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Καλό καλοκαίρι! Καλές διακοπές!
Πολλές οι εκδηλώσεις το Μάιο και τον Ιούνιο. Μία
από τις πιο σημαντικές ήταν στο Κάστρο Βεβέρζι όπου
ήμασταν καλεσμένοι από την Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας Μπρνο, Αφροδίτη Αλεξανδρίδου. Για
9η φορά οι Έλληνες από όλη την Τσεχία, οι φίλοι
μας Τσέχοι, Βούλγαροι κ.ά. ήταν εκεί. Μπράβο στην
ΕΚ Μπρνο, η οποία σε συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα Κρνοβ και άλλες Ελληνικές Κοινότητες, με
το Λύκειο Ελληνίδων στην Τσεχία, την εταιρία «Hellenika» και με την συμμετοχή πολλών ελληνικών εταιριών στο Μπρνο, διοργάνωσαν ένα
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Το ΔΣ της ΕΚ Πράγας είχε την τελευταία συνάντηση πριν τις διακοπές μας, στην οποία
συζητήθηκαν αρκετά θέματα σχετικά με την παραπέρα δράση μέχρι το τέλος του 2019. Τα
μέλη συζήτησαν τα οικονομικά της Κοινότητάς μας: συνδρομές (300 κορώνες ετήσια)
και ποιοι πρέπει να πληρώνουν (όλοι όσοι συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες – οι
γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν στο ‘ελληνικό σχολείο’, όλα τα μέλη μιας
οικογένειας και όχι μόνο ένας αντιπρόσωπος της οικογένειας, τα μέλη του χορευτικού και
της ορχήστρας μας, τα μέλη της χορωδίας και του μαθήματος χορευτικού. Σύμφωνα
με το Καταστατικό μέλη της Κοινότητας μπορεί να είναι άτομο με ελληνικές ρίζες και τα
μέλη μικτών οικογενειών. Τα μέλη του ΔΣ συζητήσανε και το πρόγραμμα μέχρι το τέλος
του 2019: εγγραφή στα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής και τσέχικης γλώσσας, εορτασμός
της επετείου της εθνικής γιορτής του ΟΧΙ (2 Νοεμβρίου 2019, στους χώρους του
ελληνικού εστιατορίου «Όλυμπος», από 15:00 η ώρα με προπώληση εισιτηρίων),
κάλαντα και Χριστούγεννα για τα παιδιά. Τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν και το περιοδικό
«Καλημέρα» και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Ακόμα ένα μέλος, η Κική Κυρέζη
εκλέχτηκε στη Σύνταξη του «Καλημέρα», η οποία θα είναι υπεύθυνη για την Ενότητα
«Ελληνικά Θέματα». Οι επιδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας για το
περιοδικό «Καλημέρα» και από το Δήμο της Πράγας για εκδηλώσεις, για το χορευτικό
και εκδηλώσεις του σχολείου μας) έχουν εγκριθεί και ήδη είναι στο λογαριασμό της
Κοινότητας.
Πριν τις διακοπές, το ΔΣ της ΕΚ Πράγας ευχαριστεί όλους και όλες που έχουν βοηθήσει
μέχρι σήμερα στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, που έχουν στηρίξει την Κοινότητά
μας οικονομικά και ηθικά και που με τη συμμετοχή τους στα δρώμενα της Κοινότητας μας
δίνουν κουράγιο και ελπίδα για το μέλλον της Κοινότητάς μας.
Ευχαριστούμε τον δάσκαλο Βίζγα από τις Φέρες Αλεξανδρούπολης για την
προσφορά των 50 ευρώ στο περιοδικό μας. Ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και
του ευχόμαστε υγεία! «Για το περιοδικό Καλημέρα που μου ανοίγει την πόρτα κάθε
δίμηνο. Για το περιοδικό με το υπέροχο περιεχόμενο, την ζωντανή ενημέρωση για
τις δραστηριότητες των Ελλήνων εκεί. Σας ευχαριστώ για την συντροφιά που μου
κρατάτε σε μια προχωρημένη ηλικία που βρίσκομαι. Παρ’ όλα αυτά το περιοδικό το
διαβάζω και σε φίλους στο καφενείο. Τα ίδια συναισθήματα σας μεταφέρω και από
αυτούς. Καλή συνέχεια».
Ευχαριστούμε τον Τηλέμαχο Παπαγεωργίου από Χορτιάτη Θεσσαλονίκης για την
συμβολή των 30 ευρώ, ο οποίος ήταν παιδί του παιδοσωσίματος στην Τσεχοσλοβακία, την
οποία ποτέ δεν ξέχασε και με λαχτάρα περιμένει το περιοδικό μας, όπως μας γράφει.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο από τη Θεσσαλονίκη για το υλικό που μας στέλνει
τακτικά.
Ευχαριστούμε την οικογένεια Νεδέλκου για την οικονομική και ηθική υποστήριξη!
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ
Της Ελεάνας Τερζάκη, δασκάλα, απόφοιτη ΑΠΘ
Την φετινή σχολική χρονιά 2018-2019,
το ελληνικό σχολείο της ΕΚ Πράγας
μετρά συνολικά 17 εγγεγραμμένα
παιδιά, ηλικίας από 3 έως 10 ετών. Τα
μαθήματα ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου
και πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα
από τις 17.30 έως τις 19.00, στο «Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων» στην οδό Vocelova 3. Κάθε μάθημα αποτελείται από 45
λεπτά εκμάθησης γλώσσας και 45 λεπτά
εκμάθησης παραδοσιακών ελληνικών
χορών, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα
τραγούδια, οι κατασκευές και κάθε λογής
δραστηριότητες σχετικές με την ελληνική
γλώσσα και παράδοση.
Η διαδικασία της διδασκαλίας είναι επί
το πλείστων διαδραστική, μέσα από
εικόνες, κολλάζ, φυλλάδια με ασκήσεις
και παιχνίδια. Οι γονείς/συνοδοί είναι
μαζί με τα παιδιά καθόλη τη διάρκεια του
μαθήματος, εκτελώντας χρέη διερμηνέα,
καθότι οι μαθητές στην πλειοψηφία τους
δεν κατέχουν επαρκώς τα ελληνικά, αλλά
και για λόγους εμψύχωσης και για να
καλλιεργούν το αίσθημα ασφάλειας, ειδικά
όταν πρόκειται για παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Η ύλη που καλύπτουμε αφορά
κυρίως το νεοελληνικό αλφάβητο και το
λεξιλόγιο, με έμφαση στην ανάγνωση και
την γραφή.
Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζει

το τμήμα μας είναι η διακεκομμένη
συμμετοχή των μαθητών, με απουσίες
που πολλές φορές διαρκούν μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την συνεχή εισροή νέων, όλο
και μικρότερης ηλικίας, μέσα στην χρονιά
οδηγεί στην αναπαραγωγή της ίδιας ύλης,
με αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα παιδιά να
μένουν πίσω στην μαθησιακή τους εξέλιξη
και τα μικρότερα να μην μπορούν να
ακολουθήσουν τη ροή του μαθήματος. Η
ιδανική λύση θα ήταν να δημιουργηθούν 2
τμήματα, όπου τα παιδιά θα διδάσκονται
ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδό
τους, γεγονός που φυσικά προϋποθέτει
την σταθερή παρουσία των παιδιών στα
μαθήματα.
Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς
έχουμε διοργανώσει και συμμετάσχει σε
πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις,
από τις οποίες τα παιδιά διδάσκονται και
αναδεικνύουν τα ήθη και έθιμα του τόπου
μας.
28η Οκτωβρίου 2018:
Στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου
στις 3/11 τα παιδιά τραγούδησαν το
τραγούδι «Αχ πατρίδα μας», απήγγειλαν
το ποίημα «28η Οκτωβρίου 1940» και
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από την
Ήπειρο και τα νησιά

Χριστούγεννα 2018:
Τα παιδιά στο μάθημα της 10ης
Δεκεμβρίου έφτιαξαν όμορφες κάρτες και
στολίδια για το δέντρο και διακόσμησαν
ατομικά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα
καραβάκια
Ακολούθησε πάρτυ στις 16/12, όπου
στολίσαμε το δέντρο με τα χειροποίητα
στολίδια, τα παιδιά έλαβαν δώρα από τον
Αγ. Βασίλη και στην συνέχεια παίξαμε
χριστουγεννιάτικα παιχνίδια
Το απόγευμα της Δευτέρας, 17/12, βγήκαμε
για να πούμε τα παραδοσιακά κάλαντα
της παραμονής των Χριστουγέννων στους
πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου και
στους χορηγούς της ΕΚ Πράγας, οι οποίοι
γέμισαν τα παιδιά με κεράσματα και δώρα
Απόκριες 2019:
Η ΕΚ Πράγας διοργάνωσε παιδικό πάρτυ
μασκέ για τις 3/2, το οποίο ακυρώθηκε
λόγω ασθένειας της πλειοψηφίας των
παιδιών
25η Μαρτίου 2019: Τα παιδιά στο μάθημα
διδάχθηκαν το τραγούδι «Τα κλεφτόπουλα»,
αναλύσαμε την παραδοσιακή φορεσιά του
Εύζωνα, τα χρώματα και τον συμβολισμό
της ελληνικής σημαίας και τα παιδιά τα
χρωμάτισαν
Πάσχα 2019: Τα παιδιά στο μάθημα
ζωγράφισαν πασχαλινά αυγά και κάρτες και
κεράστηκαν σοκολατένια λαγουδάκια

Στιγμιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις:
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ΠΑΣΧΑ – 28 ΑΠΡΙΛΗ
Οι Έλληνες στην Πράγα γιορτάσαμε το Πάσχα σε διάφορα ελληνικά εστιατόρια – στον Όλυμπο, στο Greek Life, στο AGORA, στο
Θεσσαλονίκη… Η Φοιτητική Ένωση Κυπριών στην Τσεχία οργάνωσε τον εορτασμό του Πάσχα στο Greek Life. Ευχαριστούμε τους
διοργανωτές της Φοιτητικής Ένωσης για την καλή οργάνωση. Περάσαμε ωραία, πολύ ωραία!

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
και πάλι στο Greek Life με τη νεολαία. Ευχαριστούμε Κώστα και Λάνα για την ωραία πρωτομαγιάτικη ατμόσφαιρα…

Καλημέρα 3
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11 ΜΑΗ – ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
οργάνωσε φέτος η Ελληνική Κοινότητα Οστράβας στο Παλάτι Πόρουμπα (ΟΥΝΕΣΚΟ) στην Οστράβα. Μετά το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα των παιδιών του ελληνικού σχολείου και του χορευτικού της ΕΚ Οστράβας, οι συνταξιούχοι είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν παλιούς και καινούργιους γνωστούς και φίλους, να μοιραστούν τα νέα τους, να χορέψουν.

11 ΜΑΗ – «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
Για πρώτη φορά στην ιστορία της μεγάλης γιορτής για το βιβλίο
που πραγματοποιείται για μια σειρά δεκαέξι χρόνων στους χώρους
της Διεθνούς έκθεσης στην Πράγα, η Ελλάδα ήταν παρούσα.
Με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρέσβη κ. Ευθύμιου Ευθυμιάδη,
είχαμε φέτος το δικό μας περίπτερο, αλλά και δυο συμμετοχές
συγγραφέων με ισάριθμες διαλέξεις.
Την έκθεση που φέρει τον τίτλο Svět knihy 2019, εκπροσώπησαν
ο εξαίρετος Έλληνας συγγραφέας κ. Δημήτρης Νόλλας και η
ελληνοκύπρια συγγραφέας κ. Βίβιαν Αβρααμίδου Πλούμπη, η

οποία ζει και εργάζεται στην Πράγα από το 1997.
Η διάλεξη του κ. Νόλλα έφερε τον τίτλο «Ελληνική λογοτεχνία» και
της κ. Αβρααμίδου Πλούμπη, «Σύγχρονη Κυπριακή λογοτεχνία».
Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της κ.
Αβρααμίδου Πλούμπη.
Τις διαλέξεις τίμησαν με την παρουσία τους οι πρέσβεις της Ελλάδας
και Κύπρου, κ. Ευθυμιάδης και κ. Θεοχάρους, καθώς και αρκετοί
Έλληνες και Τσέχοι βιβλιόφιλοι. (της Βίβιαν Αβρααμίδου)

14 ΜΑΗ – ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣΑΡΥΚ ΣΤΟ ΜΠΡΝΟ!
“Όταν κανείς ανεβαίνει στο Τρόοδος, από στρωματογραφικής πλευράς, ουσιαστικά κατεβαίνει από το βυθό ενός παλαιότερου
ωκεανού μέσα στα έγκατα της Γης, μέχρι τη ζώνη του ανώτερου μανδύα.”
Ο Πρέσβης της Κύπρου, Αντώνιος
Θεοχάρους εγκαινίασε την έκθεση
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«Πετρώματα και ο ορυκτός θησαυρός της
Κύπρου» στους χώρους του Γεωλογικού

Τμήματος του Πανεπιστημίου Μασάρυκ
στο Μπρνο. Τα εκθέματα είναι από
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το Γεωλογικό Μουσείο της Κύπρου.
Με μεγάλο ενδιαφέρον καθηγητές από
διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου καθώς
και επιστήμονες από το Μουσείου του

Καλημέρα 3

Μπρνο, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
του Μπρνο, η Πρόεδρος της ΕΚ Μπρνο,
Αφροδίτη
Αλεξανδρίδου
φοιτητές
μεταπτυχιακών
σπουδών
γεωλογίας
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον
την σύντομη διάλεξη του Αριστείδη
Φραντς, απόφοιτου του Γεωλογικού
Τμήματος (πριν σχεδόν 30 χρόνια και
ένας από τους κύριους διοργανωτές της
έκθεσης), ο οποίος αναφέρθηκε στην
γεωλογική μορφολογία, στα πετρώματα
και τον ορυκτό θησαυρό της Κύπρου
και συγκεκριμένα της οροσειράς του
Τροόδους, η οποία αποτελεί ένα ανοιχτό
βιβλίο για τους επιστήμονες και τους
ερευνητές όλου του κόσμου, γιατί βοήθησε
στην κατανόηση της εξέλιξης των ωκεανών
και του πλανήτη Γη γενικότερα. Εκτός
από το μύθο για τη γέννηση της Κύπρου,
υπάρχει και η επιστήμη της γεωλογίας, η

οποία μας εξηγεί ότι η γέννηση της Κύπρου
ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς γεωλογικών
διεργασιών οι οποίες διάρκεσαν μερικές
δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.
Η υποδοχή του Πρέσβη της Κύπρου
και του μέλους της Πρεσβείας, Κώστα
Ορφανίδη από τον Κοσμήτορα και τους
επιστήμονες της σχολής ήταν ένα αληθινό,
γνήσιο, ζεστό καλωσόρισμα που μόνο
στο Μπρνο και στη Μοραβία γενικά θα
μπορούσε κανείς να το συναντήσει. Και τα
πρώτα τους σχόλια ήταν το πόσο αξιόλογη
είναι για αυτούς αυτή η έκθεση πετρωμάτων
της Κύπρου διότι για πρώτη φορά βλέπουν
και εξετάζουν τέτοια πετρώματα εάν και η
σχολή τους έχει την δεύτερη μεγαλύτερη
έκθεση πετρωμάτων μετά από το Μουσείο
της Πράγας. Ναι, μετά από την διάλεξη, ο
Κοσμήτορας ξενάγησε τον κ. Θεοχάρους
και στους χώρους της έκθεσης αυτής.

