλιόμετρα από την Κάρβινα, και εγώ
χρειαζόμουνα βίζα ενώ οι Τσέχοι φίλοι
μου δεν χρειαζότανε βίζα για να παν στην

(φώτο Το χορευτικό συγκρότημα «Νέα Ελπίδα» της ΕΚ Κάρβινας)

ηλικία. Ήταν κάπως όπως ήταν κάποτε στα
χωριά. Είχαμε μία τάξη. Ο πρώτος μου

Πολωνία. Έτσι κάπως συνειδητοποίησα
ότι υπάρχουν διαφορές.
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Εμείς
ήμασταν
παιδιά
πολιτικών
προσφύγων. Οι γονείς μας και οι
παππούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν φύγει
αναγκαστικά από την πατρίδα τους. Είχαν
πάρει μέρος στην Εθνική Αντίσταση από
τις γραμμές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και στο
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας όπως ήταν
οι γονείς μου - ο πατέρας μου ήταν μαχητής
του ΔΣΕ στα 19 του και η μητέρα μου στα
16 της. Σε εμάς, τα παιδιά οι γονείς μας δεν
μας λέγανε ποτέ το πώς και τι ζήσανε στο
βουνό. Δεν ήθελαν να μας στεναχωρούν
μ’ αυτά που ζήσανε οι ίδιοι. Όμως όταν
έρχονταν συμπατριώτες, γείτονες μας
στο σπίτι, τα λέγανε μεταξύ τους κι
εμείς ακούγαμε αυτά που συζητούσανε,
δηλαδή για τη ζωή τους στην Ελλάδα, το
τι γινότανε εκείνα τα χρόνια εκεί. Εμένα
με ενδιαφέρανε αυτές οι ιστορίες, τις
άκουγα με ανοιχτό στόμα. Και θυμάμαι,
όταν είχαν αυτές τις συναντήσεις, πίνανε
ελληνικό καφέ κι εγώ έπαιρνα το μπρίκι
και έτρωγα τον καφέ που έμεινε στον πάτο.
Για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας,
την ιστορία του, άρχισα να τη μαθαίνω
όταν μεγάλωσα και ωρίμασα. Ο πατέρας
μου εάν και μαχητής του ΔΣΕ ποτέ δεν
μίλαγε γι’ αυτά. Από άλλους τα μάθαινα.
Έχουμε και συγγενείς που σκοτωθήκανε
ως μαχητές του ΔΣΕ όπως είναι ο θείος
μου Μιλτιάδης Δουλκερίδης.
Εγώ δεν ήμουνα ποτέ μέλος της ΚΝΕ ή
του ΚΚΕ. Οι γονείς μου ήταν και είναι και
πάντα θα είναι μέλη του ΚΚΕ. Ο πατέρας
μου ήταν με το ΚΚΕ (εσωτερικού) ένα
διάστημα με την διάσπαση του 1968 εάν
και συνέχισε να είναι μέλος του ΚΚΕ.
Ποτέ δεν έφυγε από το ΚΚΕ. Εμείς
οι νέοι είχαμε χωριστοί τότε σε ΚΚΕ
(Εσωτερικού) και ΚΚΕ (Εξωτερικού).
Τη δική μας νεολαία τη λέγαμε
Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Εμείς
κάναμε αυτά που έκανε και η ΚΝΕ στην
Τσεχοσλοβακία. Η διαφορά ήταν ότι εμείς
δεν είχαμε την οικονομική υποστήριξη
του τσέχικου κράτους. Η ΚΝΕ οργάνωνε
γιορτές, γλέντια, μπριγάδες κι εμείς τα ίδια
κάναμε.
Σήμερα δεν ανήκω σε καμία τσέχικη
πολιτική
οργάνωση.
Μόνο
όταν
ήμουν νέους πριν το 1989, ήμουνα
μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας
Τσεχοσλοβακίας. Εάν και δεν είχα γίνει
μέλος της ΚΝΕ Τσεχοσλοβακίας, σήμερα
είμαι με το ΚΚΕ. Την ‘πολιτική γραμμή’
του ΚΚΕ στην δική μου οικογένεια την
χαράζει ο πατέρας μου. Όταν ο μπαμπάς
λέει εκεί, όλοι πάμε εκεί. Ακόμα και ο γιος
μου, ο εγγονός του, αυτό κάνει – ότι λέει
και θέλει ο παππούς του, ο οποίος είναι
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δραστήριο μέλος του ΚΚΕ και παρά την
ηλικία του οργανώνει σεμινάρια για τους
νέους στην Ελλάδα.
Στην Ελληνική Κοινότητα Κάρβινας
άρχισα να ασχολούμαι εθελοντικά από το
1999 δύο χρόνια μετά την επιστροφή μου
από την Ελλάδα. Ο τότε Πρόεδρος της
ΕΚ Κάρβινας με παρακάλεσε να διδάσκω
ελληνικά μαθήματα στα παιδιά της
Κοινότητας. Μάζεψα γύρω στα 18 παιδιά
(εάν θυμάμαι καλά) ηλικίας από 6 μέχρι 12
ετών και τους έκανα ελληνικά μαθήματα
για δύο-τρία χρόνια. Στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση της ΕΚ Κάρβινας του 2000
εκλέχτηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και από το 2000 μέχρι σήμερα το 2018
είμαι Πρόεδρος της Κοινότητάς μας.
Γιατί την κάνω αυτή τη δουλειά που δεν
είναι εύκολη διότι θέλει χρόνο, κουράγιο,
υπομονή; Αυτό για μένα είναι δεδομένο,
δεν το έχω σκεφτεί το γιατί το κάνω. Ότι
κάνω, το κάνω για τον Ελληνισμό στην
Τσεχία διότι μ’ αρέσει. Το 2017 η τσέχικη
τηλεόραση γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για την
Κοινότητά μας. Ήταν η επέτειος για τα
15 χρόνια από την ίδρυση του χορευτικού
συγκροτήματος «Νέας Ελπίδας» της
Κοινότητάς μας. Σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ η
τσέχικη τηλεόραση έδειξε και τα ελληνικά
μαθήματα που δίδασκα το 2000. Αυτοί
που το είδανε από τους πρώην μαθητές
μου συγκινήθηκαν πολύ και λέγανε ότι από
τότε, από εκείνα τα μαθήματα έμαθαν να
διαβάζουν ελληνικά και να τα μιλάνε. Αυτό

κάνω. Το άλλο σημαντικό είναι ότι αυτές
οι εκδηλώσεις, τα χορευτικά μας, κάπως
μας ενώνουν. Όταν πηγαίνουμε στις άλλες
ελληνικές κοινότητες στην Τσεχία, πάντα
έχουμε που να μείνουμε διότι όλες αυτές
οι δραστηριότητες μας συνδέουν εμάς
τους Έλληνες στην Τσεχία. Και το καλό
είναι ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα με
τους νέους μας, με τα παιδιά μας που είναι
μέλη του χορευτικού συγκροτήματος.
Γνωρίζουν τα παιδιά από την Πράγα, από
το Μπρνο. Έτσι κάναμε εμείς παλιά και
είναι σημαντικό ότι και τα νέα παιδιά αυτό
κάνουν.
Είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν μικρός δεν
με συγκινούσε τίποτα. Δεν ενδιαφερόμουνα
και πολύ… Τώρα όμως, με συγκινεί το
κάθε τι που συνδέεται με την Ελλάδα και
που με κάνει να είμαι υπερήφανος για
την Ελλάδα. Με συγκινεί η ιστορία της
Εθνικής Αντίστασής μας διότι είμαστε
από τους λίγους λαούς που αντισταθήκαμε
στο φασισμό, στους Γερμανούς. Με
πειράζει ότι η συμβολή της Ελλάδας στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αναγνωρίζεται
όσο θα έπρεπε όπως ο ελληνοϊταλικός
πόλεμος, η Εθνική Αντίσταση που όλος
αυτός ο αγώνας των ελλήνων αντιστασιακών
καθυστέρησε τα γερμανικά στρατεύματα
να χτυπήσουν τη Σοβιετική Ένωση. Η
συμμετοχή των γονιών και παππούδων μας
στην Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ/ΕΛΑΣ)
με κάνει υπερήφανο. Είμαι υπερήφανος
ότι είμαι απόγονος του Δημοκρατικού

(φώτο -Με το Λύκειο Ελληνίδων στον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, 2ος από
τα δεξιά.)

με συγκίνησε πάρα πολύ και παρόλα που η
δουλειά αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη,
είπα στον εαυτό μου ότι αξίζει να την

Στρατού Ελλάδας. Είμαι υπερήφανος ότι
είμαι παιδί πολιτικών προσφύγων. Όπου
βρεθώ, αυτή την ιστορία την εξηγώ στους
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νέους και σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν
τη δική μας ιστορία, την ιστορία των
Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.
Εμείς στην ΕΚ Κάρβινας δεν κάνουμε
επίσημες εκδηλώσεις γι’ αυτά τα γεγονότα
διότι σεβόμαστε το Καταστατικό της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχική Δημοκρατία, δηλαδή
το ότι είμαστε πολιτιστική οργάνωση.
Αλλά ανεπίσημα κάνουμε εκδηλώσεις,

συζητήσεις.
Όλη
η
οικογένειά
μου
είχαμε
επαναπατρισθεί το 1990. Εγώ όμως το 1997
επέστρεψα στην Τσεχία για οικογενειακούς
λόγους. Η πρώτη μου γυναίκα ήταν Τσέχα
και ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα
της, στην Τσεχία. Κι εγώ συμφώνησα και
τελικά χωρίσαμε.
Μου λείπει η Ελλάδα, η ελληνική
ατμόσφαιρα, η οικογένεια μου. Εδώ είμαι

μόνος. Ο αδερφός μου, η αδερφή μου, οι
γονείς μου όλοι είναι στην Ελλάδα. Όταν
πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα με
τραίνο όλη η Ελλάδα μου μύριζε
ελαιόλαδο. Όπου πήγαινα, όπου έμπαινα
αυτή η μυρωδιά του ελαιόλαδου με
χτυπούσε. Ναι, η μυρωδιά του ελαιόλαδο
πάντα μου θυμίζει την Ελλάδα. (στη φώτο
– ο Μιχάλης, 2ο από αριστερά)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΩΣΗ-ΠΕΤΕΛΙΚ, ΓΕΝ. 1959 ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
«Για μένα η ελληνική σημαία συμβολίζει την Πατρίδα μου, τη θάλασσα, τον αέρα και τη γη, τον ουρανό, τους αγώνες του
ελληνικού λαού… Το ίδιο και ο Εθνικός μας Ύμνος»…

Μ

ε μεγάλη συγκίνησε και δάκρυα
στα μάτια, μας είπε η Ελευθερία
όταν τη ρωτήσαμε το τι σημαίνει η
ελληνική σημαία για την ίδια…
«Γεννήθηκα στην Πράγα το 1959. Είμαι
παιδί πολιτικών προσφύγων. Οι γονείς
μου ήρθαν νέοι στην Τσεχοσλοβακία στη
διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
Η μητέρα μου ήρθε στην Τσεχοσλοβακία
το 1952 από τη Βουλγαρία με την
επανένωση των οικογενειών. Οι γονείς
της και τα αδέρφια της ήταν στην
Τσεχοσλοβακία. Η μητέρα μου γεννήθηκε
το 1932 στο χωριό Νότια, Πέλλας. Οι
γονείς της ήταν πρόσφυγες και πήγαν
στην Ελλάδα μετά τον Μικρασιάτικο
πόλεμο του 1922. Το 1936 η δικτατορία
του Μεταξά έστειλε τον πατέρα της
εξορία διότι ήταν κομμουνιστής. Όλη η
οικογένειά της στην Κατοχή πήρε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Με τους διωγμούς
του μεταβαρκιζιανό καθεστώς στην
Ελλάδα οι γονείς της, καταδιωκόμενοι,
αναγκάστηκαν να φύγουν στο Μπούλκες
της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ο ξάδερφος
της Γιάννης Γιαγκούλης και η γυναίκα του
ήταν μαχητές του ΔΣΕ και σκοτώθηκαν.
Με το παιδοσώσιμο του 1948 η μάνα
μου μαζί με άλλα παιδιά φύγανε για τη
Βουλγαρία. Η μάνα μου τότε έμεινε στο
χωριό Θρυλόριο Κομοτηνής.
Για την επανένωση των οικογενειών
βοηθούσανε τότε οι Ερυθροί Σταυροί
στην κάθε Λαϊκή Δημοκρατία όπου είχαν
φύγει αναγκαστικά οι πολιτικοί πρόσφυγες
από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (19461949). Δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο
τους. Υπήρχαν περιπτώσεις οι γονείς ή
ο ένας γονιός να είναι σ’ ένα κράτος, τα
παιδιά τους σε άλλο. Όταν ήρθε στην
Τσεχοσλοβακία, ο πατέρας της είχε
ήδη πεθάνει. Αλλά βρήκε τα αδέρφια
της με την μάνα της. Οι παππούδες μου
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είχαν έρθει από το Μπούλκες της τότε
Γιουγκοσλαβίας και μένανε στο Γέσενικ.
Εμείς τους βλέπαμε για δύο μήνες όταν
είχαμε διακοπές και κάποτε και τα
Σαββατοκύριακα διότι εμείς μέναμε στην
Πράγα. Η μάνα μου ακόμα σπούδαζε,
ήταν στον 4ο έτος, όταν γεννήθηκα εγώ.
Δεν άσκησε το επάγγελμα της διότι μέχρι
να τελειώσει ήδη είχε δύο παιδιά, είχε
γεννηθεί και ο αδερφός μου Θανάσης
και ο πατέρας μου ήταν ακόμα φοιτητής
διότι είχε αρρωστήσει και τελείωσε ένα
χρόνο μετά την μαμά μου. Η μαμά μου
δούλεψε στον κλάδο της μικροβιολογίας,
αιματολογίας, βιοχημείας μέχρι το 1972.
Και επειδή η Ελληνική Οργάνωσή μας
είχε ανάγκη από έλληνες δασκάλους
ζητήσανε από την μάνα μου να διδάσκει
στα Ελληνόπουλα ελληνικά. Ήταν και η
πρώτη δασκάλα που ίδρυσε το χορευτικό
συγκρότημα της Πράγας.
Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1929 στο
χωριό Βράχο Καστοριάς. Νομίζω ότι ήρθε
με αποστολή παιδιών από την Αλβανία (θα
σε γελάσω, δεν είμαι σίγουρη, ντροπή είναι