Πριν ξεκινήσει η διάλεξη του Αριστείδη
Φραντς στην κατάμεστη αίθουσα, ο
Πρέσβης της Κύπρου ευχαρίστησε το
τμήμα γεωλογίας και τον Κοσμήτορα, τους
διοργανωτές της έκθεσης επιβεβαιώνοντας
τους επιστήμονες ότι αυτή η συνεργασία
θα συνεχιστεί μεταξύ των επιστημών της
σχολής του Μπρνο και των επιστημών της
Κύπρου.
Μετά τη διάλεξη, ο Πρέσβης κάλεσε τους
συμμετέχοντες σ’ ένα πλούσιο τραπέζι, το
οποίο στόλισε ο Δημήτρης και το
προσωπικό του ελληνικού καφέ-μπιστρό
Meet Me στο Μπρνο! Όλες οι λιχουδιές

ήταν αραδιασμένες σαν πολύχρωμα
βοτσαλάκια της θάλασσας! Ευχαριστούμε
Δημήτρη και για την φιλοξενία στο
υπέροχο μαγαζί σου!
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17 ΜΑΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΚΚΕ ΣΤΟ ΜΠΡΝΟ

Η

Κύπρος διέθετε και διαθέτει
διάφορα ορυκτά υλικά όπως πέτρα,
μάρμαρο, χαλίκια, γύψο, αμίαντο,
μπεντονίτη, λίγο ασήμι, λίγο χρυσό και
πολύ χαλκό, χρωμίτη, κάποια από τα
οποία χρησιμοποιούνται ακόμα ως πρώτες

Εκδήλωση
για
τις
ευρωεκλογές
πραγματοποίησε η Λέσχη φίλων του ΚΚΕ
στην Τσεχία στο Μπρνο την Παρασκευή,
17 Μαΐου στην οποία μίλησε η υποψήφια
ευρωβουλευτής και μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα.
Η ομιλήτρια κάλεσε τους Ελληνες
εργαζόμενους,
νέους
και
παλιούς
μετανάστες, τους πολιτικούς πρόσφυγες
και τους απογόνους τους να στείλουν ένα
μήνυμα με ισχυρό αντίκτυπο, στηρίζοντας
το ΚΚΕ στις ερχόμενες ευρωεκλογές.
Τόνισε ότι μπροστά στις ευρωεκλογές
πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ, με σημαιοφόρο
την σοσιαλδημοκρατία, προσπαθούν να
διαμορφώσουν μια πολιτική πλατφόρμα,
με στόχο την αναστήλωση της κλονισμένης
εμπιστοσύνης των λαών της Ευρώπης στην
ΕΕ. Οι διακηρύξεις για μια φιλολαϊκή ΕΕ,
της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και
των ισότιμων σχέσεων μεταξύ των κρατών
– μελών επιχειρούν να συσκοτίσουν την
ταξική της αποστολή απ’ την ίδρυση της
μέχρι σήμερα, τον πραγματικό αντιλαϊκό,
αντεργατικό της χαρακτήρα. Λένε
συνειδητά ψέματα όταν ισχυρίζονται ότι
είναι θέμα αλλαγής συσχετισμού μεταξύ
σοσιαλδημοκρατών – αριστερών και
νεοφιλελεύθερων. Όλοι αυτοί μαζί έβαλαν
τα θεμέλια της ΕΕ, ψήφισαν το Μάαστριχτ,
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ύλες.
Η οροσειρά του Τροόδους αποτελείται
αποκλειστικά από Οφιολιθικά πετρώματα
90 εκατομμυρίων χρόνων. Είναι πλούσια
σε κοιτάσματα αμιάντου, χρωμίτη,
χαλκούχων
σιδηροπυριτών,
καθώς
και
ενδιαφέρουσες
συγκεντρώσεις
χρυσού και αργύρου. Αυτή η οροσειρά
αποτελεί κομμάτι του Ωκεάνιου Φλοιού
και ανώτερου μανδύα της Γης, που
αποσπάστηκε από την αρχική του θέση και
σταδιακά ανυψώθηκε στη σημερινή, λόγω
κατάδυσης της αφρικανικής λιθοσφαιρικής
πλάκας κάτω από την Ευρασιατική. Η
ανύψωση του Τροόδους είχε ως αποτέλεσμα
την αναστροφή της στρωματογραφίας του.
Όταν κανείς ανεβαίνει στο Τρόοδος, από
στρωματογραφικής πλευράς, ουσιαστικά
κατεβαίνει από το βυθό ενός παλαιότερου
ωκεανού μέσα στα έγκατα της Γης, μέχρι
τη ζώνη του ανώτερου μανδύα.
Η οροσειρά του Πενταδακτύλου, η
παλαιότερη από τις δύο οροσειρές
σχηματίστηκε
πριν
από
130-220
εκατομμύρια χρόνια και αποτελείται από

αλλόχθονα ασβεστολιθικά πετρώματα,
που ωθήθηκαν στη σημερινή τους θέση
πριν από 10-20 εκατομμύρια χρόνια
περίπου. Μερικοί απ’ αυτούς τους
σχηματισμούς εποχήθηκαν νοτιότερα
πάνω στα αυτόχθονα νεότερα θαλάσσια
ιζήματα της περιοχής της Κυθρέας και
Λαπήθου.
Η πεδιάδα της Μεσαορίας, που ως πριν
120χιλ. χρόνια ήταν μία αβαθής θάλασσα,
είναι η νεότερη γεωλογικά περιοχή της
Κύπρου. Αποτελείται από ασβεστιτικούς
ψαμμίτες, απολιθωματοφόρες μάργες,
αποθέσεις αμμοχάλικών που προήλθαν
από τη διάβρωση κυρίως των οφιολιθικών
πετρωμάτων του Τροόδους καθώς επίσης
και προσχώσεις. Η ηλικία τους είναι
μεταξύ 0,5 και 5 εκατομμυρίων χρόνων.
Σε μερικά σημεία της Μεσαορίας, και
συγκεκριμένα στην περιοχή που είναι γύρω
από
τη
Λευκωσία,
συναντούμε
απολιθωμένα όστρακα της θάλασσας
καθώς και άλλα είδη θαλάσσιας ζωής. (από
διάφορες αναφορές στο διαδίχτυο)

τις συνθήκες της Λισαβώνας και του
Άμστερνταμ με τις οποίες κατοχυρώθηκαν
οι αντιλαϊκοί στόχοι. Όλοι αυτοί μαζί και
με τους ακροδεξιούς ψήφισαν το 90%
των αποφάσεων της ΕΕ την περασμένη
πενταετία.
Η ακροδεξιά είναι σάρκα από τη σάρκα
αυτού του μηχανισμού της ΕΕ, ενώ ο
αντικομμουνισμός είναι η κυρίαρχη
ιδεολογία της.
Προβάλλοντας τη μοναδικά φιλολαϊκή
διέξοδο του ΚΚΕ, κάλεσε όλους
αυτούς που γεννήθηκαν και έζησαν στο

σοσιαλισμό να αποτελέσουν μια μαχητική,
ζωντανή δύναμη απέναντι στην εκστρατεία
συκοφάντησης και διαστρέβλωσης της
πρώτης προσπάθειας για την οικοδόμηση
του. Γιατί αυτοί γνώρισαν τη μεγάλη
υπεροχή του στην εργασία και τα
κοινωνικά δικαιώματα. Γι αυτή τη νέα ζωή
που έζησαν, για ν’ ανοίξει αυτός ο δρόμος,
για να μείνει για δεκαετίες ζωντανός ο
σοσιαλισμός που γνωρίσαμε τον 20ο
αιώνα, χιλιάδες κομμουνιστές και λαϊκοί
αγωνιστές πολέμησαν, στάθηκαν όρθιοι
μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα,
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
στις φυλακές, στις εξορίες.
Στο κάλεσμα για συμπόρευση με το ΚΚΕ
επισήμανε την πανευρωπαϊκή σημασία της
στήριξης του ΚΚΕ για την προσπάθεια
ανασύνταξης του διεθνούς κομμουνιστικού
και εργατικού κινήματος.
Κατέληξε επισημαίνοντας ότι «οι δεσμοί

αγώνα του ΚΚΕ με τους παλιούς και νέους
Ελληνες μετανάστες και τους πρόσφυγες
αποτυπώθηκαν και στις προηγούμενες
ευρωεκλογές στη Τσεχία αναδεικνύοντας
το ΚΚΕ πρώτη δύναμη. Σ’ αυτό το δρόμο
να συνεχίσουμε σ’ αυτές τις εκλογές και
πολλοί περισσότεροι να πουν ένα μεγάλο

ΟΧΙ στην ΕΕ και ένα μεγάλο NAI στα
δικαιώματά τους, με δυνατό ΚΚΕ
παντού!» (Αναδημοσίευση από το portal
902.gr)

25 ΜΑΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Οι Έλληνες στην Τσεχία ψηφίσαμε στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Πράγα. Εγγεγραμμένοι 144, ψήφισαν 105. Εάν
και βλέπουμε άνοδο στους εγγεγραμμένους και σ’ αυτούς που ψηφίσανε φέτος, κρίμα που δεν ήρθατε όλοι που γραφτήκατε, κρίμα που
δεν γράφτηκαν περισσότεροι Έλληνες που διαμένουν στην Τσεχία. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι Έλληνες από το Μπρνο αψήφησαν
τις δυσκολίες της μεταφοράς τους στην Πράγα και ήρθαν να ψηφίσουν καθώς και αρκετοί νέοι από την Οστράβα. Τι έκαναν οι νέοι
του Μπρνο; Πού ήταν οι νέοι της Πράγας; Εμείς που πήγαμε, ευχαριστούμε τα μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας στην Πράγα και
συγκεκριμένα τον Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδη που μας προσφέρανε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για να ψηφίσουμε.
Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί έκλεισε το εκλογικό κέντρο στην πόλη Μπρνο…
Τα αποτελέσματα:
Εγγεγραμμένοι – 144, ψήφισαν – 105/72.92%, 102 – 97.14%, Άκυρα – 3/2.86%
ΚΚΕ – 23.53%/24, ΝΔ – 21.57%/22, Συνασπισμός – 15.69%/16, ΜέΡα25 – 8.82%/9, ΚΙΝΑΛ – 6.86%/7, Ποτάμι- 6.86%/7,
Δημιουργία Ξανά, Θάνος Τζίμερος – 4.90%/5, Ελλήνων Συνέλευσις – 3.92%/4, Νέα Δεξιά – 1.96%/2, Οικολόγοι Πράσινοι –
1.96%/2, Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυτή – 0.98%/1, Ανεξάρτητοι Έλληνες Καμένος – 0.98%/1, Ένωση Κεντρώων- 0.98%/1,
Ελεύθερη Πατρίδα- 0.98%/1.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ε. Ευθυμιάδης με ψηφοφόρους Έλληνες από την πόλη Οστράβα και από το Κλάντνο…

1 IOYNIOY
Ελληνικό Σάββατο στο Κάστρο Βεβέρζι –
«Πόλη χωρίς σύνορα» για 9το ηλιόλουστο
Σάββατο και φέτος, το Κάστρο Βεβέρζι
στην πόλη Μπρνο πλημμύρισε με
ελληνικά χρώματα, ελληνικά αρώματα
και ελληνικούς ήχους. Διοργανωτές – από
ελληνική πλευρά: η Ελληνική Κοινότητα
Μπρνο, η οποία μαζί με την Πρόεδρο της,
την ακούραστη και πάντα με χαμόγελο,
Αφροδίτη Αλεξανδρίδου ήταν σύσσωμη
εκεί, το Λύκειο Ελληνίδων στην Τσεχία με
την Πρόεδρο, την ακούραστη Εύα Λιόλου
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και η εταιρία Hellenika, με τον ακούραστο
Βαγγέλη Λιόλιο. Και πάντα με την
γενναιόδωρα οικονομική υποστήριξη του
Δήμου και της Επαρχίας Μπρνο και άλλα
ιδρύματα της πόλης. Συναντήσαμε όχι
μόνο συμπατριώτες από την πόλη Μπρνο,
αλλά και από άλλες πόλεις – Κρνοβ,
Κάρβινα, Γιάβορνικ, Οστράβα, Τρίνετς,
Μπόχουμιν, Πράγα και συμπατριώτες
επαναπατρισθέντες που είχανε έρθει από
το Βόλο, Θεσσαλονίκη κ.ά.
Όταν εμείς φτάσαμε στο Κάστρο από την
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Πράγα, ήδη σε όλα τα περίπτερα είχαν
δημιουργηθεί μεγάλες ουρές – στο Φραπέ
Καφέ, στο Γύρο, στα Σουβλάκια, στο
καφέ Meet Me, στο Ελληνικές πίτες και
λουκουμάδες (ναι, είχε και λουκουμάδες),
ελληνικά κρασιά και διάφορα άλλα ποτά.
Η Αφροδίτη Αλεξανδρίδου ήταν ήδη στην
πίστα και δίδασκε ποντιακούς και κρητικούς
χορούς σε μικρούς και μεγάλους, σε μέλη
χορευτικών άλλων εθνικών μειονοτήτων.
Η Εύα και ο Βαγγέλης Λιόλιος μας
καλωσόρισαν με διάφορες νοστιμιές. Μετά
από σχεδόν τρεις ώρες δρόμου κι εμείς
από την Πράγα μπήκαμε στο γιορταστικό
κλίμα του ‘ελληνικού’ κάστρου.
Στο
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα
συμπεριλαμβάνονταν και το καλλιτεχνικό
συγκρότημα των συμπατριωτών μας από
τη Βουδαπέστη, «ΜΥΔΡΟΣ», το οποίο
ήταν εξαιρετικά καλό και με πλούσιο

ρεπερτόριο. Μπράβο στα παιδιά της
τρίτης γενιάς Ελλήνων της Βουδαπέστης.
Βέβαια, εκεί ήταν και η ορχήστρα
«Προμηθέας» με τη υπέροχη τους
τραγουδίστρια Σοφία Παταρίδου και
τον γιο της, τον μικρότερο μπουζουκτσή
στην Τσεχία. Όλα τα χορευτικά μικρών
και μεγάλων, ελληνικά, σέρβικα, βόριομακεδονίτικα, τσέχικα χορέψανε σε υψηλό
επαγγελματικό επίπεδο.
Δυστυχώς, έπρεπε να επιστρέψουμε στην
Πράγα ‘με το φως’ της ημέρας και δεν
πήραμε μέρος στο υπόλοιπο πλούσιο
πρόγραμμα αυτής της ημέρας.
Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα
Ζησάκη-Healey, στον χαιρετισμό της
ευχαρίστησε την Πρόεδρο της ΕΚ
Μπρνο, Αφροδίτη Αλεξανδρίδου για
την πρόσκληση (και για τα νοστιμότατα
κεφτεδάκια!), την Εύα και Βαγγέλη Λιόλιο

και όλους και όλες τους διοργανωτές και
χορηγούς αυτής της υπέροχης εκδήλωσης.
Εκ μέρους της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας χαιρέτησε την εκδήλωση ο
Κώστας Ορφανίδης ενώ η Πρεσβεία της
Ελληνικής Δημοκρατίας έστειλε γραπτό
χαιρετισμό.
Ευχαριστούμε από την καρδιά μας την
Αφροδίτη
Αλεξανδρίδου
για
την
ελληνικότατη φιλοξενία και της ευχόμαστε
πάντα να είναι γερή, καλά, δυναμική και
πάντα με χαμόγελο. Ευχαριστούμε την
Ανδρονίκη Ζίκου-Βαλέντοβα για το μέσο
μεταφοράς, το αυτοκίνητό της και τον
Νικηφόρο Καίσαρ που άντεξε την
γυναικεία παρέα μας και μας πήγε και
έφερε πίσω στην Πράγα χωρίς να κάνει
ούτε ένα παράπονο.

περίπτερο, το εστιατόριο Αγορά είχε το
ελληνικό σουβλάκι και μπιφτέκι και ακόμα
από το πρωί βλέπαμε μεγάλες ουρές… Ο
Σταύρος Καρτέρης με δικό του περίπτερο
παρουσίασε κρητικά προϊόντα, για τα
οποία δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον Τσέχοι
και άλλοι πολίτες. Στο κυπριακό περίπτερο
ο Κώστας Τσιρτσίκος του Greek Life

δεν προλάβαινε να εξηγεί τη διαφορά
μεταξύ του ελληνικού και κυπριακού
σουβλάκι (υπάρχει διαφορά και όχι μόνο
στην πίτα!) και συνάμα να εξυπηρετεί τον
κόσμο στην μεγάλη ουρά! Χαμός και στα
τρία περίπτερα! Συγχαρητήρια για την
πολύ πετυχημένη συμμετοχή των δύο
Πρεσβειών.

8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Για 4η φορά και φέτος πραγματοποιήθηκε
το Φεστιβάλ Πρεσβειών/Εδέσματα και
Πολιτισμός στην Πράγα-6 υπό την αιγίδα
του Δημάρχου της Πράγας-6. Και φέτος
οι Πρεσβείες της Ελλάδας και της Κύπρου
συμμετείχαν στο φεστιβάλ εδεσμάτων
με την παρουσίαση του ελληνικού και
κυπριακού σουβλάκι. Στο ελληνικό
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Οι Πρέσβεις των Πρεσβειών στην Πράγα χαιρετάνε την εκδήλωση

Τα ελληνικά περίπτερα

Στο κυπριακό περίπτερο με τον Πρέσβη της Κύπρου
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ : ΕΛΛΗ ΑΛΩΝΕΥΤΟΥ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑ
ΜΕΤΖΟΣΟΠΡΑΝΟ ΕΛΛΗ ΑΛΩΝΕΥΤΟΥ
(τη συνομιλία έκανε η Τασούλα Ζησάκη-Healey)
Τ: Την Έλλη την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε από τον καιρό που ήταν φοιτήτρια
στην Πράγα 2004-2010. Όταν αποφοίτησε το 2010 όλοι λυπηθήκαμε όταν
ακούσαμε ότι η Έλλη θα επιστρέψει στην όμορφη πατρίδα της, την Κύπρο διότι
θα χάναμε ένα δραστήριο μέλος της Κοινότητάς μας. Η Έλλη με τον ερχομό
της στην Πράγα έγινε μέλος του χορευτικού μας και όχι μόνο. Ήταν η κύρια
σολίστας της ορχήστρας μας με ένα πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο. Μας άρεσε η
ζεστή φωνή της, το τραγούδι της και το όμορφο χαμόγελό της. Χαρήκαμε όταν
την ξαναείδαμε πριν λίγες μέρες στην Πράγα όταν ήρθε στα γραφεία μας να
πληρώσει την ετήσια συνδρομή της στην Κοινότητα, (όλα τα χρόνια της απουσίας
της από την Πράγα ποτέ δεν παρέλειψε να μας στείλει τη συνδρομή της!) από την
οποία και ποτέ δεν έφυγε. Αμέσως, συνδέθηκε και με τα παιδιά του χορευτικού
και πήρε μέρος μαζί τους στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στον εορτασμό μας της
Εθνικής Γιορτής της 25ης Μαρτίου και μετά μας χάρισε και ένα τραγούδι.
Ήταν αδύνατο να μην την χειροκροτήσουμε με ενθουσιασμό… Η πιο ωραία
είδηση για μας, βέβαια, ήταν όταν μας ανακοίνωσε ότι ήρθε για να μείνει μόνιμα στην Πράγα. (φώτο, η Έλλη στην αποφοίτησή της, Μάϊος 2010)
«Δάσκαλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι· όπως
και μουσικός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι…»
Τ: Έλλη, καλωσόρισες στην Πράγα και
στην Κοινότητά μας. Γνωριζόμαστε εδώ
και πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν ήξερα
για το πώς και από πότε σε ενδιαφέρει
η μουσική γενικά, και συγκεκριμένα το
τραγούδι και η όπερα.
Ε: Όταν ήμουν πέντε χρονών ήθελα
κιθάρα. Όταν οι γονείς μου με ρωτούσαν
τι δώρο ήθελα για τα Χριστούγεννα, τους
έλεγα κιθάρα. Μετά από τρία χρόνια μου
πήρανε δώρο το πολυπόθητο όργανο, και
αυτό αποδείχτηκε μοιραίο. Διότι η σχέση
μου με τη μουσική ήταν άμεση, από
τα γεννοφάσκια μου θα έλεγα. Για δύοτρία χρόνια παρακολούθησα μαθήματα
κιθάρας σε ωδείο και μετά συνέχισα
μόνη μου. Ανακάλυψα ότι μαζί με την
κιθάρα συνοδεύεις και τη φωνή σου, κι
έτσι άρχισα να εμπλουτίζω το ρεπερτόριο
μου. Μέχρι να τελειώσω το Λύκειο, όπου
ακολούθησα τον κλάδο της μουσικής,
είχα αρκετά πλούσιο ρεπερτόριο από την
‘έντεχνη’ και ροκ σκηνή, όπως επίσης και
από το τότε ελαφρύ τραγούδι της Ελλάδας
(Χατζή, Μαρινέλα κ.ά.). Εκείνα τα χρόνια,
το ρεμπέτικο ήταν ακόμη άγνωστο στην
Κύπρο. Τότε ακούγαμε κυρίως δημοφιλές
τραγούδια, τα σουξεδάκια, τα οποία εγώ
δεν τα έπαιζα στην κιθάρα.
«Νιώθω πολύ ευλογημένη που σπούδασα
σ’ αυτή τη χώρα…»
Τ: Πώς αποφάσισες να έρθεις στην Πράγα
και να σπουδάσεις εδώ;
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Ε: Αυτό που με έφερε στην Πράγα ήταν μια
πρόταση του καθηγητή μας της μουσικής
στο Λύκειο, επίσης απόφοιτος του
κονσερβατορίου της Πράγας, να έρθουμε
για ταξίδι αναψυχής εδώ. Έτσι ήρθαμε
στην Πράγα να γνωρίσουμε λίγο από την
Ευρωπαϊκή κλασική κουλτούρα, διότι
εμείς στο νησί μας, έτσι απομονωμένοι
όπως είμαστε, δεν είχαμε τις πηγές να
επιμορφωθούμε, να ακούσουμε «ζωντανά»
όπερα, συμφωνική και χορωδιακή μουσική
(θυμάμαι έντονα το Requiem του Μότσαρτ
απ’ εκείνο το ταξίδι). Μας πήγε και στο
κονσερβατόριο. Στα 16 με 17 χρονών
που ήμουν, πρώτη φορά έζησα τέτοιο
πράγμα – να μπαίνω σ’ ένα κτήριο, με
απίστευτη θέα προς την Καστρούπολη,
το ποτάμι του Μολδάβα να ρέει μέσα
σε όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό, και να
ακούω από παντού ήχους κοντραμπάσου,
τρομπέτας, κλαρίνου... Εμείς κλαρίνα μόνο
σε γάμους ακούγαμε. Ε, και με όλα αυτά
μαζί με τις βόλτες μας στο κέντρο αυτής
της παραμυθένιας πόλης, έφευγα από το
αεροδρόμιο κλαίγοντας. Μόλις έφτασα στο
σπίτι, ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι εγώ
θα σπουδάσω στην Πράγα! Αυτό ήταν!
Ήρθα χωρίς να ξέρω γρι τσέχικα. Τον
πρώτο χρόνο παρακολούθησα μαθήματα
τσεχικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο
του Καρόλου. Βέβαια, σ’ ένα χρόνο δεν
μαθαίνεις σχεδόν τίποτα, τόσο δύσκολη
είναι αυτή η γλώσσα. Τον επόμενο χρόνο
έκανα προετοιμασία και πέρασα στην
Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστήμιου
του Καρόλου. Δεν τα έβγαζα πέρα διότι οι

μουσικές μου γνώσεις ήταν σε πολύ χαμηλό
επίπεδο. Επίσης, δεν μου άρεσε ο κλάδος
διότι δεν ήθελα να γίνω δασκάλα μουσικής.
Δάσκαλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, όπως και
μουσικός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Εγώ ήθελα
να τραγουδάω, να μεταδίδω τη μουσική,
να είμαι το ενεργό στοιχείο που θα φέρει
τη μουσική στο κοινό. Κι έτσι θυμήθηκα
το κονσερβατόριο και τη μαγική του
ατμόσφαιρα.
Ρώτησα διάφορους καθηγητές που να
αποταθώ για να προσπαθήσω με το κλασικό
τραγούδι, έτσι βρήκα την Μπριγκίτα
Σούλτσοβα (η οποία έγινε και η καθηγήτρια
μου!), ένας από τους πιο όμορφους
ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
Μου ζήτησε να της τραγουδήσω κάτι, σαν
πρώτη ακρόαση και της τραγούδησα το
Τζιβαέρι. Τότε ακόμη δεν ήξερα καλάκαλά, τι είναι η κλασική μουσική και τι είναι
η όπερα. Δεν ήξερα τίποτα από τεχνική
κλασικού τραγουδιού. Αυτό που ήξερα ήταν
να ανοίγω το στόμα μου και να βγάζω πέντε
νότες. Αφού με άκουσε, μου λέει: ‘Πω, πω,
πολύ παράφωνη, δεν ξέρω τι να σε κάνω
εσένα…’ Αφού της εξήγησα ότι εμείς στην
Ελλάδα και στην Κύπρο τραγουδάμε λίγο
διαφορετικά, με μικροτόνους μεταξύ το ντο
και ντο, μου λέει αυτό δεν είναι καλό, πρέπει
να καθαρίσεις τα διαστήματά σου και μετά
έλα σε μένα. Κάθισα, μελέτησα κλίμακες.
Το καλό είναι ότι της άρεσε το χρώμα
της φωνής μου κι έτσι επικοινώνησε μαζί
μου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
και μου είπε να πάω να δουλέψουμε μαζί.
Ξεκινήσαμε δειλά–δειλά και εν τέλει πέρασα

Καλημέρα 3
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στο κονσερβατόριο. Η κα Σούλτσοβα ήταν
υπερήφανη διότι ήμουν καθαρά δική της
μαθήτρια, δεν είχα περάσει από άλλα χέρια
καθηγητών. Κι έτσι μετά τη ματουριτά το
2008, αποφοίτησα από το κονσερβατόριο
το 2010 με το τελικό μου κοντσέρτο.
Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Νοιώθω
πολύ ευλογημένη που σπούδασα σ’ αυτή τη
χώρα. Είναι μια χώρα που παρέχει σοβαρή
γνώση στον κάθε κλάδο της παιδείας και σε
πολύ υψηλό επίπεδο.
Τ: Σπούδασες, αποφοίτησες και μετά…
(φώτο τελευταίο κοντσέρτο αποφοίτησή
της, 2010)
Ε: Έφυγα! Αλλά εντωμεταξύ είχα
περάσει και στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Μπρνο όπου
έκανα μουσικολογία. Τελειώνοντας το
κονσερβατόριο, εγώ δεν άντεξα άλλο εδώ…
Η τότε ψυχολογία μου δεν σήκωνε άλλο το
κρύο ούτε και τα ρατσιστικά σχόλια. Και
έφυγα για την Κύπρο με μία τεράστια ελπίδα
για την μελλοντική μου σταδιοδρομία.
Η μητέρα μου, μου είχε στείλει μία
φυλλάδα του «Φιλελεύθερου», όπου μέσα
σε δύο σελίδες ανακοινώνανε την τελετή
έναρξης των εργασιών για την δημιουργία
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κύπρου,
με την τοποθέτηση της θεμέλιου λίθου.
Αυτό σήμαινε ότι τελικά και η συμφωνική
ορχήστρα Κύπρου θα είχε στέγη. Με τη
δημιουργία αυτού του κέντρου υπήρχε και
το όραμα ότι θα γίνει και Πολιτισμικό
Κέντρο της Μεσογείου, κλπ. Καλέσανε και
τον σπουδαίο πιανίστα Βλαντιμίρ Aσκενάζι
να κάνει το κοντσέρτο για την τελετή…
Όταν διάβασα αυτό το άρθρο φούντωσαν
οι ελπίδες μου, ότι δηλαδή θα έχω δουλειά
στον κλάδο μου. Ναι, πας πίσω στην
πατρίδα σου με μία ελπίδα, με λάμψη στα
μάτια, κάνεις όνειρα, σκέφτεσαι- ακόμα και
μόνο δύο όπερες να ανεβάσεις το χρόνο
(λόγω του πληθυσμού της Κύπρου), σιγάσιγά θα χτίζεις πολιτισμό… Μόνο που
ο μέσος Κύπριος είναι καλοφαγάς, το
ενδιαφέρον για το φαγητό, μεγαλύτερο από
την όπερα. Έτσι ναυάγησε αυτό το σχέδιο,
ναυαγήσανε μαζί του και τα όνειρα μου
στη χώρα μου. Η συμφωνική ορχήστρα,
από την άλλη, στηρίζει μόνο τους ‘δικούς’
της, φέρνοντας τραγουδιστές και μουσικούς
από το εξωτερικό με ελάχιστες φορές να
χρησιμοποιεί το εγχώριο δυναμικό της
χώρας. Ποιος ξέρει, τώρα που ήρθα στην
Πράγα, μπορεί κι εμένα να με καλούν από
το ‘εξωτερικό’…
Πρέπει να πω όμως ότι, τα τελευταία δέκα
χρόνια, υπάρχει μια επιστροφή νεαρών
που έχουνε τελειώσει τις σπουδές τους

Καλημέρα 3

Τους βλέπω σαν τους πολιτικούς, ίδιοι
«χαρακτήρες» είναι, δυστυχώς.