που δεν ξέρω…). Είναι απόφοιτος του
Πανεπιστημίου του Καρόλου, σπούδασε
ιατρική και ήταν γιατρός και στην Ελλάδα.
Οι γονείς μου δεν ήταν θρήσκοι. Ο
πατέρας μου όταν ήταν μικρός στο χωριό
του ήθελε να γίνει παπάς διότι ήταν έξυπνο
παιδί και τα έξυπνα παιδιά τότες στην
Ελλάδα ήθελαν να γίνουν ή δάσκαλοι, ή
γιατροί, η παπάδες. Τελικά, ο πατέρας
μου σπούδασε στην Τσεχοσλοβακία και
έγινε γιατρός. Στα παιδικά του χρόνια
ήταν θρήσκος αλλά όταν μεγάλωσε είδε
πώς ήταν τα πράγματα και όχι μόνο
σταμάτησε να πιστεύει στο Θεό, αλλά
έγινε κομμουνιστής, μέλος του ΚΚΕ.
Η μάνα μου και αυτή είναι μέλος του
ΚΚΕ και μέλος της Εθνικής ΑντίστασηςΔημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην
Θεσσαλονίκη όπου και μένει από τότε
που επαναπατρίσθηκε το 1982 με τον
πατέρα μου και τον αδερφό μου. Και
μέχρι σήμερα παρά την ηλικία της είναι
ακόμα δραστήριο μέλος του ΚΚΕ, στην
ΚΟΒ της. Δεν τα βάζει κάτω και όταν
συναντά αντίπαλους τους βάζει στη σειρά
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τους. Πληρώνει τακτικά τις συνδρομές
της, παίρνει μέρος στις εξορμήσεις
για το Κόμμα, δίνει χρήματα εκεί που
χρειάζονται. Όσο μπορεί παίρνει μέρος
σε διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις, πορείες.
Ο πατέρας μου άφησε την τελευταία του
πνοή στην Πατρίδα του Ελλάδα.
Εγώ δεν επαναπατρίσθηκα διότι τότε
ήμουν ερωτευμένη και παντρεύτηκα τον
Τσέχο άνδρα μου. Σήμερα έχω και τις
δύο υπηκοότητες. Πρώτα εμείς οι Έλληνες
είχαμε μόνο άδεια παραμονής. Μετά την
πτώση της Χούντας, εγώ πήρα την ελληνική
μου υπηκοότητα και πριν ένα χρόνο,
το 2017 και την τσέχικη. Πηγαίνουμε
τακτικά στους γονείς μου στην Ελλάδα για
διακοπές και να επισκεφτούμε την μαμά
και τον αδερφό μου.
Το Δημοτικό Σχολείο το έβγαλα στην
Πράγα και μετά το Λύκειο τελείωσα
την ανώτερη Σχολή για μαία και μέχρι
σήμερα ασκώ το επάγγελμα μου σε
δημόσιο μαιευτήριο στην Πράγα.
Δεν πήγα ποτέ σε παιδικό σταθμό για
Ελληνόπουλα. Αλλά πήγα σε τσέχικο
εβδομαδιαίο βρεφικό σταθμό όταν ακόμα
δεν ήμουν ούτε ένα χρονών διότι οι
γονείς μου σπουδάζανε. Εκεί έμεινα για
λίγο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα
ακολούθησα το εκπαιδευτικό σύστημα
της Τσεχοσλοβακίας – το νηπιαγωγείο,
παιδικό σταθμό, 9ατάξιο δημοτικό
σχολείο, Λύκειο. Με τα Τσεχόπουλα και
γενικά με τους Τσέχους δεν θυμάμαι να
είχα προβλήματα. Εμείς με τον αδερφό
μου μοιάζουμε τον πατέρα μας, είμαστε
ξανθοί, δεν είμαστε μελαχρινοί, οπότε από
πρώτη όψη δεν ξεχωρίζαμε από τα άλλα
παιδιά. Μόνο μια φορά, θυμάμαι, μια
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δασκάλα ιστορίας προσπάθησε κάπως να
με μειώσει ως Ελληνίδα όταν με σήκωσε
στο μάθημα τσέχικης ιστορίας του 19ου
αιώνα να απαντήσω σε κάποια ερώτηση
διότι δεν πρόσεχα και μιλούσα με την
διπλανή μου συμμαθήτρια στο μάθημα.
Εγώ ούτε καν είχα ακούσει την ερώτηση
και δεν μπορούσα να απαντήσω εάν και
την ήξερα. Μαζί με μένα είχε σηκώσει κι
ένα άλλο παιδί που αυτός όντος δεν ήξερα
την απάντηση. Τότε η δασκάλα μας του
είπε τονίζοντας: ‘Δεν μου είναι παράξενο
ότι η Ελευθερία δεν ξέρει την απάντηση,

υποτιμήσει σαν Ελληνίδα που ήμουνα. Για
μένα αυτή η δασκάλα ήταν κακιά γυναίκα.
Εκτός από αυτό το επεισόδιο δεν θυμάμαι
άλλο που να έδειχνε ότι οι Τσέχοι με
ξεχωρίζουν από τα άλλα παιδιά. Εγώ
όμως αισθανόμουνα ότι είμαι διαφορετική
διότι εμείς στο σπίτι μιλούσαμε άλλη
γλώσσα, συζητούσαμε άλλα πράγματα,
μας απασχολούσαν άλλα προβλήματα.
Στο επίκεντρο κάθε συζήτησης ήταν
η Ελλάδα και η επιστροφή μας στην
Ελλάδα. Ακούγαμε ελληνική μουσική,
τραγουδούσαμε ελληνικά τραγούδια,
λέγαμε ελληνικά ποιήματα. Και μέχρι
σήμερα το ελληνικό τραγούδι με συγκινεί,
ενώ το τσέχικο δεν με εκφράζει, δεν με
συγκινεί.
Στο σπίτι οι γονείς μου μιλούσαν ελληνικά.
Εμείς τα παιδιά όσο περνούσε ο χρόνος
προτιμούσαμε να μιλάμε στα τσέχικα
διότι το περιβάλλον μας έξω από το σπίτι
ήταν τσέχικο. Στην αρχή οι γονείς μας
μιλούσαν ελληνικά κι εμείς απαντούσαμε
στα ελληνικά. Όσο περνούσε ο χρόνος,
οι γονείς μας συνέχιζαν να μας μιλούν
ελληνικά αλλά εμείς απαντούσαμε στα
τσέχικα. Αργότερα που και που και οι
γονείς μας άρχισαν να μας μιλούν στα
τσέχικα κι έτσι φτάσαμε σ’ ένα γλωσσικό
μίγμα από ελληνοτσέχικα. Όταν πηγαίνω
στην Θεσσαλονίκη κάποτε της μαμάς της
μιλώ και στα τσέχικα. Κάπως έτσι έγινε
και με την διατροφή μας – πρώτα τρώγαμε
μόνο ελληνικά φαγητά στο σπίτι διότι η

αυτή δεν ενδιαφέρεται για την ιστορία
μας, αλλά είναι κακό που εσύ σαν Τσέχος
δεν ξέρεις την ιστορία μας’. Εμένα δεν
μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το είπε
αυτό και το ερμήνευσα σαν να ήθελε να με

μάνα μου δεν ήξερε να μαγειρεύει τσέχικα,
αλλά όταν μας άκουγε να λέμε ότι κάπου
φάγαμε αυτό το νόστιμο τσέχικο φαγητό,
σιγά-σιγά έμαθε να μας μαγειρεύει και
τσέχικα φαγητά. Κι εγώ στην οικογένειά
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μου μαγειρεύω και ελληνικά και τσέχικα
φαγητά. Τότε βρίσκαμε βουλγάρικα
προϊόντα και δεν ήταν δύσκολο να
μαγειρεύουμε ελληνικά φαγητά. Ακόμα
θυμάμαι εκείνο το βουλγάρικο μαγαζί από
το οποίο η μαμά αγόραζε το βουλγάρικο
τυρί που ήταν σαν τη δική μας φέτα και το
γιαούρτη τους. Τώρα βέβαια έχουμε πολλά
ελληνικά μαγαζιά και εστιατόρια, ταβέρνες
στην Πράγα και δεν είναι δύσκολο να
βρίσκουμε ελληνικά προϊόντα.
Σε ελληνικό σχολείο πήγα, αλλά εγώ το
έβλεπα κάπως σαν αγγαρεία. Δεν μου
άρεσε. Εμείς μέναμε σε περιοχή της
Πράγας, συγκεκριμένα στην Πράγα 9, που
τότε ήταν επαρχία και δεν είχε πολλούς
Έλληνες και παιδιά της ηλικίας μου.
Πολλές φορές στο μάθημα ήμασταν δύο
ή τρία παιδιά και άλλες φορές μπορεί να
ήμουνα και μόνη μου. Σε άλλες περιοχές
της Πράγας, όπως στην Πράγα 7 και
Πράγα 4 είχε περισσότερους Έλληνες
και περισσότερα παιδιά κι έτσι εκεί είχανε
κανονικό ελληνικό σχολείο με χορωδία
κλπ. Ο δάσκαλος μου ήταν ο Μεταλλίδης.
Μπορώ να πω ότι παρακολουθούσα τα
μαθήματα κάθε χρόνο, αλλά μια πήγαινα
στο σχολείο, μια δεν πήγαινα αφού είχα
και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες
(μπάσκετ, κ.λπ.). Στο ελληνικό σχολείο
κάναμε
γραμματική,
ανάγνωση,
μυθολογία, παραμύθια. Μου άρεσαν όλα
τα μαθήματα ακόμα και η γραμματική εάν
και μέχρι σήμερα είναι δύσκολη για μένα.
(Από το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή»,
τόμος 7δ, σελ. 338:
Μιχαηλίδου Ελευθερία του Δημήτρη
και της Σοφίας. Γεννήθηκε το 1929 στην
Νότια Πέλλας. Υφαντουργός χαλιών.
ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το 1948 στις μάχες του
Γράμμου.
Γιώσης Θανάσης του Κώστα και της
Καντήλως. Γεννήθηκε το 1924 στο
Βράχο Καστοριάς. Πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ και του Εφεδρικού ΕΛΑΣ.
Μέλος του ΚΚΕ. Το χειμώνα του 194647 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 13 Ιούλη 1947 στο ύψωμα Αλεβίτσα
του Γράμμου. Σελ. 195)
Με τέτοια ιστορία της οικογένειάς
μου δύσκολα παίρνεις άλλο δρόμο. Γι’
αυτό και τα γεγονότα που ζήσαμε στην
Τσεχοσλοβακία, τα βλέπαμε διαφορετικά
από τους Τσέχους.
Το 1968, όταν μπήκαν τα στρατεύματα
του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην
Τσεχοσλοβακία, εγώ ήμουν ακόμα μικρή,
εννιά χρονών. Αυτό που θυμάμαι έντονα
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από αυτά τα γεγονότα είναι ότι είχα ένα
μεγάλο φόβο. Οι Τσέχοι αντέδρασαν διότι
ξένα στρατεύματα μπήκαν στην χώρα τους.
Δεν ασχολούνταν με τις αιτίες το γιατί
μπήκαν, το τι γινότανε γύρω τους. Δεν
ξέρανε είτε δεν ήθελαν να ξέρουν τις αιτίες.
Εγώ αισθανόμουνα απομονωμένη και
φοβόμουνα ότι εμάς τους Έλληνες θα μας
κάνουν κάποιο κακό. Εκείνη την περίοδο
είχε γίνει και η διάσπαση στο ΚΚΕ. Οι
γονείς μου ήταν πάντα με το ΚΚΕ. Εγώ
δεν θυμάμαι πολλά πράγματα για τη
διάσπαση εάν και άκουγα τις συζητήσεις
που έκαναν οι γονείς μου και έβλεπα το
έργο τους. Το μόνο που θυμάμαι είναι
κάποια ονόματα Παρτσαλίδη, Κολιγιάννη,
Ζαχαριάδη… Ειλικρινά, και αργότερα
όταν ωρίμασα δεν ενδιαφέρθηκα και
πάλι. Ερωτεύτηκα Τσέχο και ξεκόπηκα
από αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιέφερε
τι γινότανε γύρω μου. Ήμουν σε άλλο
κόσμο, στον κόσμο μου. Ακόμα και στο
Σύλλογό μας δεν πήγαινα τόσο συχνά.
Όσο για κάποια κομματική οργάνωση του
ΚΚΕ εσωτερικού ούτε καν τους γνώριζα,
ούτε την νεολαία τους.
Σήμερα δεν είμαι μέλος καμιάς τσέχικης
πολιτικής οργάνωσης ή κόμμα. Εγώ

πολιτικά γεγονότα στην Τσεχία και γενικά
στον κόσμο, συγκρίνοντας τις διάφορες
συμπεριφορές, έβγαλα τα δικά μου
συμπεράσματα ότι αυτός ο δρόμος είναι
ο σωστός, αυτή η ιδεολογία είναι η σωστή.
Το 1982 παντρεύτηκα και το 1983 γέννησα
τον γιο μου, τον Γιαρομήρ. Τρία χρόνια
είχα άδεια μητρότητας. Οι γονείς μου με
τον αδερφό μου είχαν ήδη επαναπατρισθεί.
Εγώ έμεινα στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία
εάν και πολύ συχνά πηγαίνω στην Ελλάδα
να δω τους γονείς μου και τώρα τη μάνα
μου. Εάν και έχω και τσέχικη υπηκοότητα
αυτό δεν με κάνει να νιώθω λιγότερο
Ελληνίδα. Παρόλα που τα τσέχικα μου
είναι καλύτερα από τα ελληνικά μου, έχω
το ελληνικό μέσα μου. Πολλές φορές
είμαι σαν μια ζυγαριά – μια το τσέχικο
πάει πάνω, μια το ελληνικό μέσα μου.
Δεν ξέρω τι ακριβώς είμαι. Όταν πηγαίνω
στην Ελλάδα με ρωτούν από πού είμαι,
με θεωρούν ξένη. Στην αρχή με πείραζε
αυτό, αλλά τώρα συνήθισα. Όταν πηγαίνω
στην Ελλάδα χαίρομαι αλλά και όταν
επιστρέφω στην Τσεχία, πάλι χαίρομαι.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα και λειτουργώ
και στα δύο πολιτιστικά περιβάλλοντα
χωρίς να έχω καμία δυσκολία.

πιστεύω στην κομμουνιστική ιδεολογία.
Οι βάσεις μου είναι από τους γονείς μου.
Ένα παιδί ή ακολουθεί τους γονείς του
ή κάνει ακριβώς το αντίθετο. Εγώ τους
ακολούθησα. Πάντα τους σεβόμουνα και
τους υποστήριζα για τα ιδεολογικά τους
πιστεύω. Με την πάροδο του χρόνου,
μεγαλώνοντας, διάβαζα, διάβαζα για τα

Κι έτσι έζησα και τα γεγονότα του 1989 στην
Τσεχοσλοβακία, τη λεγόμενη «Βελούδινη
Επανάσταση». Και τότε με κυρίεψε ένας
μεγάλος φόβος. Με κάθε ταραχή, με
κάθε αλλαγή ο άνθρωπος φοβάται. Τότε
πολλοί Τσέχοι ήταν αποφασισμένοι να
κάνουνε ‘επανάσταση’. Εγώ τους έλεγα
να ηρεμήσουν. Αλλά αυτοί πίστευαν στην
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αλλαγή… Εγώ δεν άνοιγα την καρδιά μου
διότι ζούσα και τότε και τώρα ανάμεσα
σε ανθρώπους που έχουν διαφορετική
γνώμη από τη δική μου. Και ήρωας να
ήμουν, που δε είμαι, θα ήταν δύσκολο
να αντιδράσω σ’ αυτά που γινότανε τότε.
Οι συνάδελφοί μου ήταν ενθουσιασμένοι,
μαζεύτηκαν να παν κι αυτοί με τα κλειδιά
τους να υποστηρίξουν αυτή την ‘αλλαγή’.
Εγώ, βέβαια δεν χτυπούσα κλειδιά. Όταν
με ρωτούσαν γιατί δεν παίρνω μέρος
εγώ τους έλεγα ότι εγώ δεν είμαι Τσέχα
και δεν μπορώ να ανακατευτώ στα δικά
τους προβλήματα. Κι έτσι απέφευγα να
δίνω απαντήσεις. Προσωπικά εγώ δεν
περίμενα τίποτα το καλό να βγει από αυτή
την υπόθεση. Και σκεφτόμουνα το τι θα
γίνει παραπέρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν
έζησαν στον καπιταλισμό, δεν ήξεραν τι
θα πει καπιταλισμός. Και μέχρι τώρα οι
Τσέχοι είναι ακόμα τυχεροί. Δεν έζησαν
ακόμη αυτό που ζούμε εμείς στην Ελλάδα
σήμερα. Εγώ μπορώ να συγκρίνω το πώς
ήταν το σύστημα πριν και όπως είναι το
σύστημα σήμερα. Δουλεύω σε δημόσιο
μαιευτήριο και πριν το 1989 δούλευα
σε δημόσιο μαιευτήριο και ξέρω το πώς
ήταν η ιατρική επιστήμη πριν και που
κατάντησε σήμερα. Θυμάμαι όταν ο
πατέρας δούλευε ως γιατρός στην Ελλάδα,
τι έλεγε για τους συναδέλφους του και αυτά
που έβλεπε στην Ελλάδα δεν γινότανε στο
σοσιαλιστικό σύστημα. Παραδείγματος
χάρη, θα στείλουν έναν ασθενή για 1516 εξετάσεις που δεν ήταν αναγκαίες ενώ
ο πατέρας μου έλεγε ότι ο συγκεκριμένος
ασθενείς χρειαζότανε μόνο μία εξέταση.
Και βέβαια, ο μικροβιολόγος κι αυτός θα
πάρει τα ποσοστά του. Οι Τσέχοι αυτά δεν
τα γνωρίζανε. Ούτε γνώριζαν τις κομπίνες
των φαρμακευτικών εταιριών, αυτά που
γίνονται σήμερα με την Novartis. Σίγουρα
αυτά γίνονται σήμερα και στην Τσεχία,
αλλά κανείς δεν βγήκε να τα καταγγείλει,
για να βγουν αυτά τα σκάνδαλα και εδώ.
Και στην Ελλάδα που βγήκαν αυτά τα
σκάνδαλα, και τα προβλήματα με τα
Σκόπια, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
όλα έχουν κάποια σκοπιμότητα… Η
ιατρική περίθαλψη ήταν σε πολύ υψηλό
επίπεδο στην Τσεχοσλοβακία. Αλλά αυτοί
σήμερα προσπαθούν να ‘σβήσουν’ τα πάντα
μόνο και μόνο διότι ήταν ‘σοσιαλιστικά’.
Ένα παράδειγμα από το επάγγελμά μου –
όταν μία γυναίκα ήταν έγγειος και μετά το
τοκετό, υπήρχε μαία που έπρεπε να πάει
στο σπίτι της να την δει. Ενώ τώρα για να
πάει μία μαία σε τέτοια επίσκεψη, η έγγειος
είτε η νεαρή μητέρα πρέπει να πληρώσει,
ή αυτή η υπηρεσία δεν υπάρχει καθόλου.
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Βέβαια, αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται
από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά πρέπει να
έχεις λεφτά διότι όλα πληρώνονται. Τι
να πει κανείς και για την οδοντιατρική –
εγώ η ίδια θυμάμαι το πώς κάθε χρόνο
ο οδοντίατρος επισκέπτονταν το σχολείο
για να εξετάσει τα παιδιά. Σήμερα αυτό
δεν υπάρχει. Οι γονείς πρέπει οι ίδιοι
να φροντίσουν και να πληρώσουν για τις
εξετάσεις. Μα υπάρχουν και γονείς που
ούτε καν γνωρίζουν ότι πρέπει τα παιδιά
να εξετάζονται από οδοντίατρους κάθε
χρόνο!
Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πριν τις
αλλαγές, δεν είχε καθόλου προβλήματα.
Μερικοί λεν ότι είχαμε προβλήματα, π.χ.
διότι περιμέναμε στη σειρά να μας δώσει
το κράτος διαμέρισμα ενώ τώρα μπορούν
να έχουν διαμέρισμα χωρίς να περιμένουν.
Εγώ τους εξηγώ ότι δεν μπορούν να έχουν
διαμέρισμα εάν δεν έχουν χρήματα. Στο
δικό μου περιβάλλον υπάρχουν μερικοί
που είναι πολύ πιο καλύτερα σήμερα
από πριν – έχουν καλές θέσεις, έχουν
δισεκατομμύρια. Αλλά υπάρχουν κι αυτοί
που είναι σαν κι εμένα, της μεσαίας τάξης,
να πούμε, που παίρνουν ένα μισθό και
πρέπει να τα βγάλουν πέρα και τα βγάζουν
πέρα μόνο εάν δεν έχουν δικό τους
διαμέρισμα, εάν δεν έχουν πάρει δάνειο,
εάν έχουν κληρονομήσει από τους γονείς
τους, κ.λπ. Αλλά πρέπει να βλέπουμε την
πλειοψηφία, το πώς ζει η πλειοψηφία. Και
τότε να συγκρίνουμε το πώς ζούσαμε πριν
και πώς ζούμε σήμερα. Τότε ήμασταν
καλύτερα. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος
που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε σιγουριά –
σιγουριά ότι θα έχεις στέγη, σιγουριά ότι
θα έχεις δουλειά, σιγουριά ότι θα έχεις
καλά γεράματα, σιγουριά ότι θα έχεις

δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν παιδεία. Δεν
υπήρχαν άνεργοι, άστεγοι…
**********
Εγώ είμαι μέλος της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας και ένα διάστημα ήμουν και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προσπαθώ να βοηθάω με ότι μπορώ. Και
πρέπει όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια
για να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, τα
ήθη και έθιμα τώρα που έχουμε τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας. Να συνεχίσουμε
να κάνουμε τις προσπάθειες που έκαναν οι
γονείς μας για να μείνουμε Έλληνες. Δεν
είναι εύκολο. Το ξέρω και από προσωπική
πείρα. Ο γιος μου μιλάει ελληνικά αλλά
εάν δεν είχα τους γονείς μου, τη μάνα
μου που σήμερα ζει στην Ελλάδα, και δεν
την επισκέπτονταν συχνά, δεν νομίζω ότι
ο γιος μου θα μιλούσε τα ελληνικά τόσο
καλά. Εμείς, οι γονείς μιλάμε τσέχικα στο
σπίτι, το ίδιο και με τον γιο μας (μόνο όταν
θέλουμε να πούμε κάτι κρυφό από τους
άλλους μιλάμε στα ελληνικά). Όταν εγώ
του μιλούσα ελληνικά ο γιος μου δεν ήθελε
να μιλάει μαζί μου ελληνικά. Ενώ, στην
Ελλάδα, μέσα σε ελληνικό περιβάλλον,
έμαθε να μιλάει, βελτιώθηκαν τα ελληνικά
του χωρίς να κουράζεται… Η νύφη μου
είναι Τσέχα και δεν μιλάει ελληνικά. Εγώ
όταν έχω τον εγγονό μου προσπαθώ να
του μιλάω ελληνικά αλλά ο ίδιος δεν θέλει
να του μιλώ στα ελληνικά. Το καλό είναι
ότι η νύφη μου τον στέλνει στα ελληνικά
μαθήματα της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει με
κάποιο τρόπο να πιέσουμε κάπως και τα
παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μάθουν
ελληνικά. Πρέπει να κρατήσουμε το
ελληνικό στοιχείο στην Τσεχία.
Είναι καλό ότι η Κοινότητά μας
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εκδίδει και το περιοδικό «Καλημέρα».
Προσωπικά, εγώ μαθαίνω αρκετά από
το περιοδικό μας. Μαθαίνω για την
ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, της
πολιτικής προσφυγιάς, για τη δική μας
ιστορία. Στην αρχή μου ήταν δύσκολο να
το διαβάζω. Όμως όσο κουραζόμουνα,
τόσο πιο περισσότερα πράγματα μάθαινα.
Και μου αρέσει το περιοδικό και το
έχω σαν καθήκον να το διαβάζω διότι
μετά με κάνει να σκέφτομαι γι’ αυτά που
διαβάζω, γι’ αυτά που μαθαίνω. Για μένα
το περιοδικό είναι μία πηγή να μαθαίνω
πράγματα που δεν μπορώ να τα μάθω από
άλλη πηγή στην Τσεχία. Οι γονείς μας είτε
πεθάνανε είτε είναι σε μεγάλη ηλικία, δεν
μπορούν να μας μεταφέρουν τις γνώσεις
τους. Με συγκινούν οι ιστορίες που

γράφουν οι μεγάλοι, οι συνεντεύξεις με
τους γέρους μας, με την τρίτη γενιά μας,
αυτή είναι η δική μας ιστορία. Μ’ αρέσουν
οι συνταγές της Λάνας Τσιρτσίκου. Εκεί
που θα μαγείρευα ένα τσέχικο φαγητό,
βλέπω την συνταγή της Λάνας, και λέω να
την φτιάξω. Είμαι σίγουρη ότι εάν δεν τις
έβλεπα τις συνταγές στο περιοδικό δεν θα
τις έφτιαχνα. Μ’ αρέσουν οι φωτογραφίες
γνωστών προσώπων και όταν δεν γνωρίζω
κάποιον εσύ μου λες ποιοι είναι. Ποιος
θα μας πει την ιστορία μας; Αύριο τι θα
μπορώ να πω στα εγγόνια μου για τις ρίζες
μας, το ποιοι είμαστε εάν εγώ η ίδια δεν
ξέρω. Γι’ αυτό το περιοδικό μας, για μένα
είναι πολύτιμο. Για μένα το περιοδικό
«Καλημέρα» είναι σαν ένα σχολικό βιβλίο.
Η Ελληνική Κοινότητα Πράγας έχει μια
πλούσια ιστορία και δράση. Έχει πολλές

εκδηλώσεις και κατά τη γνώμη μου αυτά
που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και
τα μέλη της Κοινότητας τα κάνει καλά.
Και όλοι μας είμαστε εθελοντές και το
κάνουμε διότι πιστεύουμε ότι πρέπει
να διατηρήσουμε το ελληνικό στοιχείο
στην Τσεχία. Από όλα έχει η Κοινότητά
μας – θέλεις να μάθεις ή να βελτιώσεις
τα ελληνικά, έλα στα ελληνικά μαθήματα
που προσφέρει η Κοινότητά μας, θέλεις
να μάθεις ελληνικούς χορούς, έλα στο
χορευτικό συγκρότημά μας, θέλεις να
μάθεις για την πολιτική, έλα να σου πούμε
δύο πράγματα, θέλεις να χορέψεις, έλα στις
εκδηλώσεις μας, θέλεις να γιορτάσεις τις
εθνικές γιορτές μας, έλα να γιορτάσουμε
μαζί, θέλεις να πας σε ελληνικές ταβέρνες,
σε ελληνικά εστιατόρια, υπάρχουν αρκετά
στην Πράγα. Αυτό γίνεται, όμως, μόνο εάν
έχεις τη θέληση, εάν το θέλεις ο ίδιος εσύ.
Αλλιώς πάντα θα βρίσκεις δικαιολογίες
και θα κρίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην
Κοινότητα. Για το περιοδικό μας, μερικοί
θέλουν να μαθαίνουν ποιος γεννιέται
και ποιος πεθαίνει, αλλά εάν εμείς δεν
ενημερώνουμε την Σύνταξη, πώς θα ξέρει
η Σύνταξη αυτά τα πράγματα. Εξάλλου,
αυτά είναι και προσωπικά ζητήματα και
εξαρτάται από την οικογένεια εάν θέλουν
να δημοσιευτούν ή όχι.
Εγώ πιστεύω ότι όλοι εμείς πρέπει να
συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις, στα
δρώμενα τις Κοινότητάς μας για να
διαφυλάξουμε τις ρίζες μας και να τις
μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική Δημοκρατία
«Πρέπει να μείνουμε Έλληνες…»
Εγώ γεννήθηκα το 1955 στην πόλη Κάρβινα Τσεχοσλοβακίας. Είμαι παντρεμένος με
Τσέχα, έχω δύο κόρες και εγγονάκια. Ο πατέρας μου, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του
Παύλου γεννήθηκε το 1933 στην Νότια Αριδαία Πέλλας και η μητέρα μου Βασιλική
Κεντρεντζίδου-Μιχαηλίδου γεννήθηκε το 1935 στο χωριό Ριζοχώρι Αριδαία Πέλλας.
Οι γονείς μου ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία από το Μπούλκες το 1949, μεγάλωσαν σε
παιδικούς σταθμούς. Και οι δύο βγάλανε τεχνικές σχολές και εργαζότανε στην Κάρβινα.
Εγώ μεγάλωσα με τους γονείς μου, ποτέ δεν πήγα σε ελληνικό παιδικό σταθμό. Δεν ήταν
θρήσκοι.
Πήρα το όνομα του θείου μου, ο οποίος σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο ως μαχητής του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
(Από το βιβλίο «’Έπεσαν για τη ζωή’, τόμος 7δ, σελ. 335: Μιχαηλίδης Πέτρος του
Παύλου και της Ανάστας, γεννήθηκε στη Νότια Πέλλας. Βοσκός. Στις 24-8-1948
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 538 Τάγμα της 107 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε
στις 7 Σεπτέμβρη του 1948 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο Βίτσι.)
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Καλωσορίσατε Κύριε Μιχαηλίδη…
Εγώ δεν έχω ελληνική υπηκοότητα, έχω
μόνο τσέχικη. Μέχρι το 1989 εμείς είχαμε
το στάτους του Έλληνα πολιτικού πρόσφυγα
και η ‘ταυτότητά’ μας ήταν ένα διαβατήριο
μόνιμης διαμονής άνευ υπηκοότητας και
με ένα τέτοιο ντοκουμέντο μπορούσαμε να
ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Το 1990 εγώ
ήθελα να ταξιδέψω εκτός Τσεχοσλοβακίας
και γι’ αυτό υπόβαλα αίτηση για τσέχικη
υπηκοότητα. Είχα καταλάβει ότι για να
πάρω την ελληνική μου υπηκοότητα ήθελε
πάνω από μισό χρόνο για να γίνουν τα
χαρτιά μου. Κι έτσι η γρηγορότερη λύση
ήταν να πάρω την τσέχικη υπηκοότητα
που τότε ήταν εύκολο και γρήγορο. Όλα
ήταν έτοιμα μέσα σ’ ένα μήνα. Μ’ αυτό
τον τρόπο μπόρεσα και έκανα το πρώτο
μου ταξίδι στην πολυπόθητη πατρίδα μας
το 1990, όταν ήμουν 35 χρόνων. Μόλις
μπήκαμε στα σύνορα, οι ελληνικές αρχές
με ανταμώσανε με το ‘Καλωσορίσατε
Κύριε Μιχαηλίδη’ κι ας είχα τσέχικο
διαβατήριο. Τους Τσέχους επιβάτες τους
κάνανε πολλές ερωτήσεις – πού παν,
γιατί, κ.λπ. Με λίγα λόγια εγώ αισθάνομαι
Έλληνας ανεξάρτητα από το τι διαβατήριο
και τι υπηκοότητα έχω. Το πώς με
βλέπουν οι άλλοι, δεν με ενοχλεί, δηλαδή
εάν στην Ελλάδα με θεωρούν Τσέχο η
ξένο και εδώ Έλληνα. Εγώ στην Τσεχία
αισθάνομαι Τσέχος και στην Ελλάδα
Έλληνας. Υπάρχει ένα ποντιακό τραγούδι
που λέει στην ‘ξενιτιά είμαι Έλληνας και
στην Ελλάδα ξένος’. Από την οικογένεια
μου μόνο ο μεσαίος αδερφός μου
επαναπατρίσθηκε το 1997, στην Αριδαία.
Από τσέχικη πλευρά δεν είχαν κανένα
πρόβλημα να ετοιμάσουν τα χαρτιά τους.
Δεν γνωρίζω εάν είχαν προβλήματα από
την ελληνική πλευρά. Κι έτσι εγώ ούτε στον
αντιδικτατορικό αγώνα ούτε στον αγώνα
για ελεύθερο επαναπατρισμό πήρα μέρος.
Το μόνο που έκανα ήταν να βοηθήσω τον
θείο και τη θεία μου στις προετοιμασίες
για τον επαναπατρισμό τους.
Και του χρόνου στην Πατρίδα
Η πιο εύκολη διαδρομή μας για την
Ελλάδα τότε ήταν πρώτα αεροπορικώς
στη Σόφια Βουλγαρίας και μετά με
λεωφορείο στην Ελλάδα. Η δική μου ήταν
Θεσσαλονίκη-Αριδαία-Ριζοχώρι-Νότια.
Εγώ όταν πάτησα για πρώτη φορά στο
ελληνικό χώμα, αισθάνθηκα στο σπίτι
μου. Τόσο πολύ είχα μέσα μου αυτό το
«Και του χρόνου στην Πατρίδα» που το
λέγαμε σε κάθε γιορτή επί πολλά χρόνια