στο εξωτερικό, είναι καλοί γνώστες του
αντικειμένου τους και το πιο σημαντικό δεν
είναι κομπογιαννίτες. Αυτό δεν συμβαίνει
μόνο στη μουσική αλλά και σε άλλους
κλάδους των τεχνών και επιστημών. Πλέον
ο κόσμος δεν έχει δικαιολογία να πει δεν
πάω, δεν είναι καλής ποιότητας. Τώρα
έχουν επιλογή, μπορούν να συγκρίνουν.
Φυσικά, έχουμε ακόμα πολύ έδαφος να
καλύψουμε…
Σε γενικές γραμμές, δεν έχω παράπονο
από την «Κύπρο», ό,τι μπορούσα να κάνω,
το έκανα. Συνεργάστηκα με αυτούς που
ήθελαν τη συνεργασία μου. Ίδρυσα και μία
σελίδα στο facebook για να μαζευτούμε και
γνωριστούμε οι λυρικοί τραγουδιστές που
βρισκόμαστε στην Κύπρο, αν και τίποτα
δεν έγινε – ο καθένας με τα προβλήματα
του, τη ζωή του, το πώς να τα βγάλει πέρα.
Στην Κύπρο, αυτοί που σπουδάσαμε
οποιοδήποτε μουσικό κλάδο, αναγκαστικά
καταλήγουμε να γινόμαστε δάσκαλοι
μουσικής. Δεν είμαστε ενεργοί μουσικοί.
Οργανώνουμε δύο- τρία κοντσέρτα το
χρόνο με τη βοήθεια των πολιτιστικών
υπηρεσιών του κράτους (δωρεάν αίθουσες,
χορηγίες για να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα,
τα οποία είναι τεράστια και πολλές φορές
πρέπει να βάλουμε και από την τσέπη μας).
Εάν και είναι δύσκολα τα πράγματα, αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνει η χαρά, η
ικανοποίηση από αυτή τη δράση μας. Το
να κάνεις μουσική δεν έχει να κάνει μόνο
με χρήματα. Όμως, όταν αποφασίσεις αυτό
να γίνει το βιοποριστικό σου επάγγελμα,
τότε είναι που μιλάμε για πολύ μεγάλες
δυσκολίες. Είναι η Σκύλλα και η Χάρυβδη,
οι Συμπληγάδες Πέτρες, η Λερναία Ύδρα,
όλα μαζί. Και ο μουσικός κόσμος δεν
είναι και ο πιο απλός που έχω γνωρίσει.

Τ: Μου είπες ότι η δασκάλα ξαφνιάστηκε
από την ‘παραφωνία’ σου… Ποια είναι
η διαφορά μεταξύ της τεχνικής του
κλασικού τραγουδιού και του ελληνικού,
του ‘έντεχνου’ ελληνικού;
Ε: Τώρα αγγίζεις ένα πάρα πολύ ευαίσθητο
θέμα, μια πολύ ευαίσθητη χορδή, διότι
στεναχωριέμαι πάρα πολύ να ακούω
Έλληνες τραγουδιστές να τραγουδάνε με
τον τρόπο που τραγουδάνε. Ακούω τη μη
φωνητική επιβίωση με το πέρασμα του
χρόνου διότι γίνεται φωνητική κατάχρηση
που στην ουσία χάνεται η ικανότητα να
μπορείς να τραγουδάς όλη σου τη ζωή. Το
γιατί; Τα ξενύχτια, τα ποτά, τα τσιγάρα, η
κακή χρήση της φωνής, αλλά το κυριότερο
η έλλειψη παιδείας.
Κάποια στιγμή και οι τραγουδιστές πρέπει
να σταματάνε να τραγουδούν. Η δική
μου η καθηγήτρια μέχρι και τα 77 της
τραγουδούσε σαν τον άγγελο κι αυτό λόγω
της τεχνικής της κατάρτισης. Η τεχνική είναι
πολύ διαφορετική μεταξύ του ελληνικού και
λυρικού τραγουδιού. Στο λυρικό τραγούδι
χρειάζεται πολύ αυστηρή εκπαίδευση, για να
μπορέσεις να τραγουδήσεις και να παράγεις
τον ποθητό ήχο, είτε θες να ανταπεξέλθεις
σε μία άρια είτε σε ένα ολόκληρο ρόλο.
Απαιτείται συνεχής μελέτη! Κάτι που λίγοι
Έλληνες τραγουδιστές τηρούν δυστυχώς,
επειδή νομίζουν πως δεν το χρειάζονται.
Τ: Πώς έγινες μέλος της Κοινότητάς μας,
του χορευτικού συγκροτήματος και της
ορχήστρας μας;
Ε: Γνώριζα τον Χάρη, κι αυτός Κύπριος,
με τον οποίο είχαμε έρθει μαζί για
σπουδές. Μου είπε για το σχήμα που παίζει
γνωρίζοντας ότι παίζω κιθάρα και τραγουδώ,
να πάω να τον αντικαταστήσω. Εν τω
μεταξύ, εγώ δεν έκανα πολύ παρέα με τους
Ελληνοκύπριους διότι ήθελα, και έπρεπε
να μάθω τσέχικα. Μετά από τόσα τσεχικά,
ήθελα να έχω και πάλι επαφή με Έλληνες,
με τη γλώσσα μου. Έτσι γνωρίζοντας τον
Νίκο μέσω του Χάρη πρωτοξεκίνησα και
στην ορχήστρα. Ήμασταν τέσσερα άτομα
– ο Νίκος Πανάτσης (μπουζούκι), ο Ντίνος
Οβαδίας (μπάσο), ο Πετρ Κλόουτσκη
(κιθάρα) φίλος του Νίκου, κι εγώ (φωνή και
κιθάρα). Όταν ο Πετρ έφυγε, πήρα εγώ την
κιθάρα στα χέρια μου. Παράλληλα ο Νίκος
με σύστησε και στο χορευτικό συγκρότημα
της Κοινότητας στο οποίο ενσωματώθηκα
άμεσα. Κράτησα επαφή μαζί με τα παιδιά
μετά από τόσα χρόνια επειδή πρόλαβα
και δέθηκα μαζί τους πάρα πολύ. Είναι
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Μετά την άφιξη μου στην Πράγα, μαζί
με τον καθηγητή μου Τόμας Χάλα,
παρουσιάσαμε μεσαιωνικά τραγούδια από
την Αυλή των Λουζινιανών βασιλιάδων της
Κύπρου, με την ονομασία «Κώδικας της
Κύπρου» ή «Κώδικας του Τορίνο». Είναι
σημαντική μουσική για την ευρωπαϊκή
κλασική μουσική διότι επηρέασε πάρα πολύ
την κοσμική μουσική της Ευρώπης. Απλά
εμείς στην Κύπρο δεν το ξέραμε αυτό.
Χάρηκα που και ο Πρέσβης της Κύπρου,
κ. Αντώνιος Θεοχάρους μας τίμησε με την
παρουσία του.(φώτο με τον Πρέσβη της
Κύπρου)

αδερφικοί μου φίλοι πλέον. Αρκετές φορές
ήρθαν και στην Κύπρο και για μένα ήταν
σαν να μην έφυγα ποτέ από την Τσεχία.
Αυτή ήταν η γνωριμία μου με την Ελληνική
Κοινότητα Πράγας.

εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς με
περίτεχνες αίθουσες του 13ου και 14ου
αιώνα, κτίρια ιστορικής αξίας, σε χάλια
κατάσταση, εγκαταλειμμένα. Είχα λοιπόν

Τ: Έχεις αγαπημένες άριες και ποιες
είναι αυτές;
Ε: Μια σπουδαία φράση λέει: «Εάν δεν
βγει η χοντρή να τραγουδήσει, η όπερα
δεν τελειώνει». Αυτό συνεπάγεται και με
πομπώδη μουσική, μεγάλες τραβηγμένες

Τ: Και τώρα που ήρθες, πάλι κοντά μας
είσαι. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και
που με την πρώτη ευκαιρία πάλι χόρεψες
με το χορευτικό μας και πάλι ακούσαμε
την ζεστή φωνή σου.
Ε: Κι εγώ χαίρομαι που ξανασυνάντησα
γνώριμα και ευχάριστα πρόσωπα. Κι αυτή η
μεγάλη μου απόφαση να εγκατασταθώ στην
Τσεχία βασίζεται σε πολλά, νοιώθοντας
ότι ένας κύκλος της ζωής μου στην Κύπρο

την απίστευτη τύχη να τραγουδήσω το Gloria του Vivaldi στο Μπέλλα Πάις (Bella
Pais), ενεργειακά ένα πανέμορφο τοπίο,
το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλαγιά του
Πενταδακτύλου, στα κατεχόμενα, μέσω
μιας ομάδας Άγγλων που μένουν σ’ ένα
χωριό της Πάφου, αφού εμείς δεν έχουμε
επίσημη δικαιοδοσία στα κατεχόμενα.

έχει κλείσει. Όπου γης και πατρίς λέγανε
οι πρόγονοι μας. Η Κύπρος είναι αρκετά
μικρή χώρα, αρκετά περιορισμένη και
μας περιορίζει κι εμάς που δεν θέλουμε να
είμαστε περιορισμένοι. Δεν φτάνει που η
Κύπρος είναι μια σταλιά τόπος μέσα στη
θάλασσα, είναι και μισή, έτσι για να μην
ξεχνιόμαστε, λόγω του τούρκου εισβολέα.
Εκεί, στα κατεχόμενα έχουμε σπουδαίες
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Τ: Και τώρα ήρθες για επίσκεψη;
Ε: Όχι, ήρθα για να μείνω! Έχω πάρει
την απόφαση μου και με ενθάρρυναν
και τα παιδιά. Μετά από συνάντηση που
είχα με τον καθηγητή μου, Μικελαντζέλο
Καβαλκάντι, (σολίστ στην κρατική όπερα)
και μετά από παρότρυνση του, μου είπε
ότι με τέτοιο υλικό στο λαιμό μου πρέπει
να τραγουδώ και να μην χάνω τον καιρό
μου με δύο συναυλίες το χρόνο. Έτσι,
μου τόνωσε το ηθικό. Αυτά όλα ξεκίνησαν
το Πάσχα του 2018, όταν είχα έρθει για
επίσκεψη και από τότε ετοίμαζα το έδαφος
για την ‘εγκατάλειψη’ του νησιού.

φράσεις να συνοδεύουν μια μεγάλη
δραματική φωνή η οποία τεντώνει και το αυτί
του ακροατή και τον καθηλώνει. Μια από
τις πιο αγαπημένες μου άριες είναι ο θρήνος
της Ιζόλδης από την όπερα Τριστάνος και
Ιζόλδη του Wagner, όμως αγαπημένη μου
μουσική είναι και το Συμφωνικό έργο του
Γκούσταβ Μάλερ «Το τραγούδι της Γης».
Λατρεύω παρόλα αυτά την απλότητα της
Μπαρόκ. Η μπαρόκ μουσική καθρεπτίζει
όλα τα συναισθήματα χωρίς πολλά-πολλά.
Δεν χρειάζονται 180 μουσικοί για να
εκφραστεί ο πόνος, η χαρά ή η λύπη.
Τ: Κι ένα μήνυμα για τους αναγνώστες
μας…
Ε: Ευχαριστώ για την φιλοξενία στο
περιοδικό σας και εύχομαι σε όλους χαρά,
ευτυχία, υγεία και καλό καλοκαίρι. Πάντα
να έχετε φως στην καρδιά σας.

Καλημέρα 3
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ (1949-2019)
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
(η συνομιλία έγινε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλου από την Θεσσαλονίκη)
Κ: Η Αγγέλα, γεννήθηκε το 1936 στη Νότια, Πέλλας. Είναι από αγροτική οικογένεια αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το χωριό τους, οι
περισσότεροι κάτοικοι της Νότιας παίρνουν το δύσκολο δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς. Η οικογένεια της Αγγέλας
εγκαταλείπουν το χωριό τους το Νοέμβρη του 1946, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (28 Οκτωβρίου 1946) και παίρνουν το δύσκολο δρόμο προς το ‘άγνωστο’. Μετά από αρκετές
δυσκολίες φτάνουν στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβία- μια σύντομη στάση στο Γευγελή, μετά στο Μοναστήρι,
συνεχίζουν τον ατελείωτο αυτό δρόμο και τελικά ξεκινάν μια πιο ήρεμη ζωή στο Κρούσεβο. Και εκεί δεν θα μείνουν
για πολύ καιρό. Τελικά μεταφέρονται στο ελληνικό χωριό του Μπούλκες (Γιουγκοσλαβίας) και το 1948, δυο
χρόνια μετά την αναγκαστική εγκατάλειψη της πατρίδας τους, με τραίνα φτάνουν στην Τσεχοσλοβακία (στους
παιδικούς σταθμούς Μπλάνα και Ούντσιν). Εδώ δεν τελειώνει αυτό το μακρύ ταξίδι. Το 1952 με την επανένωση
των οικογενειών, φεύγει για την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπου τελικά αυτή η σκορπισμένη οικογένεια σμίγει και πάλι. Ζει
και εργάζεται εκεί στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά μέχρι τον επαναπατρισμό μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα (1974). Ο αναγνώστης μας
Ανδρέας Παπαδόπουλος αποφάσισε να πάει στο σπίτι της και να συνομιλήσει μαζί της για το ‘ταξίδι’ της μέχρι την Τσεχοσλοβακία.
Α: Θα ήθελα να μάθω το πώς φτάσατε στην
Τσεχοσλοβακία και τι σας έκανε να φύγετε
από το χωριό σας στον εμφύλιο πόλεμο;
ΑΔ: Από ότι θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρό
κοριτσάκι τότε, 10 χρονών. Οι καιροί ήταν
πολύ δύσκολοι μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας της Βάρκιζας (1945). Άρχισαν
οι διωγμοί των αντιστασιακών, αυτών που
με το όπλο στο χέρι απελευθερώσανε την
πατρίδα μας από τους κατακτητές ιταλούς,
γερμανούς και βούλγαρους. Άνδρες και
γυναίκες αναγκάστηκαν να πάρουν τα βουνά
για να αντισταθούν στη βία που υπήρχε
τότε. Φοβόμασταν διότι εμάς, τις αριστερές
οικογένειες μας κυνηγούσανε, σκοτώνανε,
μας στέλνανε εξορίες και φυλακές. Αυτοί
που δεν βγήκα στο βουνό, αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν το χωριό μας και να βρουν
άσυλο στην πρώην Γιουγκοσλαβία διότι το
χωριό μας δεν είναι μακριά από τα σύνορα.
Κι έτσι έγινε και με τη δική μου οικογένεια.
Μια μέρα ήρθε η θεία μου Σοφία, η αδερφή
του πατέρα μου και του λέει: «Εγώ δεν μπορώ
να μείνω άλλο εδώ, έχω τρία παιδιά αντάρτες
στο βουνό με το Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας, φοβάμαι, πρέπει να φύγω». Ο
πατέρας μου την είπε να φύγει και ότι αυτός
θα συνεννοηθεί πρώτα με τον ξάδερφό του
Γιάννη (συνονόματοι Γιάννης Δαμιανίδης κι
αυτός) για να πάρει και τη δική του γνώμη.
Έτσι και κάνανε, πήραν την απόφαση να
φύγουμε όλη η οικογένεια. Ετοιμαστήκαμε
– σφάξαμε κότες, ζώα, φτιάξαμε τρόφιμα
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(καβουρμά, κλπ.) και μια νύχτα κρυφά για να
μην μας πιάσουν ξεκινήσαμε για τα σύνορα
με την Γιουγκοσλαβία. Δεν ήμασταν μόνο
εμείς, σχεδόν το μισό χωρίο έφυγε εκείνη
την χειμωνιάτικη νύχτα του Νοέμβρη. Έκανε
πολύ κρύο, αυτός ο χειμώνας ήταν βαρύς.
Με τα τρόφιμα που είχαμε ετοιμάσει για
να μην πεινάσουμε στο δρόμο, φύγαμε από
το χωριό το Νοέμβρη του 1946. Φτάσαμε
τα σύνορα με την Γιουγκοσλαβία, στο
φυλάκιο, όπου οι μανάδες που είχαν μωρά,
φασκιωμένα, τα πήραν μέσα στο φυλάκιο για
να τα προστατέψουν από το κρύο, ενώ εμείς,
οι ηλικιωμένες και τα μεγαλύτερα παιδιά
μείναμε έξω όπου στρώσανε στρώματα για
μας τα μεγαλύτερα παιδιά. Ανάψαμε φωτιές
για να ζεσταθούμε. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο
μείναμε εκεί, στο φυλάκιο, μια-δύο μέρες. Το