Καλημέρα 2

της αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς
και πατρίδα δεν βλέπαμε. Οι πρώτες μου
εντυπώσεις ήταν καλές. Δεν υπήρχε κάτι
που δεν μου άρεσε. Μετά το 2004 όταν
η Τσεχία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα ταξίδια μας στην Ελλάδα έγιναν ακόμα
πιο εύκολα. Και σήμερα όλα μου αρέσουν
στην Ελλάδα εκτός του ότι τα τελευταία
7-8 χρόνια με ανησυχεί αυτή η κατάσταση
κρίσης στην Ελλάδα. Η πατρίδα μας είναι
σκλαβωμένη. Ο Έλληνας δεν πρέπει να
προσκυνά κανέναν. Κι όμως η Ελλάδα
έσκυψε το κεφάλι της, άλλαξε το νόμισμά
της, τη δραχμή που την είχαμε εδώ και
χιλιετίες, ακολουθεί ξένες οδηγίες, αυτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας – το
μόνο ελληνικό στολίδι στο σπίτι μου
Στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Οι
παππούδες και οι γιαγιάδες μου μιλούσαν
μεταξύ τους ποντιακά. Μαζί μας, όμως,
μιλούσαν ελληνικά. Τα ποντιακά μπορώ να
πω ότι τα καταλαβαίνω αλλά δεν τα μιλώ.
Το μόνο στολίδι που είχαμε στο σπίτι
μας για να μας θυμίζει την πατρίδα μας,
ήταν ένας πολιτικός χάρτης της Ελλάδας
που ήταν κρεμασμένος στην κουζίνα μας.
Συγκινήθηκα πολύ ότι ακριβώς τέτοιο
χάρτη είχα δει στο γραφείο σ’ ένα από τα
πλάνα του αμερικάνικου έργου «Ελληνικός
γάμος». Άλλα αντικείμενα από την Ελλάδα
δεν είχαμε. Και πώς να έχουμε όταν οι
παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς
μας δεν ήρθαν εδώ σαν τουρίστες. Δεν
είχαν ούτε καν οικογενειακά κειμήλια.
Ήρθαν με ένα ‘τίποτα’ και ξεκίνησαν την
νέα ζωή τους από το μηδέν.
Αλλά μείναμε Έλληνες…
Εμείς τα παιδιά όπως και οι γονείς μας
πριν από εμάς, πηγαίναμε στο ελληνικό
σχολείο δύο φορές την εβδομάδα, κάναμε
συνολικά 4 ώρες, μαθαίναμε τη μητρική
μας γλώσσα, ανάγνωση, γραμματική,
ιστορία, γεωγραφία. Εγώ ήμουν άριστος
μαθητής και μου άρεσε να πηγαίνω
στο ελληνικό σχολείο, να μαθαίνω τη
μητρική μου γλώσσα. Στο ελληνικό
σχολείο ήμασταν γύρω στα 50 παιδιά σε
διάφορες τάξεις. Τα μαθήματα γινότανε
στους χώρους του τσέχικου σχολείου. Ο
πρώτος δάσκαλός μας ήταν ο Βασίλης
Παπαβασιλείου (πέθανε το 1962 στην
Τσεχοσλοβακία) και μετά είχαμε τον
δάσκαλο Σάββα Καχριμανίδη. Στην
Κάρβινα όλοι οι Έλληνες ζούσαμε στην
ίδια πολυκατοικία, στην οδό Ρζέτσκα,

δηλαδή Ελλάδα, που ακόμα και σήμερα
έτσι ονομάζεται. Αυτές οι πολυκατοικίες
χτίστηκαν από Έλληνες χτίστες υπό την
επίβλεψη τσεχοσλοβάκικων εταιριών. Κι
αυτό που ήμασταν όλοι μαζί βοηθούσε
να έχουμε στενές επαφές μεταξύ μας,
των ελληνόπουλων, να παίζουμε μαζί, να
κάνουμε όλοι παρέα μαζί.
Όλη η ιστορία της Ελλάδας με ενδιαφέρει
από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Από
την ιστορία που κάναμε στο ελληνικό
σχολείο, μου άρεσαν οι δώδεκα θεοί και
μέχρι σήμερα μου αρέσουν διότι για
μένα δεν είναι θεοί, είναι καλοί άνθρωποι
που μας έδιναν καλό παράδειγμα. Ήταν
δίκαιοι.
Με τα παιδιά μας κάπως δυσκολευτήκαμε
να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση
της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Πρώτα είχαμε δάσκαλο το Μιχάλη
Δουλκερίδη που δίδασκε τα παιδιά μας,
αλλά σήμερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκ
μέρους των παιδιών ούτε και των γονιών
να μαθαίνουν τα παιδιά τα ελληνικά. Είναι
κρίμα βέβαια. Εγώ νομίζω ότι σήμερα ο
κόσμος έχει άλλα προβλήματα. Σήμερα ο
κόσμος αντιμετωπίζει αρκετές οικονομικές
δυσκολίες, ανεργία, κλπ. Υπάρχουν όμως
άλλες ευκαιρίες που εμείς δεν τις είχαμε.
Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μπορούν
ελεύθερα να πηγαίνουν στην Ελλάδα, να
βλέπουν ελληνική τηλεόραση, κ.λπ. Η
μεγάλη κόρη μου μιλάει ελληνικά. Στην
αρχή ντρεπότανε να μιλήσει, αλλά όταν
την έστειλα στην Ελλάδα για ένα μήνα
όπου δούλευε σ’ ένα μαγαζί, και την πήρα
τηλέφωνο μετά από δύο βδομάδες, μου
απάντησε στα ελληνικά και πάνω από μισή
ώρα η συνομιλία μας ήταν στα ελληνικά.
Η μικρή τώρα ξεκίνησε τα ελληνικά
μαθήματα και ελπίζω ότι κι αυτή θα
αρχίσει να τα μιλάει. Είναι αλήθεια ότι κι
εγώ δεν τους μιλούσα στα ελληνικά.
Στο σπίτι των γονιών μαγειρεύαμε
ελληνική κουζίνα και ποντιακά φαγητά και
το καλό είναι ότι η γυναίκα μου που είναι
Τσέχα τα έμαθε όλα κι έτσι μαγειρεύει
κι αυτή ελληνικά φαγητά. Μ’ αρέσουν
όλα τα ελληνικά φαγητά και προπαντός
τα φασολάκια, ο σερβάς (ποντιακό),
ντολμάδες, κ.ά. Ακόμα και τα εγγόνια μου
τρελαίνονται για το σερβά. Σίγουρα τρώμε
και τσέχικα φαγητά. Η τσέχικη κουζίνα
είναι πολύ καλή. Η μάνα μου δεν ήθελε να
πάρω Τσέχα γυναίκα, όλοι οι γονείς θέλανε
να πάρουμε Ελληνίδες. Αλλά εμείς είχαμε
δική μας άποψη και παντρευόμασταν
όποια θέλαμε. Δεν επηρεαζόμασταν από
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το τι θέλανε οι γονείς μας.
Εκπαίδευση
Το τσέχικο βασικό σχολείο (εννιά τάξεις)
το έβγαλα στην Κάρβινα. Μετά πήγα
στην Πράγα να δώσω εξετάσεις στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Μπήκα χωρίς
εξετάσεις. Με συνάντησαν δύο νεαροί της
κομμουνιστικής νεολαίας Τσεχίας, της
οποίας ήμουν μέλος, συζητήσαμε κάποια
θέματα και μου είπαν ότι εγώ δεν χρειάζεται
να δώσω εξετάσεις. Τέσσερα χρόνια
σπούδασα στη Σχολή Μαθηματικών και
Φυσικής, μου είχε μείνει ένας χρόνος για
να αποφοιτήσω, αλλά εγώ από τεμπελιά
δεν τελείωσα αυτό το Πανεπιστήμιο.
Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο Μπάνσκα
στην Οστράβα, ειδικεύεται στην εξόρυξη
και εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου
(ανθρακωρυχεία). Αποφοίτησα αλλά ποτέ
δεν δούλεψα στο επάγγελμα μου διότι
εγώ είμαι μαθηματικός και ασχολούμαι
και μέχρι σήμερα στην τεχνολογία
υπολογιστών.
Ελληνική Κοινότητα Κάρβινας και
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Στην Ελληνική Κοινότητα Κάρβινας είμαι
μέλος από το 1994 και είμαι Αντιπρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τσεχία. Όταν ήμουν μικρός δεν
ήμουν σε καλλιτεχνικά συγκροτήματα, σε
χορωδίες. Όταν ήμουν νέος δεν ανήκα
ούτε στην ΚΝΕ, ούτε στο ΚΚΕ εάν και
είμαι ‘πολύ αριστερός’ και μ’ ενδιαφέρει
η πολιτική. Στο τσέχικο κομμουνιστικό
κόμμα μπορούσαν να γίνουν μέλη μόνο
Τσέχοι πολίτες. Στα Συνδικάτα όλοι
ήμασταν μέλη, ήταν υποχρεωτικό έτσι και
αλλιώς.
Σημαντικά
γεγονότα
στην
Τσεχοσλοβακία
Το 1968 είχαμε δύο σημαντικά γεγονότα
στην Τσεχοσλοβακία που αφορούσαν και
τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Το
1968 είχαμε την διάσπαση στην ΚΟ του
ΚΚΕ Τσεχοσλοβακίας. Τότε ήμουν 14
χρονών και δεν καταλαβαίναμε και πολλά.
Ξέραμε ότι υπάρχουν δύο κομματικές
ομάδες, ‘Παρτσαλιδικοί’, δηλαδή οι
οπορτουνιστές και ‘Κολιγιαννικοί’ του
ΚΚΕ. Μετά αυτοί που πήραν το μέρος
του Παρτσαλίδη υπόφεραν οικονομικά
και πολιτικά. Έχασαν τις δουλειές τους
όπως ήταν ο δάσκαλός μας Σάββας
Καχριμανίδης και ο Α. Αναστασιάδης.
Τότε δεν καταλάβαινα πολλά, αλλά στα
17-18 μου άρχισα να ενδιαφέρουμε κι έτσι
έγινα Μαρξιστής διότι αυτή η φιλοσοφία
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μου αρέσει και αυτή την φιλοσοφία
εφάρμοσε ο Λένιν. Εγώ δεν πιστεύω στο
καπιταλιστικό σύστημα. Οι Τσέχοι δεν
πιστεύουν στην επανάσταση. Εγώ πιστεύω
στην επανάσταση, στο κομμουνιστικό
σύστημα. Χωρίς επανάσταση δεν γίνεται
τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Με το ΚΚΕ
δεν έχω καμία σχέση, η μόνη σχέση μου
είσαι εσύ και η οικονομική εξόρμηση. Δεν
παρακολουθώ τι γίνεται σ’ αυτό το κόμμα.
Πότε-πότε διαβάζω το ‘Ριζοσπάστη’ στο
διαδίχτυο. Αλλά δεν νομίζω ότι το ΚΚΕ
λέει ανοιχτά τι θέλει…Όμως, εγώ είμαι
υπερήφανος που είμαι απόγονος του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και
παιδί πολιτικών προσφύγων. Και από τις
δύο πλευρές του πατέρα και της μητέρας
μου είχαμε μαχητές και μαχήτριες του
ΔΣΕ, οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους για
τα ιδανικά τους. Είμαι υπερήφανος διότι
είπαν ΟΧΙ στην ξένη σκλαβιά.
Την ίδια χρονιά, το 1968 στην
Τσεχοσλοβακία μπήκαν τα στρατεύματα
του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στην
Κάρβινα μπήκαν από την Πολωνία και μετά
από λίγο μετακινήθηκαν στα περίχωρα
της Κάρβινας. Οι Τσέχοι βρίζουν του
Ρώσους, αλλά εμείς ξέρουμε ότι οι Ρώσοι
στρατιώτες ήταν λίγοι εάν ακόμα και
σήμερα λεν ότι τα ρωσικά στρατεύματα
μπήκαν. Οι περισσότεροι στην Κάρβινα
ήταν Ουκρανοί, λίγοι Πολωνοί, λίγοι
από το Καζακστάν κ.ά. Οι Ρώσοι ήταν
δεν ήταν το 1/10 των στρατιωτών του
Συμφώνου της Βαρσοβίας. Ήταν σοβιετικά
στρατεύματα και όχι ρωσικά. Στην
Κάρβινα εγκαταστάθηκαν οι πύραυλοι.
Εμείς ήμασταν παιδιά και όλα αυτά τα
βλέπαμε σαν παιχνίδι. Πηγαίναμε στους
στρατιώτες, τρώγαμε μαζί τους μπορς,
παίζαμε χαρτιά, μπαίναμε στα οχήματά
τους, στα τανκς, παίρναμε τσιγάρα από
τους στρατιώτες. Αυτά που λεν ότι δίνανε
φαγητά κ.λπ. στους στρατιώτες είναι
ψέματα. Πρώτα-πρώτα τους απαγορεύανε
να παίρνουν οτιδήποτε από τους πολίτες.
Αυτοί είχαν τη δικιά τους κουζίνα, τα δικά
τους φαγητά, τσιγάρα… Οι Έλληνες στην
Τσεχοσλοβακία αντέδρασαν ανάλογα με
ποια ομάδα της διάσπασης του ΚΚΕ ήταν.
Σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν
το 1989 στην Τσεχοσλοβακία, τη
λεγόμενη «Βελούδινη Επανάσταση» ή
«Αντεπανάσταση» εγώ είχα καταλάβει από
πριν ότι κάποια αλλαγή θα γινότανε. Ήταν
να γίνει διότι έπρεπε να βρεθεί κάποια
λύση για την κατάσταση που υπήρχε εδώ.
Τότε τους λέγανε τους Τσέχους ότι όλα
θα παν καλά, όλα θα γίνουν καλύτερα από
το χθες. Εγώ το περίμενα ότι θα βρεθεί

κάποια λύση και ήξερα ότι αυτή η λύση δεν
θα είναι καλή για την Τσεχοσλοβακία και
για όλη την Ευρώπη.
Μέχρι σήμερα ανήκα στο Κόμμα των
Πειρατών Τσεχίας. Αυτό το κόμμα
υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εγώ έγινα
μέλος το 2012. Τότε ήταν διαφορετικό
αυτό το κόμμα. Από τότε μέχρι σήμερα
μπήκαν μέσα πολλοί οπορτουνιστές και
διάφοροι άλλοι καιροσκόποι. Πουλήσανε
τις ιδέες του κινήματος για λεφτά. Μεταξύ
του 2009 όταν ιδρύθηκε μέχρι σήμερα
είχαν κάνει αρκετά θετικά πράγματα.
Εγώ ήμουν ενεργό μέλος και η μικρή μου
κόρη ήταν και Πρόεδρος του Κόμματος
Πειρατών στην Κάρβινα για τρεις μήνες και
η μεγαλύτερη μου κόρη ήταν Πρόεδρος
των Πειρατών της Κεντρικής Τσεχίας.
Εάν δεν περίμενε παιδί θα γινότανε και
βουλευτής, αλλά ‘μας γλύτωσε’ το γεγονός
ότι γεννήθηκε η κόρη της εκείνη την
περίοδο κι έτσι δεν μπήκε στη Βουλή.
Πρέπει να μείνουμε Έλληνες…
Μου αρέσει η ελληνική και η ποντιακή
μουσική. Οι Πόντιοι έχουν πολλά κοινά
σημεία με τους Κρητικούς. Η ύπαρξη
της αρχαίας Ελλάδας, του αρχαίου
πολιτισμού, όλα ξεκίνησαν από τον Πόντο.
Από κει εξαπλώθηκε ο πολιτισμός μας. Κι
έτσι κι εγώ είμαι Έλληνας, είμαι Πόντιος
και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό.
Σήμερα προσπαθούμε να διατηρήσουμε
τις παραδόσεις μας, τα ήθη και έθιμά μας,
τα παιδιά και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν
να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, την
ιστορία όπως κάποτε κάνανε οι γονείς μας,
οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Όπως η
Ελληνική Κοινότητα Κάρβινας έτσι και η
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην
Τσεχική
Δημοκρατία
οργανώνουν
διάφορες εκδηλώσεις με ελληνικό
περιεχόμενο, γιορτάζουμε τις επετείους
των εθνικών γιορτών μας, τα Χριστούγεννα,
το Πάσχα, οργανώνουμε Φεστιβάλ των
Ελλήνων στην Τσεχία, αθλητικά, κ.ά.
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας και στα
καλλιτεχνικά συγκροτήματα. Δεν είναι
εύκολο το έργο μας, αλλά πρέπει να
κάνουμε κάθε προσπάθεια όπως κάποτε
κάνανε οι γονείς μας που τότε δεν
μπορούσαν να πάνε στην πατρίδα μας.
Πρέπει να μείνουμε Έλληνες.
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΚΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Του Κώστα Σκολαρίκου
(Ανακοίνωση στην ημερίδα για την πολιτική προσφυγιά, 17.12.2017 Θεσσαλονίκη)