μόνο που θυμάμαι πολύ καλά είναι ότι μια
μέρα μας πήραν και περάσαμε μέσα στην
Γιουγκοσλαβία, δηλαδή μας επέτρεψαν να
μπούμε στην χωρά τους. Όλα τα παιδιά ήταν
με τις οικογένειές τους. Εμείς ήμασταν πέντε
αδέρφια, η μάνα μου, ο πατέρας μου και η
γιαγιά μου Μαρία (μητέρα του πατέρα μου).
Θυμάμαι τα νεαρά παιδιά των 17 και 18 ετών
τους διάλεγαν και αυτούς που ήταν ικανοί τους
έστελναν στο ΔΣΕ, στο βουνό. Άλλοι μένανε
στην Γιουγκοσλαβία κι άλλοι πηγαίνανε στο
αντάρτικο. Και τον πατέρα μου ήθελαν να τον
στείλουν, αλλά η γιαγιά μου τους παρακάλεσε
να τον αφήσουν να μας συνοδέψει μέχρι
τον προορισμό μας και μετά να πάει στο
αντάρτικο.
Φτάσαμε στο Γευγελή. Μαζευτήκαμε μέσα
σε μία εκκλησία όπου η κάθε οικογένεια

(φώτο Το λατομείο στην πόλη Κρούσεβο όπου δούλευαν καταδιωκόμενοι Έλληνες αγωνιστές )
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έπιασε από μία γωνίτσα. Και εκεί δεν θυμάμαι
πόσο μείναμε, μερικές μέρες, μια βδομάδα;
Από εκεί μας πήραν και μας πήγαν σ’ ένα
μοναστήρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά
οι δικοί μας το ονόμασαν «Πεινασμένο
Μοναστήρι» διότι εκεί πείνασε ο κόσμος.
Ε, και οι Γιουγκοσλάβοι τι μπορούσαν να
μας προσφέρουν, κι αυτοί ήταν μετά τις
καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
(1944). Έβραζαν μια φασολάδα με 5-6
φασόλια μέσα… Μετά, πάλι δεν ξέρω πόσο
καθίσαμε εκεί, μας πήγαν σ’ ένα άλλο
μοναστήρι. Εδώ ήταν πιο καλά τα πράγματα.
Κι από εκεί, πάλι φύγαμε και μας πήγαν σε
μία πόλη ή κωμόπολη, το Κρούσεβο. Για
μένα παιδί από χωριό, αυτή η πόλη μου άρεσε
πάρα πολύ.
Η φωτογραφία με τον μπαμπά μου είναι από
εκεί – δεν ξέρω εάν ήταν λατομείο, πάντως
έσπαζαν πέτρες. Εκεί όλους τους έβαλαν
στη δουλειά, τη μάνα μου, τον πατέρα και
τον μεγαλύτερο αδερφό μου Γρηγόρη.
Είναι αλήθεια ότι μετά τον πόλεμο και η
Γιουγκοσλαβία χρειαζόταν εργατικά χέρια.
Εκτός από τα μικρά παιδιά, όλοι δουλεύανε,
όλοι πληρωνότανε κανονικά, ζούσαμε
καλούτσικα. Εμείς, να φανταστείς, ακόμα
είχαμε τον καβουρμά και τις τσιγαρίδες, την
τροφή που είχαμε κουβαλήσει από το χωριό
μας. Οι Γιουγκοσλάβοι μας φέρθηκαν πολύ
καλά. Θυμάμαι ένας Γιουγκοσλάβος, όταν
μας μαζέψανε όλους μαζί στο Κρούσεβο,
είπε στους συμπατριώτες του ότι θα πρέπει
να προσέξουν και φροντίσουν όλο αυτόν τον
κόσμο (εμάς τους Έλληνες) διότι κι αυτοί, και
προπαντός αυτό το χωριό, τη Νότια, είχαν
βοηθήσει τους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους
στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
που πολεμούσαν τους Γερμανούς. Τους
δίνανε τροφή, τους προσφέρανε τα σπίτια τους
για ξεκούραση…
Μπορεί στο Κρούσεβο να μείναμε
μισό χρόνο, δεν θυμάμαι. Από κει, μας
πήγαν στο Μπούλκες, πρέπει να ήταν
το καλοκαίρι του 1947. Το Μπούλκες
ήταν ένα πολύ μεγάλο χωριό, το οποίο οι
Γιουγκοσλάβοι το παραχώρησαν στους
Έλληνες
καταδιωκόμενους,
αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης ακόμα από το
1945. Εκεί ζούσαν ντόπιοι Γερμανοί, οι
οποίοι συνεργάστηκαν με τους γερμανούς
καταχτητές και με την απελευθέρωση της
Γιουγκοσλαβίας φύγανε στην Γερμανία και
όλα αυτά τα μεγάλα και ωραία σπίτια μείνανε
ακατοίκητα. Έτσι εμείς εγκατασταθήκαμε
σ’ αυτά τα σπίτια. Μας δώσανε από ένα
σπίτι σε κάθε οικογένεια. Τα σχολεία μας
ήταν γύρω, τρώγαμε σε εστιατόρια, δεν
μαγειρεύαμε στα σπίτια μας. Τα μικρά παιδιά
πήγαν στους βρεφικούς σταθμούς, τα παιδιά
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σχολικής ηλικίας πηγαίνανε σχολείο. Ήταν
πολύ ωραία η ζωή μας στο Μπούλκες, σαν
να ήμασταν στην Ελλάδα. Είχαμε ελληνικά
καλλιτεχνικά συγκροτήματα, σινεμά, θέατρο,
ηλεκτρισμό, από όλα, πράγματα που εμείς
δεν γνωρίζαμε στο χωριό μας στην Ελλάδα.
Τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία ήταν όλα
ελληνικά. Όλοι ήμασταν Έλληνες σ’ αυτό το
χωριό. Είχε και μεγάλο νοσοκομείο. Εκεί ο
πατέρας μας εκπαιδεύτηκε σαν νοσοκόμος,
τον προετοίμασαν και το 1948 έφυγε για
τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στο
αντάρτικο με βαθμό υπολοχαγού στο
υγειονομικό του ΔΣΕ. Έτσι, και ο πατέρας
μας προσέφερε στον αγώνα μας.
Μετά, σε μία φάση, λόγω της λήξεις
του εμφυλίου και κακών σχέσεων με τις
γιουγκοσλάβικες αρχές, δεν τα γνωρίζαμε
τότε αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι
έπρεπε να φύγουμε από την Γιουγκοσλαβία.
Πρώτα πήραν τους τραυματίες του ΔΣΕ,
τους οποίους θεραπεύανε στο νοσοκομείο

κοντοχωριανή από το Βορινό. Μας πήγαν στο
Λιμπνίεχο ου Μέλνικα. Εκεί, δημιουργήθηκε
το καλλιτεχνικό συγκρότημα με χορευτικό
και χορωδία. Πηγαίναμε σε διάφορες
μεγάλες πόλεις (Μπρνο, Οστράβα, Κρνοβ,
Πράγα) και δίναμε προγράμματα με τα οποία
εκλαϊκεύαμε τον αγώνα του ΔΣΕ.
Α: Πώς σας προσέχανε στους παιδικούς
σταθμούς;
ΑΔ: Τι να σου πω, μας είχαν σαν βασιλόπαιδα.
Μας έντυσαν, μας έδωσαν στέγη σε
ανάκτορα, νόστιμο φαγητό, κολατσιό. Και
ήμασταν χιλιάδες παιδιά στους παιδικούς
σταθμούς. Ήμασταν ευτυχισμένα παιδιά.
Με την απόφαση για την επανένωση των
οικογενειών, έπρεπε να φύγουμε και να πάμε
στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, όπου ήταν
ο πατέρας μας, ο οποίος βρέθηκε εκεί με τα
τμήματα του ΔΣΕ που είχαν υποχωρήσει
με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Κι έτσι
μαζευτήκαμε και πάλι. Η μάνα μου ήταν
στην Πολωνία με την μικρή μου αδερφούλα

Από αριστερά Ναυσικά, Αγγέλα και Παναγιώτης κέντρο ο μικρός Δημητρός – τα 5 αδέρφια

του Μπούλκες κι εμάς τα παιδιά και μας
στείλανε στις διάφορες Λαϊκές Δημοκρατίες
– Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία. Εγώ
έφυγα από το Μπούλκες με μία αποστολή
των 501 παιδιών. Ήταν για 500 παιδιά αυτή
η αποστολή αλλά την συμπλήρωσαν με
ακόμα ένα παιδί, τον αδερφό μου μετά την
παράκληση της γιαγιάς μου διότι ήθελε όλα
τα αδέρφια να είμαστε μαζί.
Η δική μας αποστολή έφτασε στην
Τσεχοσλοβακία στην πόλη Μαριάνσκε Λάζνι.
Μας υποδέχτηκαν πολύ καλά. Μέχρι τώρα
την θυμάμαι αυτή την ωραία πόλη με μεγάλο
πολιτισμό και ιαματικά νερά. Εμάς τα παιδιά
μας μοίρασαν στα ξενοδοχεία της πόλης μέχρι
που θα αποφάσιζαν που θα εγκατασταθούμε.
Από εκεί πήγαμε στον Παιδικό Σταθμό
Μπλάνα, σ’ ένα μοναστήρι, όπου μπορεί να
κάθισα δύο- τρεις μήνες, δεν θυμάμαι τώρα.
Εκεί, μια μέρα ήρθαν δύο μπαλαρίνες για να
διαλέξουν παιδιά για το ελληνικό καλλιτεχνικό
συγκρότημα που θα οργάνωναν. Μας βάλανε
όλα τα παιδιά να χορέψουμε και από αυτά
διάλεξαν τρία – εμένα, την φιλενάδα μου
Ιφιγένεια Ηλιάδου και την Έλλη Καφαντάρη,

Ελευθερία που είχε γεννηθεί στο Μπούλκες
και όταν φύγανε με την αποστολή από το
Μπούλκες ούτε τριών ημερών ήταν. Το 1951
η μάνα μου με την αδερφούλα μου έφυγαν
για την Τασκένδη. Το 1952, τα παιδιά μέχρι
10 χρονών έπρεπε να ενωθούν με τους γονείς
τους κι έτσι τα αδέρφια μου η Ναυσικά, ο
Παναγιώτης και ο Δημητρός έφυγαν κι αυτοί
για την Τασκένδη από τον παιδικό σταθμό
του Ούντσιν, Τέπλιτσε. Εγώ στις διακοπές
είχα πάει στη θεία μου τη Σοφία κι έμενα μαζί
της. Μετά, όταν έγινε μία αποστολή για παιδιά
των 17-18 χρονών, φύγαμε κι εμείς για την
Τασκένδη όπου είχαμε γονείς. Σε μερικούς
μήνες ήρθε και ο αδερφός μου Γρηγόρης
στην Τασκένδη. Το 1962 φέραμε και τη
γιαγιά μας, τη Μαρία, του πατέρα μου τη
μάνα στην Τασκένδη. Κι έτσι, μαζευτήκαμε
και πάλι όλη η οικογένεια – έξι αδέρφια, με
τη μαμά και τον μπαμπά, και τη γιαγιά μας.
Στην Τασκένδη χτίσαμε σπίτι, ζούσαμε καλά,
αλλά πάντα επιθυμούσαμε να γυρίσουμε στην
Πατρίδα μας. Και όταν ‘ήρθε η ώρα’ μετά
από πάνω από τριάντα χρόνια αναγκαστική
πολιτική προσφυγιά επαναπατρισθήκαμε στην
πατρίδα μας Ελλάδα.
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ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΕΛΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΤΑΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΩΣΕ
Η συνάντηση με την Ισμήνη
Της Άννας Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη
Μέρα χαράς και συγκίνησης ήταν σήμερα
6/06/2019. Γύρισα το χρόνο πολύ πίσω.
Εκεί, στα παιδικά μας χρόνια… στα χρόνια
της Πολιτικής Προσφυγιάς… στον αγώνα
των γονιών μας στην Αντίσταση και στον
Εμφύλιο… Αλλά και στον Αγώνα για την
επιστροφή στην Πατρίδα.
Στο ίδιο μονοπάτι περπατούσαν ο Λάζαρος
Σπυρόπουλος και ο Κώστας Κεφαλέλης.
Πολιτικοί Πρόσφυγες οι δυο τους στη Λ.Δ.
της Ρουμανίας, σε διαφορετικές πόλεις
ζούσαν και συνεργάτες ήταν για τον ίδιο
σκοπό του Αγώνα.
Τον Λάζαρο τον έβλεπα τακτικά στο
σπίτι μας. Συνεργασία λέγονταν… Ώρες
ατελείωτες η κουβέντα τους. Αγώνας.
Αγώνας. Αγώνας. Κάποια στιγμή γνώρισα
και τη γυναίκα του Λάζαρου, τη Θεοπίστη.
Τη γνώρισα όταν μεγάλωσα και πήγαινα
στην πόλη Βραΐλα της Ρουμανίας. Δεν
ήταν κοντά από τη δική μας πόλη. Εκεί,
στο σπίτι του Λίτσα πήγαινα σχεδόν κάθε
καλοκαίρι. Ιστορία μεγάλη και σε τούτο
το σπίτι. Τον αγαπούσα και τον έβλεπα
σαν θείο μου. Το ίδιο και τη γυναίκα του
Ερμιόνη. Ερμιονάκι της έλεγα και γέμιζε η
ψυχή μου. Χάδια πολλά έπαιρνα και πολύ
αγάπη σε τούτο το σπίτι.
Εδώ ζούσα τα γεγονότα τα πολιτικά και
μάθαινα από πρώτο χέρι για την Χούντα
στην Ελλάδα και για το δράμα των Ελλήνων.
Ο θείος ο Κώστας πιάστηκε αργότερα από
την Χούντα και δικάστηκε, φυλακίστηκε
όπως χιλιάδες Έλληνες αγωνιστές.
Τα ίδια κακά μαντάτα έφτασαν και για
τον θείο Στεφανή Παπαγεωργάκη και
τον Στρατή Τσαμπή… Στο σπίτι αυτό
έρχονταν και η Θεοπίστη. Άλλη πονεμένη
ιστορία… Χαθήκαμε λιγάκι… Σπούδαζα
εγώ. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου.
Ήρθαν τα χρόνια της επιστροφής…
του Επαναπατρισμού μας όπως λέμε.
Σκορπίσαμε ανά την Ελλάδα.
Τον Λάζαρο και την Θεοπίστη τους είδα
μετά από πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα.
Μιλούσαμε στο τηλέφωνο όσο μας έπαιρνε
ο χρόνος. Τους έψαξα και τους συνάντησα
στη Φλώρινα. Τα καταφέραμε. Μόλις
τύπωσα το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο:
«Μια πεζοπορία Ζωής και Πολέμου από
τον Έβρο στο Γράμμο-Βίτσι».
Τα χειρόγραφα της μητέρας μου
επιμελήθηκα και τίποτα παραπάνω. Να τα
σώσω από τη φθορά του χρόνου ήθελα.

Καλημέρα 3

Με λίγα βιβλία στην αγκαλιά έτρεξα
να τους συναντήσω εκεί στη Φλώρινα.
Τα αγκάλιασαν και με αγκάλιασαν.
Θυμηθήκαμε πολλά και παν’ απ’ όλα
τον πατέρα μου, φίλο, συναγωνιστή και
συνεργάτη για τον ίδιο σκοπό…
Για τον αγώνα του Λάζαρου και της
Θεοπίστης δεν γνώριζα πολλά. Το ίδιο
και για τα παιδιά τους… Τα λέγανε «οι
μεγάλοι» στις συζητήσεις τους κι εμείς,
τα παιδιά, ακολουθούσαμε τον δικό μας
δρόμο… σχολεία και σπουδές… εργασία
αργότερα.
Πριν λίγα χρόνια διάβασα στο Ριζοσπάστη
για το βιβλίο του Λάζαρου Σπυρόπουλου
με τίτλο: «Τετράδια φυλακής» και εκδόσεις
Σύγχρονης Εποχής.
Έτρεξα να το πάρω. Το διάβαζα μονορούφι
και έτρεμα. Λες και φοβόμουν μη μου
το πάρει κανείς… Τα συναισθήματά
μου πολλά. Γυρνούσα στα χρόνια που
μιλούσαν στο σπίτι μας. Γυρνούσα στον
πατέρα μου που δεν πρόλαβε την χαρά της
επιστροφής… Γυρνούσα στα παιδικά μου
χρόνια που τους έβλεπα «γονείς» κι εκείνοι
ήταν ΉΡΩΕΣ που νοιάζονταν για τα παιδιά
όλου του κόσμου…
Και τώρα… περπατώντας σελίδα, σελίδα
το βιβλίο του Λάζαρου, ομολογώ πως
ξημέρωσε και ούτε που το πήρα χαμπάρι.
Έμαθα αυτά που δεν είχαν χρόνο να μας
πούνε. Ο Αγώνας τους ήταν πάνω απ’ όλα.
Ήξερα πως είχε και δύο κόρες. Το διάβασα
και στο βιβλίο. Δεν έτυχε να ανταμώσουμε,
να γνωριστούμε.
Πριν έναν χρόνο, ένας καλός μου φίλος
ανάρτησε στο Ιντερνέτ, φβ-ηλεκτρονική
σελίδα «Παιδιά και εγγόνια Ελλήνων
Πολιτικών Προσφύγων» ένα μικρό μου
κείμενο. Εκεί έκανα αναφορά και στον τίτλο

του βιβλίου μου. Το διάβασε η Ισμήνη,
κόρη του Λάζαρου, σήμερα κάτοικος
Βερολίνου. Είχε βρει το βιβλίο μου στο
σπίτι των γονιών της, στη Φλώρινα. Ήξερε
και για την επίσκεψή μου και το αντάμωμα
με τους γονείς της πριν από πολλά χρόνια.
Με ρωτούσε αν μου λένε κάτι τα ονόματα
Λάζαρος και Θεοπίστη… Ανακατεμένα
τα λόγια μου με τις γλυκές αναμνήσεις που
κουβαλούσα. Το τρέμουλο της στιγμής δεν
άργησε. Σε δευτερόλεπτα απάντησα και
από τότε περπατάμε χέρι, χέρι στο ίδιο
μονοπάτι… Κάθε μου εργασία, κείμενο
ή βιβλίο με χαρά τα στέλνω στην Ισμήνη.
Εκείνη τα διαβάζει και περιμένει τα
επόμενα…
Χαρά μου μεγάλη. Και τώρα, με την
ευκαιρία των Ευρωεκλογών η Ισμήνη έκανε
το μεγάλο ταξίδι Γερμανίας – Ελλάδας.
Ήρθε να ψηφίσει, ήρθε να κάνει το καθήκον
της όπως μου λέει. Ήρθε να τιμήσει τους
γονείς της με τον δικό της τρόπο και βιάζετε
να μου το πει. Κι εμείς, με την ευκαιρία αυτή,
τα καταφέραμε… Η κόρη του Λάζαρου
Σπυρόπουλου και του Κώστα Κεφαλέλη
αντάμωσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα
6/06/2019. Εκεί, στο άγαλμα Βενιζέλου.
Στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν το
ραντεβού μας. Επιτέλους, ήρθε η γνωριμία
μας από κοντά. Είπαμε πολλά και ο χρόνος
έτρεχε, έτρεχε… λες και το έκανε επίτηδες.
Μιλούσαμε ασταμάτητα. Πότε κλαίγαμε
και πότε γελούσαμε. Μετρούσαμε και τα
χρόνια από τότε που συνεργάζονταν οι
πατεράδες μας εκεί στην ξενιτιά. Περάσανε
50 χρόνια από ΤΟΤΕ… Και τώρα τα
λέμε, κοιτάζουμε η μια την άλλη και τα
βλέφαρα εκεί… κολλημένα πάνω μας. Δεν
θέλουν να κλείσουν, δε θέλουν να χάσουν
δευτερόλεπτα από τούτες τις στιγμές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κι όμως, δεν τελειώσαμε. Κουβεντιάζαμε
και τα μάτια μου πέφτανε δίπλα στον
κόκκινο φάκελο. Επιθυμία της Ισμήνης να
μου φέρει τα χειρόγραφα του πατέρα της.
Να τα δω κι ας διάβασα το βιβλίο… Τι
στιγμές και αυτές;… Πώς να μην με
συγκινούν; Πώς να μην συλλογιέμαι; Μέρος
της Ιστορίας είμαστε κι ας κουράζω τους
αναγνώστες, φίλους και φίλες. Το λέω και
φωναχτά για να πάει και παραπέρα. Για
μένα όμως δεν ήταν μόνο η γνωριμία μας
από κοντά. Ήταν η γνωριμία αλλά και η
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Μου
εμπιστεύτηκε η αγαπημένη μου Ισμήνη ότι
πολυτιμότερο είχε… Τα χειρόγραφα του
πατέρα της, αγωνιστή, συντρόφου και

Κομμουνιστή Λάζαρου Σπυρόπουλου.
Μεγάλες στιγμές και αξέχαστες για εμάς…
τις κόρες των αγωνιστών πατεράδων μας
Λάζαρο
Σπυρόπουλο
και
Κώστα
Κεφαλέλη. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μια
αγωνία βασανίζει την Ισμήνη. Είναι το σπίτι
των γονιών της. Στο μεγάλο ταξίδι έφυγαν ο
Λάζαρος και η Θεοπίστη πριν λίγα χρόνια
και σε βαθιά γεράματα. Στην Γερμανία
είναι μόνιμος κάτοικος η Ισμήνη. Το σπίτι
άδειασε… και τώρα;;;… Τι κάνουμε;;;…
όπως λέει και η αγαπημένη μου Ισμήνη.
Δεν μπερδεύει τις σκέψεις. Δεν μπερδεύει
τα λόγια της. Θα το δώσει εκεί που δώσανε
την ψυχή τους η γονείς της. Στο Κόμμα
Άννα… είναι το μνημόσυνο που μπορώ να

τους κάνω… Άρχισαν τα τρεξίματα αυτές
τις μέρες. Δεν ήταν εύκολα. Τα κατάφερε.
Ένα μήνυμα μόλις έλαβα και γράφει: Από
σήμερα 10/06/2019, το σπίτι μας είναι του
ΚΚΕ. «Τελείωσα όλες τις διαδικασίες»…
Ανυπομονούσα, περίμενα τα νέα της και
όλο εκεί γυρνούσαν οι σκέψεις μου. Με
δάκρυα χαράς από τη μια και δάκρυα
ανακατεμένα με πολλές σκέψεις και
συναισθήματα καταγράψαμε λίγες στιγμές
από τα 50 χρόνια που χώριζαν την γνωριμία
μας… Και τώρα περπατάμε μαζί… Άννα
και Ισμήνη… και είμαστε περήφανες για
την Ιστορία μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αφαίρεση και καταστροφή του μνημείου του Νίκου Μπελογιάννη
«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την αφαίρεση και
καταστροφή, από τις πολωνικές αρχές, του
μνημείου του κομμουνιστή ήρωα Νίκου
Μπελογιάννη, στην πόλη Βρότσλαβ της
Πολωνίας. Η ενέργεια αυτή έρχεται λίγο
καιρό μετά την επίσης προκλητική κίνηση
να κατέβει η επιγραφή του Μνημείου για
τους τραυματίες μαχητές και μαχήτριες του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, γεγονός
που δείχνει ότι η κυβέρνηση της Πολωνίας,
με τις πλάτες της ΕΕ, κλιμακώνει την
αντικομμουνιστική της επίθεση.
Πρόκειται για προσβολή στους αγώνες του
λαού μας, ασέβεια στη μνήμη των μαχητών
του ΔΣΕ, στις οικογένειές τους, στους
χιλιάδες απογόνους τους που ζουν στην
Ελλάδα, ή παραμένουν στην Πολωνία.
Το ΚΚΕ με τον ευρωβουλευτή του Κώστα
Παπαδάκη πραγματοποίησε τηλεφωνική
διαμαρτυρία τόσο στην ελληνική Πρεσβεία
στη Βαρσοβία, όσο και στην πολωνική
Πρεσβεία στην Αθήνα. Επίσης, για το
ζήτημα αυτό, ο βουλευτής Γιάννης Γκιόκας
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπ.
Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλο, ο οποίος
δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει
σχετικό διάβημα.
Προκύπτουν μεγάλα ερωτηματικά, αφού και
για τις δύο αντικομμουνιστικές βεβηλώσεις
των μνημείων, το ΚΚΕ ήταν αυτό που
ενημέρωσε την ελληνική Πρεσβεία στην
Πολωνία, η οποία και δήλωσε άγνοια. Ο
αντικομμουνισμός, η προσβολή στους
αγώνες και τη θυσία του λαού μας, δεν θα
περάσουν».
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Κάτω τα χέρια από τα μνημεία και τα
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σύμβολα των κομμουνιστών!
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΚΕ προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την
απαράδεκτη καταστροφή του μνημείου του
κομμουνιστή ήρωα Νίκου Μπελογιάννη,
στην πόλη Βρότσλαφ της Πολωνίας.
Θυμίζουμε ότι το μνημείο, που είχαν
τοποθετήσει οι Ελληνες πολιτικοί
πρόσφυγες της περιοχής, αφαιρέθηκε
και καταστράφηκε από τις αρχές της
χώρας, σύμφωνα με τους επαίσχυντους
αντικομμουνιστικούς νόμους που πέρασαν
τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της
αντικομμουνιστικής εκστρατείας της ΕΕ
και της άθλιας εξίσωσης κομμουνισμού φασισμού.
Την απαράδεκτη καταστροφή του μνημείου
για τον κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη
από τις πολωνικές αρχές καταγγέλλει
με Ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα
του ΚΚΕ.
Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας

Παπαδάκης στην Ερώτησή του αναφέρει
συγκεκριμένα τα παρακάτω:
«Σε μια ακόμη προκλητική ενέργεια
προχώρησαν οι πολωνικές αρχές,
αφαιρώντας και καταστρέφοντας το
μνημείο του κομμουνιστή ήρωα Νίκου
Μπελογιάννη, στην πόλη Βρότσλαβ της
Πολωνίας, με βάση τον αντικομμουνιστικό
νόμο που απαγορεύει “τη διάδοση του
κομμουνισμού ή άλλων ολοκληρωτικών
καθεστώτων με τις ονομασίες κτιρίων,
συγκροτημάτων και εξοπλισμών κοινής
ωφέλειας”. Είχε προηγηθεί η απαράδεκτη
απομάκρυνση επιγραφής του Μνημείου για
τους τραυματίες μαχητές και μαχήτριες
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
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που συνιστούν προσβολή στους ηρωικούς
αγώνες του ελληνικού λαού και τη μνήμη
χιλιάδων αγωνιστών και των απογόνων τους.
Οι
προκλητικές
αυτές
ενέργειες
ενθαρρύνονται από την ΕΕ και
εντάσσονται στην αντικομμουνιστική
εκστρατεία της, όπως και των αστικών
κυβερνήσεων των κρατών - μελών.
Επιχειρείται η αμαύρωση στη συνείδηση
των εργαζομένων των κατακτήσεων του
σοσιαλισμού, με την προώθηση και
εφαρμογή αντικομμουνιστικών νόμων σε
πολλές πρώην σοσιαλιστικές χώρες, με την
ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με
το τέρας του φασισμού, ο οποίος θρέφεται
από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Με βάση τα παραπάνω, πώς τοποθετείται
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις απαράδεκτες
αντικομμουνιστικές βεβηλώσεις μνημείων
στην Πολωνία που τροφοδοτούνται από την
ίδια την πολιτική της;». ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
(Τετάρτη 10 Απρίλη 2019)
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ: Η κυβέρνηση να
ζητήσει εξηγήσεις για τις βέβηλες πράξεις
των πολωνικών αρχών
Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια
Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ) καταγγέλλει τις πολωνικές

αρχές και σημειώνει πως «η βάναυση
ενέργεια των πολωνικών αρχών αποτελεί
προσπάθεια παραχάραξης της ιστορικής
μνήμης και προσβάλλει τον λαό μας, τους
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τις
οικογένειές τους, τους Ελληνες Πολιτικούς
Πρόσφυγες, τους απογόνους τους που ζουν
στην Ελλάδα ή ζουν ακόμη στην Πολωνία.
Προσβάλλει τη μνήμη και την τιμή όλων
των Ελλήνων αγωνιστών που θυσιάστηκαν
για ιδανικά και οράματα, για μια Ελλάδα
του λαού της.