Ο

ι
προηγούμενοι
ομιλητές
αναφέρθηκαν
εκτενώς
στο
σημαντικό διεθνιστικό χρέος που
εκπλήρωσαν τα κράτη της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης απέναντι στο ΚΚΕ,
απέναντι στους χιλιάδες ηρωικούς
μαχητές του ΔΣΕ, καθώς και στις
χιλιάδες βασανισμένα παιδιά του λαού
μας. Τη φιλοξενία και τη φροντίδα
τόσων κρατών στους Έλληνες πολιτικούς
πρόσφυγες το ΚΚΕ δεν πρόκειται να την
ξεχάσει ή να την υποτιμήσει. Αποτελεί
πλευρά του προλεταριακού διεθνισμού
και της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Και
είναι βέβαιο, ότι το ίδιο θα έκανε και
το ΚΚΕ, αν βρισκόταν στη θέση των
σοσιαλιστικών κρατών και χρειαζόταν
να φιλοξενήσει και να φροντίσει μαχητές
νικημένους στρατιωτικά, αλλά νικητές
από ηθικοπολιτική άποψη.
Η ζωή των πολιτικών προσφύγων
αντικειμενικά διασυνδεόταν με τις
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στις
χώρες φιλοξενίας, αλλά και την πορεία του
ΚΚΕ που λάμβανε χώρα στο πλαίσιο μιας
ιδιόμορφης και πρωτόγνωρης κατάστασης.
Η πλειοψηφία των μελών και των στελεχών
του ΚΚΕ, ενός κόμματος που αγωνιζόταν
για την ανατροπή του καπιταλισμού στην
Ελλάδα, είχε ακολουθήσει αναγκαστικά
το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς μετά
την ήττα του ΔΣΕ και φιλοξενούταν στις
χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
δηλαδή εκτός της Ελλάδας. Τα παραπάνω
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σχεδόν
το σύνολο των μελών και των στελεχών
του ΚΚΕ στην Ελλάδα βρισκόταν σε
φυλακές και εξορίες ή δρούσε σε συνθήκες
βαθιάς παρανομίας, έκαναν απαραίτητη τη
μεταφορά του καθοδηγητικού κέντρου στο
εξωτερικό. Αυτό σήμαινε ότι η πολιτική
και οργανωτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ
δεχόταν εκ των πραγμάτων την άμεση
και έμμεση επίδραση των εξελίξεων στα
εκεί εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα
και του καθεστώτος αυτών των κρατών.
Οπωσδήποτε επρόκειτο για μια σχέση,
στη σταθερότητα της οποίας επιδρούσε
η στρατηγική του ΚΚΕ και του διεθνούς
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κομμουνιστικού κινήματος.
Όμως, στο εσωτερικό του ΚΚΕ και
ιδιαίτερα στον καθοδηγητικό του πυρήνα
υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και
υποκειμενικές εκτιμήσεις για την περίοδο
1940-1949. Το 7ο Συνέδριο δεν είχε
προχωρήσει σε ουσιαστική εκτίμηση της
στρατηγικής του Κόμματος στη διάρκεια
της Κατοχής, καθώς και των συμφωνιών του
Λιβάνου, της Καζέρτας και της Βάρκιζας,
ενώ και μετά το συνέδριο προστέθηκαν
διαφωνίες σχετικά με την αποχή ή όχι
του Κόμματος από τις εκλογές του 1946,
καθώς και με το αν θα έπρεπε να διεξαχθεί
ο ένοπλος αγώνας 1946-1949. Μετά το
θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν, οξύνθηκε η
εσωκομματική διαπάλη και στο εσωτερικό
του ΚΚΣΕ, με κατάληξη το 20ο Συνέδριο.
Οι αποφάσεις του συνεδρίου, στο όνομα
της
λεγόμενης
«προσωπολατρίας»,
καταδίκασαν τη συνεισφορά του Στάλιν
στην κολεκτιβοποίηση και γενικότερα στη
σοσιαλιστική οικοδόμηση πριν από τον
πόλεμο, υποβάθμισαν το ρόλο του στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και τη συμβολή
του στη γρήγορη μεταπολεμική ανόρθωση.
Στο όνομα της «προσωπολατρίας»,
το ΚΚΣΕ απέρριψε τη συνέχιση
της δικτατορίας του προλεταριάτου,
αποδεχόμενο τη μη όξυνση της ταξικής
πάλης στις συνθήκες της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης και απαρνήθηκε τη θετική
ιστορική πείρα του από την πάλη με τον

οπορτουνισμό, από την επαναστατική
επαγρύπνηση για την υπεράσπιση του
σοσιαλιστικού συστήματος, για τη νίκη
του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής
απέναντι στις επιβιώσεις του καπιταλιστικού
παρελθόντος. Στην πραγματικότητα,
στο ΚΚΣΕ επανήλθε πιο ενισχυμένη η
αναθεωρητική τάση και η οπορτουνιστική
πολιτική που αντανακλούσε την όξυνση της
ταξικής πάλης μεταξύ των κομμουνιστικών
δυνάμεων και των δυνάμεων της ατομικής
ιδιοκτησίας στις νέες μεταπολεμικές
συνθήκες. Οι αποφάσεις του 20ου
συνεδρίου εξέφραζαν την αντίδραση
στην επέκταση και την εμβάθυνση των
σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής μέσω
του κεντρικού σχεδιασμού, δηλαδή τους
κολχόζνικους αγρότες, τα διευθυντικά
στελέχη στην αγροτική παραγωγή και
στη βιομηχανία κ.α. Σε θεωρητικό
επίπεδο κυριάρχησαν σε μια πορεία οι
θεωρίες του «σοσιαλισμού με αγορά»
και η αποδοχή του νόμου της αξίας ως
συστατικού της σοσιαλιστικής παραγωγής.
Ως συνέπεια το ΚΚΣΕ έχασε σταδιακά τα
επαναστατικά του χαρακτηριστικά και σε
ένα βάθος χρόνου διαβρώθηκε τόσο, ώστε
μεταβλήθηκε σε παράγοντα επικράτησης
της αντεπανάστασης, ειδικότερα την
περίοδο της περεστρόικα. Στο επίπεδο
των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος,
το 20ο Συνέδριο γενίκευσε τη γραμμή της

23

ΙΣΤΟΡΙΑ
«ειρηνικής συνύπαρξης» ιμπεριαλισμούσοσιαλισμού που είχε αναπτυχθεί τα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και ως ένα
βαθμό στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ,
το 1952. Στην πράξη, η πρόταξη της
«ειρηνικής συνύπαρξης» επέτρεψε την
καλλιέργεια ουτοπικών αντιλήψεων για
τη δυνατότητα μακρόχρονης συμβίωσης
του ιμπεριαλισμού με τις χώρες της
σοσιαλιστικής οικοδόμησης που είχαν
σπάσει τη μονοκρατορία του. Παράλληλα,
η γραμμή της «ειρηνικής συνύπαρξης»
τροφοδότησε τη ρεφορμιστική μετάλλαξη
της στρατηγικής των ΚΚ, αφού
συνδυάστηκε με την πρόταξη της θέσης
περί της δυνατότητας κοινοβουλευτικού
ειρηνικού περάσματος στο σοσιαλισμό.
Η ιστορική πείρα απέδειξε ότι η ταξική
πάλη, όπως και η ιδεολογική-πολιτική της
έκφραση αποδυναμώνεται και αλλοιώνεται
όταν επικρατήσει ο ρεφορμισμός στη
στρατηγική. Οι προηγούμενες αλλαγές
είχαν αντίκτυπο και στο ΚΚΕ. Η υπαρκτή
φραξιονιστική
δραστηριότητα
στο
εσωτερικό του, που είχε εκφραστεί από τους
Μήτσο Παρτσαλίδη, Μάρκο Βαφειάδη
και άλλους και είχε ερείσματα και στα
ηγετικά κλιμάκια του ΚΚΣΕ, ενισχύθηκε
και εξελίχθηκε σε ανοιχτή οργανωτική
παρέμβαση στο ΚΚΕ, με στόχο την αλλαγή
της ηγεσίας του και της πολιτικής του.
Ως κύρια σημεία της πολεμικής κατά της
ηγεσίας του ΚΚΕ, κυρίως κατά του Νίκου
Ζαχαριάδη, αναδείχτηκαν ο χαρακτήρας
της επανάστασης στην Ελλάδα, αν δηλαδή
θα ήταν σοσιαλιστική ή αστικοδημοκρατική,
η επιλογή του ένοπλου αγώνα της περιόδου
1946-1949, καθώς και η εσωκομματική
λειτουργία. Τα παραπάνω συνοδεύονταν
με κατηγορίες εναντίον του Ζαχαριάδη
που καλλιεργούσαν την εικόνα του ύποπτου
για συνεργασία με τον ταξικό εχθρό.
Επίκεντρο της διαπάλης αναδείχτηκε η
περιοχή της Τασκένδης, αφού εκεί ζούσαν
16.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες. Από
αυτούς, 8.000 ήταν μέλη της Κομματικής
Οργάνωσης, πολλοί νεολαίοι ήταν μέλη της
Κομσομόλ και η συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων ήταν οργανωμένη στα
σοβιετικά συνδικάτα. Επιπρόσθετα, η
Κομματική Οργάνωση Τασκένδης ήταν
η μόνη που υπαγόταν αποκλειστικά στο
ΚΚΕ, την περίοδο που στις άλλες χώρες
που φιλοξενούνταν πολιτικοί πρόσφυγες
είχε αρχίσει η διαδικασία ένταξης των
κομματικών μελών στα αδελφά εργατικά
και κομμουνιστικά κόμματα. Η Κομματική
Οργάνωση Τασκένδης διέθετε εδαφικές
οργανώσεις σε 14 πολιτείες, καθώς και
ξεχωριστές Οργανώσεις στις Οικοδομικές
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Επιχειρήσεις της Τασκένδης και του
Τσιρτσίκ, στο εργοστασιακό συγκρότημα
Τασελμάς και 40 ανεξάρτητες ΚΟΒ
διάφορων εργασιακών χώρων. Όλα τα
προηγούμενα την καθιστούσαν ραχοκοκαλιά
του Κόμματος, με καθοριστικό ρόλο στην
έκβαση των αποφάσεων των κομματικών
σωμάτων και στην εκλογή της Κεντρικής
του Επιτροπής.
Το καλοκαίρι του 1955, άρχισαν οι
διεργασίες για τη σύγκληση της 4ης
Συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης
Τασκένδης. Με ευθύνη της πλειοψηφίας
του Γραφείου της Κομματικής Επιτροπής,
αλλά και με τη στήριξη στελεχών του
ΚΚΣΕ και των κρατικών οργάνων
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του
Ουζμπεκιστάν διαμορφώθηκε συσχετισμός
αντιπροσώπων αναντίστοιχος με την
τοποθέτηση της κομματικής βάσης και της
πλειοψηφίας της Κομματικής Επιτροπής.
Σε αυτές τις συνθήκες, με παρέμβαση
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η
Κομματική Επιτροπή της Τασκένδης
συμφώνησε να μετατεθεί η Συνδιάσκεψη.
Στη συνέχεια ο Ζαχαριάδης πήγε στην
Τασκένδη, επικεφαλής αντιπροσωπείας της
Κεντρικής Επιτροπής, η οποία εισηγήθηκε
νέα αναβολή. Στις 9 Σεπτέμβρη, η
αντιπροσωπεία της ΚΕ καθαίρεσε το
Γραφείο της Κομματικής Επιτροπής
Τασκένδης και μέλη των Κομματικών
Επιτροπών σε 5 πολιτείες, έπειτα από
επεισόδια που σημειώθηκαν στην 3η
Πολιτεία. Την επόμενη, πραγματοποιήθηκε
ανοιχτή συγκέντρωση-διαμαρτυρία και
επίθεση στα γραφεία της Κομματικής
Επιτροπής στην 7η Πολιτεία, όπου
βρισκόταν και η αντιπροσωπεία της
Κεντρικής Επιτροπής. Στις 11 Σεπτέμβρη,
χιλιάδες μέλη της Κομματικής Οργάνωσης
Τασκένδης και άλλοι πολιτικοί πρόσφυγες,
που είχαν ταχθεί υπέρ της Κεντρικής
Επιτροπής, προχώρησαν σε συγκέντρωση
και επιθέσεις ενάντια στα καθαιρεμένα
στελέχη της Κομματικής Οργάνωσης
Τασκένδης και τους υποστηρικτές τους.
Στις συγκρούσεις αναμείχτηκαν υπέρ των
καθαιρεμένων στελέχη του ΚΚΣΕ, αλλά
και οι κρατικές αρχές του Ουζμπεκιστάν,
που προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις
υποστηρικτών της Κεντρικής Επιτροπής.
Η διαπάλη συνεχίστηκε και στην 5η
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, το
Δεκέμβρη του 1955, όπου καταγγέλθηκε
η ανάμειξη σοβιετικών στελεχών, όπως και
το ότι με την κατηγορία του αντισοβιετικού
πραγματοποιούνταν διαγραφές κ.α. στην
Κομματική Οργάνωση Τασκένδης. Το
μέλος του Πολιτικού Γραφείου Κώστας