Η πράξη αυτή των πολωνικών αρχών
έρχεται σαν συνέχεια εκείνης πριν λίγους
μήνες, όπου προχώρησαν στην αλλοίωση
του μνημείου που έχει στηθεί στο χώρο του
μυστικού νοσοκομείου 250 στο Τσίβνουβ
προς τιμήν των τραυματιών μαχητών
του ΔΣΕ που νοσηλεύτηκαν σ’ αυτό το
νοσοκομείο.
Τέτοιες βέβηλες πράξεις του πολωνικού
καθεστώτος προσβάλλουν και τον πολωνικό
λαό, που οικοδομώντας τον σοσιαλισμό
έδωσε απλόχερα την αλληλεγγύη του στον
μαχόμενο ελληνικό λαό».
Σημειώνει ακόμη πως «ερωτηματικά
υπάρχουν και για τη στάση της ελληνικής
κυβέρνησης
και
του
υπουργείου
Εξωτερικών, γιατί δήλωσε άγνοια για τις
αντικομμουνιστικές βεβηλώσεις μνημείων
του ΚΚΕ στην Πολωνία.
Η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ καταγγέλλει ως
απαράδεκτη την αντιδραστική ενέργεια
να καταστρέφονται μνημεία που έχουν
στηθεί από τον πολωνικό λαό την περίοδο
της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, για
τους απελευθερωτικούς αγώνες του και
με τη συμβολή του Σοβιετικού Κόκκινου
Στρατού
ενάντια
στους
ναζιστές.
Καταγγέλλει και την ανιστόρητη και
επικίνδυνη ταύτιση από τις πολωνικές αρχές
ναζισμού - κομμουνισμού, την καλλιέργεια
της αντικομμουνιστικής υστερίας από το
αντιδραστικό πολωνικό αστικό καθεστώς
στο πλαίσιο της αποκομμουνιστικοποίησης,
με νόμους που προωθεί και η ΕΕ που έχει
επίσημη ιδεολογία τον αντικομμουνισμό.
Γι’ αυτό πρέπει να καταδικαστεί και στις
ευρωεκλογές, με καταδίκη όλων των
δυνάμεων που “πίνουν νερό στο όνομά
της”.
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να
ζητήσει εξηγήσεις και να διαμαρτυρηθεί για
τις βέβηλες πράξεις των πολωνικών αρχών.
Η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ δεν θα ανεχτεί τη
βεβήλωση και καταστροφή των μνημείων
και των συμβόλων της Αντίστασης κατά του
φασισμού και των συμβόλων και μνημείων
των Ελλήνων αγωνιστών κομμουνιστών.
Κάτω τα χέρια από τα μνημεία και τα
σύμβολα των αγώνων των αγωνιστών,
των κομμουνιστών. Τιμή και δόξα στους
ήρωες που πάλεψαν ενάντια στο φασισμό
- ναζισμό, για την απελευθέρωση της
πατρίδας, για μια Ελλάδα που κουμάντο θα
κάνει ο λαός της». (φώτο: Το μνημείο πριν

αφαιρεθεί από τις πολωνικές αρχές)
Ο Pablo PICASSO για τον Νίκο
Μπελογιάννη και την Ελευθερία:
«Έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο δεν μπορείς
να τον κλείσεις σε ένα πορτρέτο»...
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με
την ελευθερία. Τόσο στη ζωγραφική, όσο
και αλλού. Μ’ ό,τι κι αν καταπιαστείς,
καταλήγεις κάποτε αλυσοδεμένος.
Η ελευθερία να μην κάνεις κάτι, απαιτεί να
κάνεις κάτι άλλο (το απαιτεί επιτακτικά). Κι
έτσι βρίσκεσαι πάλι δεμένος μ’ αλυσίδες!
Αυτό μου θυμίζει την ιστορία του Jarry: κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναρχικών,
τους δίνεται η διαταγή: κλίνατε επί δεξιά!
Επειδή όμως αυτοί είναι αναρχικοί, κλίνουν
κατ’ ανάγκην επ’ αριστερά!
Το ίδιο συμβαίνει και όταν ζωγραφίζουμε.
Παίρνεις την ελευθερία και τη φυλακίζεις
μέσα στην ιδέα σου: μόνο σ’ αυτήν, πουθενά
αλλού. Και να που βρίσκεσαι ξανά δεμένος
μ’ αλυσίδες! Μερικές φορές είμαστε πιο
ελεύθεροι από ποτέ, τη στιγμή ακριβώς που
νιώθουμε πιο ανελεύθεροι από ποτέ.
Πάντως σίγουρα δεν είμαστε καθόλου
ελεύθεροι, όταν νομίζουμε ότι έχουμε
γιγάντιες φτερούγες (οι οποίες απλώς μας
εμποδίζουν στο περπάτημα). Αν υπάρχει
κάποια ελευθερία σε ό,τι κάνουμε, τότε
αυτή δεν είναι άλλη από το να
απελευθερώνεις κάτι από μέσα σου. Αλλά
ούτε κι αυτή έχει μεγάλη διάρκεια.
(Απόσπασμα από το βιβλίο «Σκέψεις για
την τέχνη»)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ…
Γιώργος Σύκα (Katiousa.gr)
Ένα από τα αγαπημένα μου ιστορικά
ανέκδοτα, που ποτέ δεν επιβεβαίωσα,
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έχει να κάνει με μία διπλωματική
συνομιλία αμέσως μετά την Οκτωβριανή

επανάσταση.
Ο
Ρωσικής Σοβιετικής

πρέσβης
της
Ομοσπονδιακής
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Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ
μετά το 1917, παρέμεινε ο ίδιος, καθώς αν
και γιος αριστοκράτη ασπάστηκε τις αρχές
της Οκτωβριανής Επανάστασης. Σε μία
δεξίωση τον πλησίασε ένας Αμερικάνος
διπλωμάτης και μετά από λίγο, αφού
κατάλαβε την καταγωγή του, ακολούθησε
η εξής συζήτηση:
– «Μα πώς γίνεται εσείς, με αυτή την
παιδεία και την καταγωγή να πάτε με το
μέρος τους; Εγώ είμαι γιος μανάβη και δεν
συμφωνώ».
– «Άρα έχουμε ένα κοινό. Είμαστε και οι
δύο προδότες της τάξης μας».
Το να έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις
μία άλλη πορεία, πιο εύκολη με βάση
το προσωπικό σου συμφέρον, και να την
απαρνηθείς, είναι πολλές φορές ανώτερο
από το να σε οδηγούν εκεί οι ίδιες η
ανάγκες της τάξης σου. Σήμερα τιμάμε
τον μεγάλο αγωνιστή Νίκο Μπελογιάννη.
Κάποιον που θα μπορούσε να…
Θα μπορούσε να σπουδάσει δικηγόρος τη
δεκαετία του 1930 και να εξασφαλίσει μια
ζωή πολύ καλή για τον εαυτό του και την
οικογένεια του. Προτίμησε να γεννηθεί το
παιδί του μέσα στη φυλακή και να του πει:
Δεν έχω τίποτα άλλο να σου αφήσω
παρά τα λόγια του ποιητή που ήταν
πάντα το πιστεύω μου: «Και να πεθάνεις
αν χρειαστεί για να ζήσουν οι άνθρωποι.
Άνθρωποι που δεν είδες καν στο πρόσωπο.
Και θα πεθαίνεις όσο και να ξέρεις ότι δεν
υπάρχει τίποτα πιο όμορφο, τίποτα πιο
αληθινό από τη ζωή».
Θα μπορούσε να κάνει πίσω όσο ήταν
ακόμα αρχή και να μη φυλακιστεί από τη
δικτατορία του Μεταξά.
Προτίμησε να περάσει κάποια από τα
καλύτερα του χρόνια στη φυλακή και να

τον ξετινάξουν στο ρετσινόλαδο.
Θα μπορούσε αφού βγήκε από τη φυλακή
την περίοδο της κατοχής, που τον είχε
παραδώσει η μεταξική δικτατορία στους
Γερμανούς, να κάτσει ήσυχος. Προτίμησε
να συμμετάσχει στην αντίσταση και στον
ΕΛΑΣ.
Θα μπορούσε να κάνει πίσω και να
“αποκηρύξει μετά βδελυγμίας τον
κομμουνισμόν”.
Προτίμησε να ανέβει στα βουνά με τον
ΔΣΕ και στο τέλος να συμμετάσχει στο
επίλεκτο απόσπασμα της 1ης μεραρχίας
τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 1949. Μία
“αυτοκτονική” αλλά αναγκαία επιχείρηση.
Αυτός, ο Παπαγεωργίου και ο Καπετάν
Γιώτης.
Θα μπορούσε να κάτσει ήσυχος στην
πολιτική εξορία όπως κάνανε άλλοι
στο Παρίσι. Προτίμησε να έρθει στη
μετεμφυλιακή Ελλάδα, και να κομίσει
τις αποφάσεις από τις Ολομέλειες της
ΚΕ. Δηλαδή αγώνας για το ψωμί, τις
δημοκρατικές ελευθερίες και την ειρήνευση
του τόπου.
Θα μπορούσε να κάνει πίσω και δηλώσει
μετανιωμένος ενώ απειλούνταν η ζωή του
πιο σοβαρά από ποτέ. Ούτε επικοινωνία
με τους συγκρατούμενους του δεν είχε.
Προτίμησε να ατσαλωθεί, να εμψυχώνει
ο ίδιος τους άλλους και να γράφει
σημειώματα στη γυναίκα του σε φλούδες
από λεμόνια. Να της λέει μέσα στο κελί
να φτιάξει έναν κόσμο όμορφο γεμάτο
λουλούδια. Σαν αυτά που έβαζαν οι
αντάρτες του στις κάννες των τουφεκιών
τους όταν πήγαιναν για πόλεμο είτε στον
ΕΛΑΣ, είτε στον ΔΣΕ.
Θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό
του στην απολογία του.

Προτίμησε να πει: «Αγωνιζόμαστε για να
προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να
δημιουργήσουμε νέους χρόνους κι εποχές,
στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των
ανθρώπων… Δεν ζητώ την επιείκειά σας.
Θα δεχτώ με περηφάνια και στωικότητα
την καταδίκη μου και θαρραλέα θα
αντιμετωπίσω ακόμη και το εκτελεστικό
σας απόσπασμα»
Και το κυριότερο, έκανε πράξη τα
λεγόμενα
του…
Χωρίς
κανέναν
ψυχαναγκασμό
ιερομάρτυρα,
χωρίς
κανέναν δισταγμό, αλλά και χωρίς καμία
πίστη στη μεταθανάτια ζωή, έδειξε το
μεγαλείο του. Μεγαλείο ανώτερο των
πρώτων χριστιανών… Μπορούμε και
εμείς να γονατίσουμε μπροστά του…
Γιατί μόνο μπροστά στους νεκρούς μας
γονατίζουμε… Όχι με την έννοια της
ιστορικής λατρείας… Αλλά με την έννοια
της υπόσχεσης ότι ο θάνατός τους δεν
ήταν άδικος και θα σηκώσουμε τις σημαίες
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο ψηλότερα…
ΥΓ. Επίσης θα μπορούσαν κάποιοι να τον
έβαζαν στα ψηφοδέλτια της ΕΔΑ και να
έδιναν ακόμη μία μάχη για να σωθεί…
οι πολιτικοί πρόγονοι αυτών που σήμερα
μιλάνε για μη ιμπεριαλιστική Αμερική,
αύξηση του κατώτατου μισθού με έναν
καφέ τη μέρα και για «Αριστεροχώρια»…
«Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια
φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε./
Μ’ ένα γαρύφαλλο ξεκλείδωσε όλη την
αθανασία./ Μ’ ένα χαμόγελο έλαμψε τον
κόσμο για να μη νυχτώσει (…)».
Γιάννης Ρίτσος

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ
«ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Του Γιώργου Μαργαρίτη
Στη χώρα μας, για λόγους πολιτικούς και
ιστορικούς, ο ανοικτός αντικομουνισμός
δεν είχε ως σήμερα ενταχθεί ως «επίσημο»
μάθημα στην διδακτική ύλη των
Πανεπιστημίων. Όχι ότι τα πράγματα
ήταν ιδανικά. Απλά μαθήματα αυτού
του είδους δεν βρήκαν ανταπόκριση και
δεν κυριάρχησαν στη διδακτική ύλη.
Για να εξυπηρετηθούν οι ιδεολογικές
ανάγκες της άρχουσας τάξης προτιμήθηκε
ο έμμεσος δρόμος της πρόκλησης
σύγχυσης δια του μεταμοντερνισμού,
του κονστρουκτιβισμού και άλλων
«αγνωστικιστικών» μεθοδολογιών που η
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αστική «επιστήμη» έχει επιστρατεύσει.
Οι πολιτικές ανάγκες του κυβερνώντος
κόμματος φαίνεται πως ανατρέπουν βίαια
αυτήν την παγιωμένη κατάσταση. Η
στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία μέσα
και έξω από τη χώρα και η μετάλλαξη του
ΣΥΡΙΖΑ σε «κεντροαριστερά», απαιτούν
διαπιστευτήρια που περιλαμβάνουν και τις
αντικομουνιστικές επιδόσεις. Οι τελευταίες
εμφανίζονται
στις
πανεπιστημιακές
αίθουσες με «αντιφασιστικό» μάλιστα
περίβλημα καθώς φέρουν το πρόσημο
της διδασκαλίας του «Ολοκληρωτισμού»
-γενικώς και ειδικώς. Σε αυτού του είδους
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τα μαθήματα γίνεται συνήθως μια έντεχνη
ανάμιξη του Ολοκαυτώματος και του
Άουσβιτς με τις «Δίκες της Μόσχας», των
ναζιστικών πρακτικών με τις κομουνιστικές
αντίστοιχες και του Χίτλερ με τον Στάλιν
ως «υποδείγματα» «ολοκληρωτικών»
καθεστώτων.
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης δε θεώρησε καλό να
απουσιάσει από αυτή τη «σταυροφορία».
Με ευθύνη και κάλυψη του Προέδρου του
Τμήματος – που συμβαίνει να είναι βασικό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη
– εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος το μάθημα «Θεωρίες
Ολοκληρωτισμού».
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι,
κατά την περιγραφή του στον ιστότοπο
του Τμήματος,
«Η περιγραφή και
λειτουργία συγκεκριμένων ολοκληρωτικών
καθεστώτων –κυρίως του Σοβιετικού
Σταλινισμού και του ναζισμού- στοχεύουν
στο να αναδείξουν το θεωρητικό υπόβαθρο
και τα αίτια της ανόδου του φαινομένου
του ολοκληρωτισμού».
Από τα εισαγωγικά μαθήματα δόθηκε το
στίγμα. «Το ολοκληρωτικό κίνημα: ναζί
και μπολσεβίκοι» ήταν το αντικείμενο
μιας από τις πρώτες παραδόσεις. Το
δε περιεχόμενο ήταν της ακόλουθης
ποιότητας.
Αντιγράφουμε:
«Ο Στάλιν … αποδυναμώνει τα Σοβιέτ
καταπολεμώντας την ποικιλότητα ώστε
να φτιάξει την αταξική, μαζοποιημένη

κοινωνία (αυτός είναι και ο λόγος της
οικονομικής ύφεσης που πέρασε η
ΕΣΣΔ το διάστημα 1928-1933). Η
διαφορά του με την απλή δικτατορία
είναι ότι εδώ κάθε έκφανση της ζωής,
οικονομική και κοινωνική, καθορίζεται
πλήρως από το καθεστώς μέσω της
άσκησης ολοκληρωτικής τρομοκρατίας.
Η σύναψη κοινωνικών δεσμών γίνεται
πλέον επικίνδυνη καθώς ο οποιοσδήποτε
μπορεί να κατηγορήσει οποιονδήποτε για
το οτιδήποτε. Από αυτό φαίνεται και ο
ουσιαστικός στόχος του ολοκληρωτισμού
ο οποίος είναι ο κατακερματισμός
της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η πλήρη αφοσίωση του
ατόμου στο κίνημα. Πρόκειται πλέον
για θρησκεία, όχι για πολιτικό κόμμα.
Επιπλέον υπάρχει συμμαχία του όχλου
με την ελίτ. Το κίνημα εκμεταλλεύεται
την απέχθεια της μάζας για την αστική
τάξη και κυριαρχεί το μίσος. Στόχος
είναι η καταστροφή των πάντων και όχι η
αναδόμηση…»
«… τα παραπάνω χαρακτηριστικά
συμπίπτουν με τα σημερινά χαρακτηριστικά
της Χ.Α. και του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ασκεί
πλήρη έλεγχο στην προσωπική ζωή των
μελών, όχι σε επίπεδο φιλοσοφικό (το
προσωπικό είναι και πολιτικό), αλλά
επιτάσσει ένα συγκεκριμένο πρότυπο
ζωής και θέλει να γνωρίζει τι κάνεις και
με ποιον, να ελέγχει το πώς φέρεσαι. Ο
ηγέτης ενσαρκώνει τη μάζα, η έννοια της
διαταγής και εκτέλεσης χάνεται, γιατί ο
ηγέτης ενσαρκώνει τις επιθυμίες της μάζας.