Κολιγιάννης υποστήριξε ότι τα προβλήματα
δεν αφορούσαν την Οργάνωση της
Τασκένδης, αλλά την Κεντρική Επιτροπή,
ζήτησε παρέμβαση του ΚΚΣΕ, καθώς
και την επανεξέταση της διαγραφής του
Βαφειάδη από το Κόμμα. Στην ίδια ρότα,
36 μέλη της Κομματικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ελέγχου Τασκένδης
έστειλαν επιστολή στην Κομινφόρμ, όπου
ανάμεσα σε άλλα έγραφαν: «Προβάλλει το
ερώτημα αν έπρεπε να κάνουμε τον δεύτερο
ένοπλο αγώνα ή να ακολουθήσουμε άλλον
μακρύτερο «ειρηνικό» δρόμο. (…) Είναι
γεγονός ότι για το κίνημά μας οι συνθήκες
στην περίοδο 1945-1949 ήταν πολύ
δυσκολότερες απ’ τις συνθήκες της περιόδου
1941. Και οι δυσκολίες αυτές οφείλονταν,
από διεθνή άποψη, στο ότι ο πόλεμος
είχε τελειώσει, η ΕΣΣΔ είχε ανάγκη από
μια λίγο-πολύ μακρόχρονη περίοδο να
επουλώσει τις πληγές που της προξένησε
ο πόλεμος, τα καθεστώτα των λαϊκών
δημοκρατιών δεν είχαν ακόμα στερεωθεί
κλπ. Από εσωτερική άποψη, στο ότι ο λαός
είχε κουραστεί από τον πολύχρονο πόλεμο
(1940-1945), στο ότι η ήττα του Δεκέμβρη
1944 και η προδοσία του αγώνα απ’ την
ηγεσία του ΚΚΕ είχε δημιουργήσει στις
λαϊκές μάζες απογοήτευση, στην ύπαρξη
αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κλπ.
Δηλαδή, με δύο λόγια, απαιτούνταν μια
λίγο πολύ μακρόχρονη περίοδος για την
ανασύνταξη των επαναστατικών δυνάμεων.»
Στο επίκεντρό της παραπάνω τοποθέτησης
βρισκόταν η πεποίθηση ότι ήταν προς
όφελος της προάσπισης της σοβιετικής
εξουσίας και του εργατικού-λαϊκού
κινήματος στην Ελλάδα η υποχώρηση του
τελευταίου μπροστά στις αστικές επιδιώξεις
και η συμμετοχή στις εκλογές του 1946.
Στη συνέχεια, η επιστολή στιγμάτιζε την
τοποθέτηση του Ζαχαριάδη στο κλείσιμο
της 5ης Ολομέλειας του 1949, με την
οποία προσδιοριζόταν ως σοσιαλιστικός
ο χαρακτήρας της επανάστασης στην
Ελλάδα: «…Η παραπάνω άποψη που
ο σ. Ζαχαριάδης εξέφρασε (…) είναι
ριζικά εσφαλμένη και επιζήμια. Αποτελεί
πήδημα στο κενό, γιατί παρακάμπτει
αυθαίρετα, αντιμαρξιστικά το στάδιο του
αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού.
(…) Και ύστερα απ’ το 1949 η καθοδήγηση
του ΚΚΕ εξακολουθεί να επιμένει στην
εσφαλμένη διατύπωση του χαρακτήρα
της επανάστασης στην Ελλάδα σαν
σοσιαλιστικής και να μην έχει μίνιμουμ
πρόγραμμα, πράγμα που φρενάρει, δεσμεύει
την κινητοποίηση των λαϊκών επαναστατικών
δυνάμεων....». Το «ύστερα απ’ το 1949»
αναφερόταν στο γεγονός ότι η επανάσταση
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προσδιοριζόταν ως σοσιαλιστική και από
το Σχέδιο Προγράμματος που ψήφισε
η 4η Πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής
Επιτροπής το 1953, το οποίο αποσύρθηκε,
μετά την απόρριψή του από την ηγεσία του
ΚΚΣΕ. Βέβαια το Σχέδιο Προγράμματος,
αν και αποτελούσε σημαντικό βήμα στη
συλλογική θεωρητική σκέψη του ΚΚΕ,
στήριζε τον καθορισμό του χαρακτήρα της
επανάστασης στην αλλαγή του συσχετισμού
δυνάμεων υπέρ των Κομμουνιστικών
Κομμάτων και όχι, όπως θα έπρεπε, στην
ωριμότητα των υλικών προϋποθέσεων,
δηλαδή στην κυριαρχία των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής στην Ελλάδα. Έτσι,
οι αντιφάσεις στη στρατηγική του ΚΚΕ
συνέχιζαν να παραμένουν. Αναφερόμαστε
για παράδειγμα στη συγκρότηση της ΕΔΑ,
που είχε ιδρυθεί όντας γενικός γραμματέας
ο Νίκος Ζαχαριάδης. Ακόμα και στη
συγκρότηση της Δημοκρατικής Ένωσης
στις εκλογές του Φλεβάρη του 1956, όπου
η ΕΔΑ συμμάχησε με το Γ. Παπανδρέου
και τον Κ. Τσαλδάρη. Ο Ζαχαριάδης
θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και ως απόδειξη
μη σεχταρισμού αυτή τη συμμαχία, όπου
η ΕΔΑ εξέλεξε 18 βουλευτές. Αλλά και
η αντίθετη πλευρά είχε παρόμοια λογική
συμμαχιών. Μετά την επιστολή των 36
στελεχών, ακολούθησε η παρέμβαση του
μέλους του ΠΓ του ΚΚΣΕ Μ. Σουσλόφ, με
την οποία ματαιωνόταν η σύγκληση της 4ης
Συνδιάσκεψης της Οργάνωσης Τασκένδης
τη στιγμή που ο Ζαχαριάδης βρισκόταν ήδη
εκεί για να πάρει μέρος. Ο Ζαχαριάδης, σε
επιστολή που απηύθυνε προς το Προεδρείο
της ΚΕ του ΚΚΣΕ, τόνιζε: «… η εκ νέου
αναβολή της Συνδιάσκεψης παρατείνει
την έκρυθμη κατάσταση της Οργάνωσης
και δημιουργεί για τους εκπατρισμένους
συντρόφους μας μια σειρά δυσκολίες
γύρω από το ζήτημα της εργασιακής
αποκατάστασης, της συλλογικής διατροφής,
της κατοικίας κτλ. Αυτή η κατάσταση
δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από το
γεγονός ότι, ουσιαστικά, οι σχέσεις ανάμεσα
στην ηγεσία της ΚΟ Τασκένδης και στους
ντόπιους σοβιετικούς συντρόφους είναι
καθαρά τυπικές και η καθοδήγηση της ΚΟ
Τασκένδης παραμερίζεται και αγνοείται
στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται
άμεσα με τους εκπατρισμένους συντρόφους
μας….»
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέλη του
ΚΚΕ έστελναν γράμματα στο ΚΚΣΕ
και σε άλλα αδελφά κόμματα. Σε αυτά
κατηγορούσαν το Ζαχαριάδη και το
ΠΓ για σεχταριστική πολιτική, ανώμαλη
εσωκομματική
λειτουργία,
έλλειψη
διεθνιστικής στάσης προς το ΚΚΣΕ, καθώς
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και για έλλειψη φροντίδας αναφορικά με
τις παράνομες οργανώσεις στην Ελλάδα.
Ενώ διαρκούσαν οι εργασίες του 20ου
συνεδρίου του ΚΚΣΕ, αντιπροσωπείες 6
κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων
από τη Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία,
την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία
και την Τσεχοσλοβακία αποφάσισαν
να συγκροτήσουν Διεθνή Επιτροπή
παρέμβασης στο ΚΚΕ. Στις 26 Φλεβάρη
1956, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να συγκαλέσει την 6η Πλατιά Ολομέλεια
της ΚΕ του ΚΚΕ, με συμμετοχή όσων
είχαν εκλεγεί από το 7ο Συνέδριο και
αργότερα καθαιρεθεί ή απαλλαγεί, ενώ
δέχτηκε να μην παραστούν οι Ζαχαριάδης
και Μπαρτζιώτα. Η 6η Ολομέλεια
συγκλήθηκε στις 11-12 Μάρτη 1956 και
αποφάσισε την καθαίρεση του Ζαχαριάδη
από τη θέση του Γενικού Γραμματέα
και την απομάκρυνσή του από το ΠΓ.
Επίσης, καθαίρεσε τον Μπαρτζιώτα και
τον απομάκρυνε από το Πολιτικό Γραφείο.
Ακόμα, αποκατέστησε ως μέλη του ΚΚΕ
και της ΚΕ καθαιρεμένα και διαγραφέντα
στελέχη και προέτρεψε να επανεξεταστούν οι
καθαιρέσεις και οι διαγραφές της περιόδου
Ζαχαριάδη. Η κρίση του 1956, ανάμεσα
στα άλλα αναδείκνυε και τη δυσκολία
και τη συνθετότητα του εγχειρήματος
κατάκτησης από την πλευρά του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος της ενότητάς
του σε επαναστατική κατεύθυνση. Το κύρος
του ΚΚΣΕ, σε συνδυασμό με την απουσία
πλήρους ρήξης με τον οπορτουνισμό σειράς
Κομμουνιστικών Κομμάτων, δυσχέραινε
την ανάπτυξη σταθερής αυτοτελούς ταξικής
κριτικής απέναντι στο ΚΚΣΕ, με κριτήριο
τα γενικά συμφέροντα της παγκόσμιας
εργατικής τάξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον
αντικειμενικά βαρύνοντα ρόλο του ΚΚΣΕ
στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, αφού
ήταν εκείνο το κόμμα που πρωτοστάτησε
στη διαπάλη με τον οπορτουνισμό
στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου, καθοδήγησε νικηφόρα την
Οκτωβριανή σοσιαλιστική επανάσταση και
πρωτοστάτησε στην οργανωτική συνένωση
των Κομμουνιστικών Κομμάτων στο
πλαίσιο της Κομμουνιστικής Διεθνούς.
Το θέμα λοιπόν βρίσκεται στην ικανότητα
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος να
διαμορφώνει σωστή στρατηγική, δίχως να
αναιρείται η ευθύνη κάθε Κομμουνιστικού
Κόμματος για τη χώρα του. Κάθε
Κομμουνιστικό Κόμμα έχει χρέος να
παλεύει στη χώρα του και μέσα στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα για να πλουτίζεται
ή να διορθώνεται σε επαναστατική
κατεύθυνση η διεθνής στρατηγική. Σε

αυτή τη βάση, οι εξελίξεις σε κάθε γωνιά
του κόσμου πρέπει να ενδιαφέρουν το
σύνολο των Κομμουνιστικών Κομμάτων.
Υπό αυτό το πρίσμα, προβληματισμό
προκαλεί και η μεταστροφή δεκάδων
μελών της ΚΕ, του ΠΓ και άλλων στελεχών
που συμμετείχαν στην 6η Ολομέλεια και
τοποθετήθηκαν κατά του Ζαχαριάδη, ενώ
μέχρι τότε συμφωνούσαν με τις αποφάσεις
και υπερθεμάτιζαν. Φυσικά, στη στάση τους
βάρυνε η τοποθέτηση του ΚΚΣΕ και των
αδελφών κομμάτων. Φαίνεται ακόμα ότι
μια σειρά στελέχη του ΚΚΕ δεν ήθελαν
να αντιπαρατεθούν με τις αποφάσεις της
Επιτροπής σε συνθήκες παρανομίας του
ΚΚΕ, πολιτικής προσφυγιάς, αλλά και
στο πλαίσιο της οξυμμένης σύγκρουσης
σοσιαλισμού- καπιταλισμού. Ωστόσο, οι
παραπάνω αντικειμενικές συνθήκες δεν
μπορούν να ακυρώσουν τις ευθύνες. Οι
αποφάσεις της Ολομέλειας αποτέλεσαν την
απαρχή σειράς αρνητικών επιλογών, που
αφορούσαν τη στρατηγική του Κόμματος,
τη διάλυση των παράνομων κομματικών
οργανώσεων το 1958, την ανάπτυξη του
αναθεωρητισμού στις γραμμές του που
αποκρυσταλλώθηκε
και
εκφράστηκε
διασπαστικά το 1968 με τη 12η Ολομέλεια,
αλλά και πριν από αυτή με την ομάδα του
Μάρκου Βαφειάδη κ.ά.…
Αμέσως μετά την 6η Ολομέλεια, ξεκίνησε
η εσωκομματική ενημέρωση. Με βάσιμες
εκτιμήσεις, που πατάνε στα ντοκουμέντα
της εποχής, υπήρχε αμφισβήτηση των
αποφάσεων από την πλειοψηφία της
κομματικής βάσης. Η κατάσταση δε
βελτιώθηκε παρά τις καθαιρέσεις και τις
περίπου 3.400 διαγραφές. Τελικά, στις
31 Αυγούστου 1956, η ΚΕ αποφάσισε να
διαλύσει και να ανασυγκροτήσει πολλές
Κομματικές
Οργανώσεις.
Διαφωνίες
εκφράστηκαν και σε άλλες Κομματικές
Οργανώσεις, όπως και στις φυλακές και τις
εξορίες στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, το έργο
της 6ης Ολομέλειας ήρθε να συμπληρώσει
η 7η Ολομέλεια που συγκλήθηκε στη
Ρουμανία στις 30 Δεκέμβρη 1957. Η
εισήγηση κατηγορούσε το Ζαχαριάδη
για ανοιχτή φραξιονιστική δουλειά και η
Ολομέλεια αποφάσισε την καθαίρεσή του
από μέλος της ΚΕ και τη διαγραφή του από
το ΚΚΕ ως αντικομματικό, φραξιονιστικό,
αντιδιεθνιστικό και εχθρικό στοιχείο.
Παράλληλα, η απόφαση σημείωνε, ότι,
επειδή πολλές ενέργειές του ξέφευγαν
από το πλαίσιο των συνηθισμένων λαθών,
επιβαλλόταν να γίνει συστηματική και
λεπτομερειακή έρευνα σ’ ολόκληρη τη
ζωή και τη δράση του. Σε ανάλογο κλίμα
κινήθηκαν οι πολιτικές αποφάσεις της 7ης
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Ολομέλειας, όπως η Προγραμματική
Διακήρυξη που διαμόρφωσε. Δεν είναι
τυχαίο ότι, 5 μήνες μετά την 7η Ολομέλεια,
η Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ
αποφάσισε τη μετατροπή της σε ενιαίο
κόμμα. Επρόκειτο για τον πρόδρομο της
διάλυσης των παράνομων κομματικών
οργανώσεων στην Ελλάδα και τη διάχυση
των κομμουνιστών στην ΕΔΑ. (Οι
αποφάσεις της 7ης Ολομέλειας διεύρυναν
το χάσμα ανάμεσα στους πολιτικούς
πρόσφυγες. Το ΚΚΕ από το 1973 με
απόφαση του 9ου Συνεδρίου του κάλεσε να
επιστρέψουν στο Κόμμα σε ατομική βάση
όσοι είχαν διαγραφεί τα προηγούμενα
χρόνια, με την προϋπόθεση να συμφωνούν
με το πρόγραμμα του Κόμματος.
Αργότερα, το ΚΚΕ άσκησε κριτική στις
αποφάσεις της 6ης και της 7ης Ολομέλειας.
Ωστόσο, με αυτές τις νεότερες επεξεργασίες
του υπερέβη το σχήμα «ζαχαριαδικοίαντιζαχαριαδικοί», που επικράτησε επί
πολλές δεκαετίες. Ο παραπάνω διαχωρισμός

δεν ανταποκρινόταν στη βαθύτερη φύση του
κομματικού προβλήματος που είχε ως πηγή
τη στρατηγική του ΚΚΕ και του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος. Επίσης, με
απόφαση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης,
τον Ιούλη του 2011, το ΚΚΕ έκρινε ως
άδικη και συκοφαντική την κατηγορία ότι ο
Ζαχαριάδης ήταν ύποπτος συνεργασίας με
τον ταξικό εχθρό. Ταυτόχρονα, προχώρησε
στην επίσημη αποκατάσταση του Νίκου
Ζαχαριάδη, αναγνωρίζοντας τη σημαντική
του συμβολή στην ανάπτυξη του ΚΚΕ
την περίοδο 1931-1936, τον ηγετικό του
ρόλο σε συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης,
διώξεων, εκτελέσεων, δράσης κρατικών
εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών
κατά του ΚΚΕ, ακόμα και διάβρωσης
των κομματικών του οργανώσεων, κατά
τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά.
Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τόνισε τον
πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζαχαριάδη στη
δημιουργία και την ηρωική πάλη του ΔΣΕ,
η οποία αποτέλεσε και την κορύφωση της

ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο
αιώνα. Παράλληλα, ανέδειξε την ακλόνητη
επιμονή του στην ανασυγκρότηση των
παράνομων κομματικών οργανώσεων την
περίοδο 1949- 1955 και στο συνδυασμό
της νόμιμης με την παράνομη δουλειά.
Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ επισήμανε αδυναμίες
στον Ζαχαριάδη, κρίνοντάς τον ως Γενικό
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
Η κυριότερη ήταν ότι δεν μπόρεσε να
βγάλει ολοκληρωμένα συμπεράσματα
από την πορεία του ΚΚΕ την περίοδο
1941-1945, ώστε το 7ο Συνέδριο του
Κόμματος, το 1945, να διαμορφώσει
πρόγραμμα πάλης για το σοσιαλισμό.
Δίχως να αποτελούν τη μοναδική αιτία, οι
στρατηγικές αδυναμίες του 7ου Συνεδρίου
επέδρασσαν στη διεξαγωγή του ένοπλου
ταξικού αγώνα 1946-1949. Αυτά κι άλλα
παρόμοιου βάρους θέματα απασχολούν
τον υπό επεξεργασία Α’ Τόμο του Δοκιμίου
Ιστορίας του ΚΚΕ, περιόδου 1918-1949.

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ 1968 -TΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Του Κώστα Σκολαρίκου
(http://www.katiousa.gr/istoria/arthro-tou-k-skolarikou-gia-ti-diaspasi-tou-kke-68/)
Κ: Αρκετοί αναγνώστες μας ζητήσανε να γράψουμε για την διάσπαση του ΚΚΕ το 1968 και το ιστορικό πλαίσιο. Αναδημοσιεύουμε
το άρθρο από το Ένθετο Αφιέρωμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τα 50 χρόνια από τη διάσπαση του ΚΚΕ, στη 12η
Ολομέλεια του 1968, του Κώστα Σκολαρίκου για το ιστορικό πλαίσιο και τα σύγχρονα διδάγματα των γεγονότων της εποχής από
την σελίδα katiousa.gr
Ιστορικό πλαίσιο και σύγχρονα διδάγματα -12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Φλεβάρης 1968)

Μ

ια σύνοψη του ιστορικού υπόβαθρου
και πλαισίου για όποιον επιθυμεί
να αποφύγει στερεότυπες διαπιστώσεις
και να καταλήξει σε χρήσιμα για το
εργατικό-λαϊκό κίνημα συμπεράσματα.
Στη 12η Ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ
συντελέστηκε η οργανωτική διάσπαση του
ΚΚΕ και στη συνέχεια δημιουργήθηκε το
λεγόμενο “ΚΚΕ Εσωτερικού”. Ωστόσο,
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στις διάφορες πολιτικές εξιστορήσεις,
στα επετειακά αφιερώματα κ.λπ. αμελώς
φωτίζονται ή και συσκοτίζονται οι
παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν, προς
όφελος αφηγήσεων που επιχειρούν να την
παρουσιάσουν ως διαμάχη “ανανεωτικών”“δογματικών”, ακόμα και ως συνέπεια
παθογενειών σύμφυτων με την “Αριστερά”.
Μια σύνοψη του ιστορικού υπόβαθρου

και πλαισίου της 12ης Ολομέλειας είναι
απαραίτητη για όποιον επιθυμεί να αποφύγει
στερεότυπες διαπιστώσεις και να καταλήξει
σε χρήσιμα για το εργατικό-λαϊκό κίνημα
συμπεράσματα. Η 12η Ολομέλεια συνιστά
αποτέλεσμα
μιας
πολυπαραγοντικής
εξίσωσης, βασικότεροι συντελεστές της
οποίας ήταν:
1. Η διαπάλη στο εσωτερικό του ΚΚΕ
αναφορικά με την εξέλιξη της ταξικής πάλης
την κρίσιμη δεκαετία του 1940, οπότε οι
εργατικές-λαϊκές μάζες βγήκαν στο ιστορικό
προσκήνιο, φτάνοντας να αμφισβητήσουν
την υπόσταση της καπιταλιστικής εξουσίας.
Η διαπάλη διεξαγόταν μετά το τέλος του
αγώνα του ΔΣΕ (1949) σε πρωτόγνωρες
συνθήκες στρατιωτικής ήττας, πολιτικής
προσφυγιάς της πλειονότητας των μελών
και στελεχών του ΚΚΕ και μακρόχρονης
εξορίας-φυλάκισης ή παράνομης δράσης
όσων παρέμειναν στην Ελλάδα. Συνδεόταν
με την οργανωτική συγκρότηση και δράση
του ΚΚΕ σε συνθήκες παρανομίας.
Ταυτόχρονα, συνδεόταν με στρατηγικές
επεξεργασίες
του
ΚΚΕ
(Σχέδιο
Προγράμματος 1953), οι οποίες, παρά τις
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ΙΣΤΟΡΙΑ
αντιφάσεις τους, αποτελούσαν βήμα προς τα
μπρος, αφού προσδιόριζαν την επερχόμενη
επανάσταση ως σοσιαλιστική.
2.
Η
κατάσταση
του
διεθνούς
κομμουνιστικού
κινήματος,
ως
αναπόσπαστο μέρος του οποίου δρούσε το
ΚΚΕ.
Α) Στο πλαίσιο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς (1919-1943), την περίοδο του
Μεσοπολέμου, θεωρήθηκε απαραίτητο
για τις περισσότερες χώρες το ενδιάμεσο
στάδιο ανάμεσα στην καπιταλιστική και
τη σοσιαλιστική εξουσία και σε αυτή την
κατεύθυνση υιοθετήθηκε ο σχηματισμός
αντιφατικών κυβερνήσεων συνεργασίας των
κομμουνιστών με αστικές δυνάμεις.
Β) Στο 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ (1956),
που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα, υπερίσχυσε η τάση
που εξέφραζε τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες
αντιδρούσαν στην επέκταση και εμβάθυνση
των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής
(κολχόζνικοι αγρότες, διευθυντικά στελέχη
στην αγροτική παραγωγή και βιομηχανία
κ.ά.). Επίσης, το συνέδριο γενίκευσε
τη γραμμή της “ειρηνικής συνύπαρξης”
ιμπεριαλισμού-σοσιαλισμού, που επέτρεψε
την καλλιέργεια ουτοπικών αντιλήψεων για τη
δυνατότητα μακρόχρονης συμβίωσής τους
και συνδυάστηκε με την πρόταξη της θέση
περί της δυνατότητας “κοινοβουλευτικού
περάσματος στο σοσιαλισμό”.
Γ)
Η
επιδίωξη
“κοινοβουλευτικού
περάσματος” σε συνδυασμό με τη
στρατηγική των ενδιάμεσων κυβερνήσεων
(αντιμονοπωλιακών κ.ά.) οδήγησε τα Κ.Κ.
των καπιταλιστικών κρατών στη συνεργασία
με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα (και
όχι μόνο), με σκοπό την κατάκτηση της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και την
υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που θεωρητικά
θα επέτρεπαν τον ταξικό αναπροσανατολισμό
αρχικά του αστικού κράτους και στη συνέχεια
της καπιταλιστικής οικονομίας και κοινωνίας.
Επρόκειτο για τις βάσεις του λεγόμενου
“ευρωκομμουνιστικού” ρεύματος.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η 6η Ολομέλεια
(1956) αποφάσισε την καθαίρεση του
Ν. Ζαχαριάδη από τη θέση του γενικού
γραμματέα, ενώ η 7η Ολομέλεια (1957)
τον διέγραψε από το ΚΚΕ. Σε ανάλογο
κλίμα, η προγραμματική διακήρυξη της
7ης Ολομέλειας έθεσε ως στόχο την Εθνική
Δημοκρατική Αλλαγή, με ένα κυβερνητικό
πρόγραμμα σε συμμαχία με τμήματα της
αστικής τάξης και με αστικά κόμματα.
Οι αποφάσεις επέδρασαν και στην
οργανωτική ανασυγκρότηση του ΚΚΕ. Η
Α’ Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ (1956), που είχε
συγκροτηθεί ως συνασπισμός κομμάτων,
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αποφάσισε τη μετατροπή της σε ενιαίο
κόμμα, ενώ η 8η Ολομέλεια της ΚΕ του
ΚΚΕ (1958) αποφάσισε την αυτοδιάλυση
των παράνομων κομματικών οργανώσεων
και τη διάχυση των μελών τους στην ΕΔΑ,
στο όνομα της διευκόλυνσης της δράσης.
Έτσι, εγκαταλείφθηκαν οι προσπάθειες
για την ανασυγκρότηση των παράνομων
κομματικών οργανώσεων και ακυρώθηκε η
οργανωτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ στα όρια
μιας ρεφορμιστικής στρατηγικής.
Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν άργησαν να
φανούν. Έτσι, δυνάμεις της ηγεσίας του ΚΚΕ,
που μέχρι πρότινος είχαν συμπαραταχθεί
με στελέχη της φραξιονιστικής ομάδας
Παρτσαλίδη-Ζωγράφου-Δημητρίου κ.ά.,
άρχισαν να συνειδητοποιούν το πρόβλημα
από τη διάλυση του ΚΚΕ. Σε αυτή τη
βάση, η 8η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ
(1965) αποφάσισε τη λήψη πρωτοβουλιών
για την de facto νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
Ωστόσο δε διασφαλίστηκε η εφαρμογή
της, η οποία συναντούσε την αντίδραση
στελεχών του κόμματος που υιοθετούσαν
“ευρωκομμουνιστικές” θέσεις.
Η επιβολή της απριλιανής δικτατορίας
άλλαξε τα δεδομένα, διότι:
1.
Η
απουσία
κομματικών
οργανώσεων διευκόλυνε τα κατασταλτικά
χτυπήματα της δικτατορίας, ενώ δυσχέρανε
την ανασυγκρότηση του εργατικού-λαϊκού
κινήματος σε συνθήκες δικτατορίας.
2.
Η απαγόρευση δράσης της
ΕΔΑ αντικειμενικά ακύρωσε το κυριότερο
επιχείρημα υπέρ της διάλυσης των
παράνομων κομματικών οργανώσεων.
Παράλληλα,
ο
“ευρωκομμουνισμός”
ωρίμασε ως αστικό πολιτικό ρεύμα.
Τα
“ευρωκομμουνιστικά”
κόμματα
αμφισβήτησαν την πρωτοπορία της εργατικής
τάξης, απαρνήθηκαν το μαρξισμό-λενινισμό
ως καθοδηγητική αρχή των αποφάσεών
τους και τη δικτατορία του προλεταριάτου
ως επιδιωκόμενη εξουσία, αποδέχτηκαν
την καπιταλιστική δημοκρατία και εξουσία,
συμφιλιώθηκαν με τις διεθνείς αξιώσεις της
αστικής τους τάξης και τη συμμετοχή της
στους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
(ΕΟΚ, ΝΑΤΟ κ.λπ.), ενώ εναρμονίστηκαν
και με την καπιταλιστική κριτική στις χώρες
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Ανάλογη
ήταν η στάση όσων στελεχών του ΚΚΕ
υιοθετούσαν τις “ευρωκομμουνιστικές”
επεξεργασίες.
Σε αυτές τις συνθήκες, αποδείχτηκε πως το
μεγαλύτερο μέρος των στελεχών του ΚΚΕ,
παρά τις αδυναμίες του στη διαμόρφωση
επαναστατικής στρατηγικής, ποτέ δεν
αποδέχτηκε υποχωρήσεις αρχών. Η 12η
Ολομέλεια διαδραμάτισε θετικό ρόλο, διότι:

1. Εξασφάλισε την ιστορική συνέχεια του
ΚΚΕ, την οργανωτική του αυτοτέλεια, παρά
τις αντιφάσεις που συνέχισαν να υπάρχουν
στη στρατηγική του ΚΚΕ.
2. Έφερε στην πρώτη γραμμή την υπεράσπιση
των αρχών του μαρξισμού-λενινισμού και
του προλεταριακού διεθνισμού.
3. Μέσω της ανασυγκρότησης των
κομματικών οργανώσεων και τη συγκρότηση
σε συνέχεια της ΚΝΕ ανακόπηκε η
φθίνουσα οργανωτική πορεία του ΚΚΕ
και πολλοί νέοι κομμουνιστές εντάχθηκαν
στο ΚΚΕ και συνέβαλαν στην άνοδο του
αντιστασιακού κινήματος ενάντια στη
δικτατορία των συνταγματαρχών. Εξάλλου,
με τις αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας
συμπαρατάχθηκε η μεγάλη πλειονότητα των
πολιτικών κρατούμενων και των πολιτικών
προσφύγων και σε μια πορεία η πλειονότητα
των μελών και οπαδών της ΕΔΑ.
4.
Καλλιέργησε
κομμουνιστικά
αντανακλαστικά απέναντι στον οπορτουνισμό
και στο “ευρωκομμουνιστικό” ρεύμα. Αυτά
μαζί με άλλους ιστορικούς και πολιτικούς
παράγοντες συνέβαλαν στη διάσωση του
χαρακτήρα του κόμματος και κατά τη
διάρκεια της περιόδου 1989-1991, την
εποχή της ανατροπής των σοσιαλιστικών
καθεστώτων και της σχεδιασμένης
προσπάθειας διάλυσης του ΚΚΕ από
στελέχη του ίδιου, της ΕΑΡ και άλλων
σοσιαλδημοκρατών.
Από την άλλη πλευρά, το λεγόμενο
“ΚΚΕ Εσωτερικού” ακολούθησε τη
γενική πορεία των “ευρωκομμουνιστικών”
κομμάτων. Για ένα διάστημα καμουφλάρισε
με κομμουνιστική φρασεολογία τις
σοσιαλδημοκρατικές του θέσεις, ενώ σύντομα
ολοκλήρωσε τη μετάλλαξή του και την
ένταξή του στο αστικό πολιτικό σύστημα. Η
υποστήριξη ενός “σοσιαλισμού με ανθρώπινο
πρόσωπο” αποδείχτηκε το πρόσχημα για
την ενσωμάτωση στο απάνθρωπο πλαίσιο
του σύγχρονου καπιταλισμού.
Διόλου τυχαία, λοιπόν, οι του ΣΥΡΙΖΑ και
άλλοι ιδεολογικοί απόγονοι του “ΚΚΕ
Εσωτερικού” πρωτοστατούν σήμερα στα
αντεργατικά-λαϊκά μέτρα, προσφέροντας
χρήσιμες υπηρεσίες στην καπιταλιστική
εξουσία και τους διεθνείς συμμάχους της.
Είχαν προηγηθεί οι ομογάλακτοί τους σε
κυβερνήσεις συνεργασίας χωρών ή κρατιδίων
στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Δανία, τη
Γερμανία κ.λπ. (βλ. κυβερνήσεις Πρόντι,
Ντ’ Αλέμα, Μιτεράν, Ζοσπέν κ.ά.)
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ…
ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΖΟΥΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΠΗΓΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1929 – 2018

Σ

τις 9 Φεβρουαρίου 2018 ‘έφυγε’
από τη ζωή στην Αθήνα η
συμπατριώτισσα μας,
φίλη και
συντρόφισσα
Ευδοκία
Μανζούφα,
Αετόπουλο και ΕΠΟΝίτισσα στην
Εθνική Αντίσταση, μαχήτρια του ΔΣΕ,
μέλος της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας.
Μετά τον επαναπατρισμό της στην
Ελλάδα ερχότανε τακτικά στην Πράγα
και στην ΕΚ Πράγας της οποίας ήταν
μέλος. Παρά την ηλικία της προσπαθούσε
πάντα να βοηθήσει την Κοινότητά μας με
ότι μπορούσε. Όταν ήταν στην Πράγα
ερχότανε στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
για να μας βοηθήσει να ετοιμάσουμε
το περιοδικό «Καλημέρα» για το
ταχυδρομείο, συμμετείχε στις εκδηλώσεις
της Κοινότητας και πάντα ενδιαφερότανε
για τα δρώμενα της Κοινότητας. Δεν
παρέλειπε ποτέ να στείλει την ετήσια
συνδρομή της στην Κοινότητα και κάθε
χρόνο έστελνε από το υστέρημά της
εθελοντική συνδρομή για το περιοδικό
«Καλημέρα», του οποίου ήταν όπως η ίδια
μας έλεγε ‘φανατική’ αναγνώστρια.
Δεν ήταν εύκολή η ζωή της Ευδοκίας
όλα αυτά τα 89 χρόνια. Εάν δεν ήταν η
κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα
και η αναγκαστική προσφυγιά της μέχρι
το 1983 όταν επαναπατρίσθηκε, θα έλεγε
κανείς ότι όλο ‘ταξίδια’ ήταν η ζωή της.
Το κορίτσι από την Ιεροπηγή από μάνα
Σλαβοελληνίδα από την Ιεροπηγή και
πατέρα Έλληνα από το Επταχώρι, έζησε
στο πετσί της την Κατοχή. Οι Γερμανοί
κάψανε πολλά σπίτια στο χωριό της κι
ένα από αυτά ήταν και το δικό τους όταν
τα δύο αδερφάκια ήταν μέσα. Έτσι, η
Ευδοκία θα υποφέρει πολλά χρόνια μετά
από τα σημάδια που είχε αφήσει η φωτιά
πάνω στο σώμα της – στην πολιτική
προσφυγιά έκανε 12 πλαστικές εγχειρίσεις
(κι άλλες 20 για διάφορα προβλήματα
της υγείας της). Πολλές φορές μας έλεγε
‘η πέτρα σκάει, ο άνθρωπος όχι’ και στην
δική της περίπτωση με τόσα βάσανα και
τόσες περιπέτειες στη ζωή της, αυτό το
ρητό βγήκε αληθινό.
Το 1934 ο πατέρας της φεύγει για την
Αυστραλία ως μετανάστης και δεν
επιστρέφει ποτέ, οπότε η Ευδοκία δεν το
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θυμότανε καλά. Στην κατοχή τελειώνει
η ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή για τους
νέους στο χωριό Ιεροπηγή. Η μάνα της
οργανωμένη στο ΕΑΜ, βασανίζεται με
ξυλοδαρμούς και στέλνεται φυλακή. Η
μικρή Ευδοκία πρώτα γίνεται Αετόπουλο
για να βοηθά τους αντάρτες του ΕΛΑΣ
και μετά μπαίνει στις γραμμές της
ΕΠΟΝ. Τον Απρίλη του 1948 στέλεχος
του ΚΚΕ ενημερώνει το χωριό, όπου
γινότανε πολλές μάχες μεταξύ του ΔΣΕ
και του κυβερνητικού στρατού, ότι όποιος
θέλει μπορεί να στείλει τα παιδιά του στις
Λαϊκές Δημοκρατίες για να τα γλυτώσουν
από τους βομβαρδισμούς και τη λαίλαπα
του πολέμου. Οργανώθηκαν 4 ομάδες,
σύνολο 50 παιδιά και από τα γύρω χωριά
και η Ευδοκία μαζί με άλλα μεγαλύτερα
παιδιά γίνονται οι ‘μάνες’ – ομαδάρχισσες
για να προσέχουν τα μικρότερα παιδιά
μέχρι να φτάσουν στην γειτονική Αλβανία,
όπου έμεινε πέντε-έξι μήνες. Αυτό ήταν το
πρώτο ‘ταξίδι’.
Στη συνέχεια, ακολούθησε το δεύτερο
‘ταξίδι’, από την Αλβανία στη Ρουμανία,
όπου εγκαταστάθηκαν στον παιδικό σταθμό
Ρόμαν. «Εκεί μας δέχτηκαν πολύ καλά.
Μας έδωσαν αμέσως ρούχα καινούργια.
Είχαμε το μπάνιο μας και το κρεβάτι μας,
τα οποία δεν είχαμε στην Αλβανία. Ήταν
πολύ καλοί μαζί μας», γράφει η Ευδοκία
στις αναμνήσεις της στο βιβλίο «Το ταξίδι
της ζωής μου» αφιερωμένο στην κόρη της

Ναταλή και τα εγγόνια της. Δεν πέρασε
πολύ καιρός, και η Ευδοκία εθελοντικά
θέλησε να επιστρέψει στην Ελλάδα και
να πολεμήσει από τις γραμμές του ΔΣΕ.
Ένα μήνα εκπαίδευση στα όπλα στα
έμπεδα της Πρέσπας, μετά στο τάγμα
του Καραφωτιά, στη διμοιρία του Νίκου
Ιωαννίδη με ομαδάρχη τον Καρπούζα.
Με την υποχώρηση των τμημάτων του
ΔΣΕ, βρέθηκε και πάλι στην Αλβανία,
πρώτα στο Πρένες όπου συναντά την
μάνα της, η οποία ήταν μαγείρισσα στον
Παιδικό Σταθμό. Πίστεψε ότι δεν θα
χώριζαν ποτέ ξανά. Κι όμως χωρίσανε.
Από το Δυρράχιο με φορτηγά πλοία και
ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι μαζί με τα
τμήματα του ΔΣΕ φτάνει στο φιλόξενο
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Ουζμπεκιστάν. Κι αυτό ήταν το ‘τρίτο’ της
ταξίδι…
Και από κει ξεκινάει μια καινούργια ζωή,
πρώτα στο Μπεγκοβάτ με άλλους νέους
και νέους (ήταν 4 λόχοι δύο από κορίτσια
του οποίου η Ευδοκία ήταν ο λοχαγός και
δύο λόχοι από αγόρια). Μετά από 5 μήνες
πηγαίνει στη σχολή του Γιάγκι Γκουλ όπου
ξεκινάνε τα μαθήματα και η προετοιμασία
για τις τεχνικές σχολές. Μπαίνει στο
ΤΕΙ Βαμβακοεπεξεργασίας, τελειώνει τη
σχολή, εργάζεται σκληρά, παντρεύεται,
αποχτά μια όμορφη κορούλα, κάνει κι
άλλες εγχειρίσεις, χάνει τον άνδρα της
πολύ νέο και πάλι ξεκινάνε οι δυσκολίες
στην προσωπική της ζωή.
Προσπαθεί να βρει τη μάνα της και
τον αδερφό της και μετά από 18
χρόνια ξανασμίγει αυτή η οικογένεια
στην Τσεχοσλοβακία. Έτσι και το
Ουζμπεκιστάν δεν φάνηκε ότι θα ήταν ο
τελευταίος της σταθμός. Εργάζεται στο
Χράντετς Κράλοβε, μετά στην Πράγα
στις Τηλεπικοινωνίες και προσπαθεί να
τα βγάλει πέρα με την κόρη της, η οποία
είναι πια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο

του Καρόλου. Μετά από ένα χρόνο ο
αδερφός της φεύγει για την Αυστραλία να
βρει τον πατέρα τους, μετά η μάνα της
τον ακολουθεί και μένει η Ευδοκία με την
κόρη της Ναταλή. Αυτό είναι το τέταρτο
ταξίδι…
Φτάνουμε στην περίοδο των αγώνων για
τον ελεύθερο επαναπατρισμό όλων των
πολιτικών προσφύγων χωρίς εξαίρεση. Κι
εδώ για την Ευδοκία δεν ήταν εύκολα τα
πράγματα. Λόγω του ότι η μητέρα της
ήταν Σλαβοελληνίδα/Σλαβομακεδόνα δεν
τις εγκρίνουν την αίτηση στη Πρεσβεία της
Ελλάδας. Άλλος ένας μεγάλος αγώνας για
να αποδείξει ότι είναι Ελληνίδα! Τελικά
το 1983 καταφέρνουν με την Ναταλή να
επιστρέψουν στην πολυπόθητη πατρίδα
Ελλάδα, πρώτα στην Αθήνα και μετά
στην Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν και το
τελευταίο της ταξίδι…
Στο χωριό της είχαν μείνει 150 στρέμματα
διότι όλα τα άλλα τα είχαν δώσει σε
Βλάχους που είχε φέρει η κυβέρνηση
στα ερημωμένα χωριά μετά τον εμφύλιο
πόλεμο και τους μοίραζε τις ξένες
περιουσίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν

να φύγουν από την πατρίδα τους. Έτσι
μετά από πολλές δυσκολίες, ανεργία,
σιγά-σιγά συνέρχονται μάνα και κόρη,
αγοράζουν ένα μικρό διαμέρισμα. Κι εκεί
δεν έμεινε η Ευδοκία και σύντομα κάνει
και ένα μικρό ταξίδι για την Αθήνα, όπου
έζησε ήρεμα και ευτυχισμένα τα τελευταία
χρόνια. Εδώ, στην αγαπημένη της Αθήνα
άφησε την τελευταία την πνοή με τους
αγώνες της Εθνικής Αντίστασης και του
ένδοξου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
στα χείλη της, όπως μας είπε τηλεφωνικώς
η κόρη της. Και δεν μπορούσε να ήταν
αλλιώς – κάθε φορά που μας επισκέπτονταν
στην Πράγα, πάντα μας μιλούσε για τους
αγώνες του τιμημένου ΚΚΕ και ήθελε
τόσο πολύ να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα
100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ. Δεν
πρόλαβε… είτε εμείς αργήσαμε…
Καλό ταξίδι, συντρόφισσα Ευδοκία!
Πάντα θα σε θυμόμαστε…
Εκ μέρους της ΕΚ Πράγας και της
Σύνταξης του Καλημέρα τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στην κόρη της Ναταλή,
στους συγγενείς και φίλους της.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΜΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Χ. ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ
1928 – 2017
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ο
Χριστόφορος με την μητέρα του και το
μικρό αδερφάκι του μείνανε στο χωριό.
Αλλά με την τρομοκρατία που ξέσπασε
στην περιοχή του, ο Χριστόφορος
μαζί με άλλους πολίτες αναγκάζεται να
φύγει και ο ίδιος στα μετόπισθεν του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το
1947. Όλο το καλοκαίρι πέρασε στα
βουνά
αντιμετωπίζοντας
δυσκολίες,
βομβαρδισμούς από τα αεροπλάνα…Έτσι
το Σεπτέμβρη του 1947 λόγω υγείας πέρασε
στην Αλβανία ως πολιτικός πρόσφυγας μαζί
με άλλα γυναικόπαιδα. Δύο χρόνια έμεινε

στην Αλβανία όπου ζούσε οργανωμένα
μαζί με άλλους συμπατριώτες και με
πολλούς τρόπους βοηθούσε το ΔΣΕ. Με
την υποχώρηση του ΔΣΕ, τον Αύγουστο
του 1949, ξεκίνησε το δύσκολο ταξί με
πλοίο από το Δυρράχιο της Αλβανίας
προς την Τσεχοσλοβακία. Φτάσανε στο
Μπρούνταλ. Εκεί η οργάνωση Ελλήνων
Πολιτικών Προσφύγων τον έστειλε σε
τεχνική σχολή όπου σπούδασε τρία
χρόνια και το 1955 αποφοίτησε. Ακόμα
σπουδαστής στην τεχνική σχολή γίνεται
μέλος του ΚΚΕ το 1954. Δούλεψε στην
παραγωγή στην πόλη Μπρνο.

Σ

τις 15 Δεκεμβρίου ‘έφυγε’ από τη
ζωή ο αγαπητός μας σύντροφος και
δάσκαλος Χριστόφορος Μπόμπορας. Ο
σύντροφος Χριστόφορος Μπόμπορας
γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1928 στο
χωριό Χρυσαυγή Βοΐου Κοζάνης. Ήταν
από φτωχή οικογένεια και γι’ αυτό ενώ
μπόρεσε και τελείωσε με άριστα το
Δημοτικό, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις
σπουδές τους. Έπρεπε να βοηθήσει την
οικογένειά του με ότι μπορούσε ο ίδιος.
Το 1945-46 γίνεται μέλος της ΕΠΟΝ.
Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στην
Ελλάδα, ο πατέρας και ο μεγαλύτερος
αδερφός τους έφυγαν στο βουνό στο
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ…
Το 1958 παντρεύτηκε και μετακόμισε
στην Ελληνική Κοινότητα του Βρμπνο.
Ως καλός οικογενειάρχης μεγάλωσε δύο
παιδιά χωρίς δυσκολίες.
Ήταν ένας αγαπητός σύντροφος σε όλους.
Ως μέλος του ΚΚΕ έπαιρνε μέρος σε
όλες της συνεδριάσεις, εκδηλώσεις στην
πόλη Βρμπνο. Ήταν δραστήριο μέλος της
ΕΚ Βρμπνο. Ο σύντροφος Χριστόφορος

ήταν 15 χρόνια δάσκαλος της ελληνικής
γλώσσας στα Ελληνόπουλα του Κοινότητας
Βρμπνο προσπαθώντας να διατηρήσει
τη μητρική γλώσσα των παιδιών, να τους
διδάσκει για τις παραδόσεις του λαού μας,
για τα ήθη και έθιμα, για την ιστορία και
τον πολιτισμό της Πατρίδας μας.
Ο σύντροφος Χριστόφορος μέχρι την
τελευταία του πνοή έμεινε πιστός στο

Κόμμα του, στο ΚΚΕ, στα ιδεώδη και
ιδεολογία του.
Καλό ταξίδι σύντροφε Χριστόφορε.
Αιωνία η μνήμη σου.
Κ: Εκ μέρους της Σύνταξης μας τα πιο
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
του Χριστόφορου, στους συγγενείς και
φίλους τους.

Χατζήπαπα Μόρφω – Αθάνατη!
(Διόρθωση στο όνομα της μαχήτριας του ΔΣΕ που γίνεται σε αρκετά δημοσιεύματα
αυτής της φωτογραφίας με παράκληση των συγγενών της.)
Η Χατζήπαπα Μόρφω ήταν από τη Μάνη Έβρου. 18 χρόνων στο ΔΣΕ. Μαχήτρια
του ΔΣΕ. Το 1949 αιχμάλωτη από τμήμα του κυβερνητικού στρατού, βαριά
τραυματισμένη στην περιοχή του Γράμμου. Τη βασάνισαν και τελικά την εκτέλεσαν.
(Από το Έπεσαν για τη Ζωή, τ. 7ζ, σελίδα 195, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ). Η Μόρφω
ήταν Λοχίας σκοπεύτρια στην 108η Ταξιαρχία της 9ης Μεραρχίας, τιμημένη νεκρή
μετάλλιο «Ηλέκτρα» με Διάταγμα 22.4.49.
Η Μόρφω είναι γνωστή σε όλους μας από τη φωτογραφία με τον φαντάρο τραυματία
του κυβερνητικού στρατού, τον οποίο έπιασε αιχμάλωτο η ίδια, τον επίδεσε και τον
μετέφερε η ίδια στο τμήμα της για να του δώσουν και τις πρώτες βοήθειες. Αυτό
δεν έγινε με την Μόρφω όταν πιάστηκε αιχμάλωτη βαριά τραυματισμένη από τον
κυβερνητικό στρατό και μετά από βασανιστήρια εκτελέστηκε. Στην γνωστή αυτή
φωτογραφία, έχει γίνει λάθος με το όνομα της μαχήτριας του ΔΣΕ. Στη φωτογραφία
αυτή είναι η Μόρφω Χατζήπαπα….
Από την ίδια οικογένεια και συγγενείς έπεσαν από τις γραμμές του ΔΣΕ:
Χατζήπαπα Μόρφω του Παναγιώτη και της Αθανασίας από τη Μάνη Έβρου. 30
χρόνων. Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις
15 Μαρτίου του 1948 στο χωριό όταν ξεκίνησε το κάρο με την αποστολή των παιδιών του παιδοσωσίματος για τη Βουλγαρία. Κρατούσε
το μικρό παιδάκι της στην αγκαλιά.
Χατζήπαπας Γιάννης του Δημήτρη από τη Μάνη Έβρου. 42 χρόνων. Μαχητής του Αρχηγείου Έβρου του ΔΣΕ. Πέθανε στο Μπούλκες.
Χατζήπαπας Γιώργος του Δημήτρη από τη Μάνη Έβρου. Γεννήθηκε το 1920. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Μαχητής
του Λόχου Αυτοματιστών της 105ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 25 Ιούνη 1948 στα υψώματα του χωριού Μόλιστα Κόνιτσας.
Χατζήπαπας Παναγιώτης από τη Μάνη Έβρο. 35 χρόνων. Μαχητής της 671 Μονάδας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 22 Ιούλη 1948 στο
Πάικο.
Χατζήπαπας Παναγιώτης του Νίκου και της Λαμπρινής από τη Μάνη Έβρου. Μαχητής ης VII Μεραρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
το 1949 στους Παπάδες.
Χατζήπαπας Δημήτρης του Θανάση και της Μόρφως (ψευδ. Αθανασιάδης). Γεννήθηκε το 1915 στη Μάνη Έβρου. Το 1941 έγινε
μέλος του ΚΚΕ και το 1943 οργανώθηκε στο ΕΑΜ. Ήταν αντάρτης του ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 27-7-46. Διμοιρίτης στα
τμήματα της VII Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 2-12-47 στη μάχη στους Μεταξάδες Έβρου. Ανθυπολοχαγός πεζικού τιμημένος νεκρός
(Δ/γμα 5-5-48).
Χατζήπαπας Πασχάλης του Χρήστου και της Αθανασίας. Γεννήθηκε το 1921 στη Μάνη Έβρου. Το 1941 οργανώθηκε στο ΕΑΜ
του χωριού του και το 1943 πέρασε στην ΕΠΟΝ. Έφεδρο-ΕΛΑΣίτης. Μέλος του ΚΚΕ το 1944. Καταδιωκόμενος από τους
μοναρχοφασίστες παρακρατικούς, κατέφυγε στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Στις 23-5-47 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε
στην 3η Διλοχία της 132 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε το Δεκέμβρη 1948 στα βράχια Ραντόβου. Λοχίας τιμημένος νεκρός.
Χατζήπαπας Χριστόδουλος του Πασχάλη (ψευδ. Μανιάτης). Γεννήθηκε το 1916 στη Μάνη Έβρου. ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή. Στις
28-1-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 107ης Ταξιαρχίας. Πέθανε στις 15 Απρίλη 1949 στο Μπάγκες της Βουλγαρίας ύστερα
από εγχείρηση στα νεφρά.
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Η ΕΚ Πράγας γιορτάζει την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου

Στη δεξίωση του Πρέσβη της Ελλάδας
στην Τσεχία