Δεν υπάρχει διαλεκτική, μόνο έλεγχος
πάνω στο άτομο το οποίο είναι έτοιμο να
πεθάνει για το κίνημα, χωρίς να γνωρίζει
ουσιαστικά το λόγο. Αυτό φάνηκε με την
ήττα του ναζιστικού καθεστώτος, όπου στα
μέλη του δεν είχε “μείνει” η ιδεολογία, δε
γνώριζαν γιατί ήταν μέλη του Ναζιστικού
Κόμματος και γιατί διατίθενται να
πεθάνουν για αυτό».
Η σχέση των παραπάνω ισχυρισμών με
την επιστήμη δεν είναι κάτι που απασχολεί
το μάθημα. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι
πολύ βολική η έννοια της «θεωρίας».
Με τον τρόπο που χρησιμοποιείται,
«αθωώνει» το οποιοδήποτε επιστημονικό,
ιστορικό ή πραγματολογικό ατόπημα,
οποιαδήποτε επίθεση ενάντια στην απλή
λογική. Περί «θεωρίας» πρόκειται, δηλαδή
περί «άποψης», και εφόσον οι «απόψεις»
είναι ιερές, όποιος τολμήσει να τους κάνει
κριτική δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος
φορέας «ολοκληρωτισμού». Αυτός είναι
ο παρονομαστής των «επιχειρημάτων»
που επιστρατεύουν οι ακαδημαϊκοί του
ΣΥΡΙΖΑ και των συναφών ιδεολογικών
κύκλων. Με αυτή τη λογική, στο όνομα
της «ελευθερίας των απόψεων» προωθούν
την πλέον σκοταδιστική επίθεση ενάντια
στην επιστήμη. Τα μεγέθη, οι αριθμοί,
τα τεκμήρια, τα στοιχεία εκπίπτουν και
το μόνο που μένει είναι η «άποψη». Όλως
τυχαίως ετούτη η άποψη υπαγορεύεται
πάντα από τα συμφέροντα και τις επιθυμίες
της άρχουσας καπιταλιστικής μας τάξης.

Βιογραφικό του Γιώργου Μαργαρίτη
Κάποτε που έγραφα σε ένα περιοδικό της αριστεράς ο τότε -ας το πούμε- αρχισυντάκτης του και δάσκαλος όλων μας, απαντούσε πολύ
φυσικά στο ερώτημα του τι και ποιοι είμαστε. Είμαστε κομμουνιστές έλεγε, τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Εγώ αυτό το κράτησα και
σκοπεύω να το κρατήσω για όσο υπάρχω. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ – Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ
Ο Γιάννης Ρίτσος, ο άνθρωπος με το
τόσο βαθύ εσωτερικό κόσμο, με τις τόσες
και τέτοιες ικανότητες που συνδυασμένα
δύσκολα συναντώνται σε ένα πρόσωπο,
ως εξόριστος, ως πολιτικός κρατούμενος,
ως αγωνιστής του ΚΚΕ ζούσε και
συμπεριφερόταν ως ένας ανάμεσα στους
πολλούς, αν και τόσο ασυνήθιστος
άνθρωπος. Στάθηκε βράχος και στις πιο
δύσκολες προσωπικές στιγμές, σε στιγμές
διώξεων και πιέσεων. Δεν επέτρεψε ούτε
ένα λεπτό στον εαυτό του να καταληφθεί
από το φόβο, τη δειλία, την αμφιβολία, την
αμφισβήτηση, ζώντας ανάμεσά μας όλες
τις περιπέτειες του αγώνα και του ίδιου
του Κόμματος. Με τη στάση του υπέρ της
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κομμουνιστικής ιδεολογίας,
χαστούκισε πολλές φορές
τον ταξικό αντίπαλο, όπως
βεβαίως το έκανε με το
δυναμικό του στίχο, τον
πολιτικό λογοτεχνικό του
λόγο, τη μοναδική αισθητική
του αντίληψη.
Γεννημένος την Πρωτομαγιά
του 1909, ο Ρίτσος γιόρταζε
και πενθούσε μαζί με τη μάνα
του Τάσου Τούση, του εργάτη
που δολοφονήθηκε στις 9 Μαΐου του 1936
στη Θεσσαλονίκη, στις διαδηλώσεις για
την απεργία των καπνεργατών Καβάλας η
οποία είχε ξεκινήσει την Πρωτομαγιά.

Το «Μοιρολόι» που έγραψε θρηνώντας
και ο ίδιος στη σοφίτα του της οδού
Μεθώνης, όταν είδε σε φωτογραφία τη
μάνα του νεκρού να θρηνεί πάνω στο
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αιματοβαμμένο κορμί του παιδιού της, θα
σταθεί η απαρχή για το μνημειώδες έργο
του «Επιτάφιος». Η φωνή του Μπιθικώτση
θα συνοδεύει πάντα τους στίχους του:
«Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού

σε χάνω, άνοιξη γιε που αγάπαγες κι
ανέβαινες απάνω».
Ένα απόσπασμα από τον «Επιτάφιο» του
Γιάννη Ρίτσου ζωντανεύει την εικόνα στη
Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1936, όπου μια

μάνα, καταμεσής του δρόμου, μοιρολογάει
το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και
πάνω της, βουίζουν και σπάζουν τα κύματα
των διαδηλωτών απεργών καπνεργατών…
κι εκείνη συνεχίζει το θρήνο της:

«Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου,
πουλάκι της φτωχειάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου,
πως κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω
και δε σαλεύεις, δε γροικάς τα που πικρά σου λέω;
Γιόκα μου, εσύ που γιάτρευες κάθε παράπονό μου,
που μάντευες τι πέρναγα κάτου απ’ το τσίνορό μου,
τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα
και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα;
Πουλί μου, εσύ που μού φερνές νεράκι στην παλάμη
πως δε θωρείς που δέρνουμε και τρέμω σαν καλάμι;
Στη στράτα εδώ καταμεσής τ’ άσπρα μαλλιά μου λύνω
και σου σκεπάζω της μορφής το μαραμένο κρίνο.
Φιλώ το παγωμένο σου χειλάκι που σωπαίνει
κ’ είναι σα να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει.
Δε μου μιλείς κ’ η δόλια εγώ τον κόρφο, δες, ανοίγω
και στα βυζιά που βύζαξες τα νύχια, γιε μου, μπήγω.
VI
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω,
άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω
στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις
άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης
και με το δάχτυλο απλωτό μου τα δειχνες ένα-ένα
τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα
Και μού δειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι,
και τα δέντρα και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι
και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα,
κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα.
Μα, γιόκα μου, κι αν μού δειχνες τ’ αστέρια και τα πλάτια,
τα’ βλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια.
Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια
τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια.
Και μου’ λεες, γιε, πως όλ’ αυτά τα ωραία θα’ ναι δικά μας,
και τώρα εσβήστης κ’ έσβησε το φέγγος κ’ η φωτιά μας.»

«Έδωσα και πήρα πολλά. Ήρθε η ώρα να
φύγω». Το συγκινητικό αντίο του Ρίτσου
στους φίλους του μέσα από το νοσοκομείο.
Ακόμη και στο χειρουργείο ζήτησε να
καπνίσει. Το 1989 ο Γιάννης Ρίτσος
συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια. Κανείς δεν
μπορούσε να τον πει ηλικιωμένο, γέρο,
ετοιμοθάνατο. Η εμφάνιση και η διαύγεια
του μυαλού του εντυπωσίαζαν. Πνευματικά
ήταν υγιής, όχι όμως και σωματικά. Ήταν
αδύνατος και μελαγχολικός. Δεν ήθελε να
φάει. Σαν να διαισθανόταν το τέλος της
διαδρομής. Οι δικοί του άνθρωποι τον
στήριξαν με όλη τους τη δύναμη. Κανείς
δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι μπορεί να
πλησίαζε το τέλος. Στην εξορία ή στο
σπίτι, στη δουλειά, σε ταξίδια, στις ώρες
της δημιουργίας και της περισυλλογής, ο
Ρίτσος ήταν πάντοτε με ένα τσιγάρο στο
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χέρι, αψηφώντας τους γιατρούς Η φίλη
του, Ρούλα Κακλαμανάκη, περιγράφει στο
βιβλίο της, «Γιάννης Ρίτσος, η ζωή και
το έργο του», κάποιες από τις τελευταίες
στιγμές του ποιητή όπως τις βίωσε κοντά
του στο νοσοκομείο. Η Φαλίτσα, σύζυγος
του Ρίτσου, είχε κατέβει να μιλήσει με
τους γιατρούς. «Μείνε λίγο, θα γυρίσω
γρήγορα», είπε. Αμέσως πήγα κοντά
του και τον ρώτησα: «Πώς αισθάνεσαι;
Φοβάσαι; Λυπάσαι; Μπορούμε να
κάνουμε κάτι;». Εκείνος, απάντησε με
ήρεμη και σταθερή φωνή: «Να καταλάβετε
ότι δεν θέλω να ζήσω άλλο. Ως εδώ ήταν.
Δεν λυπάμαι και δεν φοβάμαι. Το έργο
μου θα μείνει για πάντα. Θα είμαι κοντά
στους ανθρώπους για πάντα». Πίστευε
πολύ σε αυτή την αιωνιότητα. Ήταν σαν
να είχε νικήσει το θάνατο. «Αυτή ήταν η

ζωή μου», συνέχισε. «Έδωσα και πήρα
πολλά. Τώρα δεν παίρνω πια. Ούτε δίνω.
Ήρθε η ώρα να φύγω». «Η πικρία γι’ αυτά
που συμβαίνουν στις σοσιαλιστικές χώρες;
Αυτό είναι; Γι’ αυτό θέλεις να φύγεις από
τη ζωή;» Η ερώτηση της έγινε βιαστικά,
τόλμησε να τον ρωτήσει φοβόταν ότι δεν
θα τον ξαναέβλεπε. «Όχι πικρία. Λύπη ναι.
Κακή εποχή. Ιστορική αναγκαιότητα. Οι
άνθρωποι είναι δύσκολη υπόθεση. Αργούν
να καταλάβουν. Αργούν να προχωρήσουν»,
απάντησε. Η συγγραφέας με τον φόβο ότι
τον κούρασε έκλεισε το σημειωματάριο,
στο οποίο σημείωνε ευλαβικά όσα της
είχε πει. Εκείνη την ημέρα οι γιατροί
αποφάσισαν να δώσουν εξιτήριο στον Ρίτσο.
«Δεν γίνεται τίποτα, μου είπαν οι γιατροί.
Γι’ αυτό φεύγουμε. Είναι ζήτημα ημερών»,
εξομολογήθηκε η σύζυγος του ποιητή
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Γ. ΡΙΤΣΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
στη Ρούλα Κακλαμανάκη. Ακολούθησε
ένας συγκινητικός αποχωρισμός των δυο
γυναικών. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που
συνειδητοποίησαν το αναπόφευκτο. Ο
Γιάννης Ρίτσος άφησε την τελευταία του
πνοή στις 11 Νοεμβρίου 1990, στις 21:25
το βράδυ. Στις 11 Νοεμβρίου 1921 είχε
πεθάνει η μητέρα του. Κηδεύτηκε στη
Μονεμβασιά στις 14 Νοεμβρίου. Την ίδια
ημερομηνία, το 1930, είχε επιχειρήσει
την πρώτη επαναστατική του πράξη.
Είχε στείλει την επιστολή – διαμαρτυρία
για την κατάσταση που επικρατούσε στο
φθισιατρείο της Καψαλώνας, στην τοπική
εφημερίδα «Εφεδρικός Αγών». Στο αρχείο
αυτόγραφων έργων του ποιητή που έχει
κατατεθεί από την οικογένειά του, την
αξέχαστη Γαρυφαλιώ Ρίτσου και την κόρη

τους Έρη Ρίτσου, στα Ιστορικά Αρχεία
του Μουσείου Μπενάκη, υπάρχουν πολλά
πακέτα με σημειώσεις για πεζά, στίχους,
αλλά και τηλέφωνα φίλων ή υποχρεώσεις
του «Ξέρετε γιατρέ, να, θα ήθελα ένα
τσιγάρο» Τον Φλεβάρη του 2016, η
κόρη του ποιητή, Έρη Ρίτσου, μέσα
από τον προσωπικό της λογαριασμό στο
Facebook, με αφορμή ένα αφιέρωμα
στη συνήθεια του Ρίτσου να σημειώνει
πάνω στα πακέτα των τσιγάρων του,
εξομολογήθηκε μια στιγμή του πατέρα
της, την περίοδο που ήταν άρρωστος: «Ο
Ρίτσος είχε καρκίνο του προστάτη. Με
τα πολλά, πήρε άδεια να εγκαταλείψει
τον κατ’ οίκον περιορισμό στη Σάμο και
να πάει στην Αθήνα για να χειρουργηθεί.
Λόγω της παλιάς φυματίωσης και των

προβλημάτων στους πνεύμονές του, η
εγχείρηση δεν έγινε με ολική νάρκωση,
έτσι ήταν σε θέση να παρακολουθεί την
όλη διαδικασία. Ο γιατρός του ο Σαμέλας
κάθε λίγο και λιγάκι τον ρωτούσε: «Είστε
καλά κ. Ρίτσο; Όλα εντάξει;». «Ναι» έλεγε
εκείνος. «Μήπως θέλετε κάτι;» επέμενε ο
Σαμέλας. «Κάτι θέλω αλλά διστάζω να
το ζητήσω.» «Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.»
«Ξέρετε γιατρέ, να, θα ήθελα ένα τσιγάρο.»
Και του έδωσαν τασάκι που ακούμπησε
πάνω στο στήθος του και τσιγάρο για να
καπνίζει όσο ο γιατρός τον εγχείριζε!!!!
Μάλλον αυτό πρέπει να είναι για τα ρεκόρ
Γκίνες. Εγχειριζόμενος να καπνίζει την
ώρα της εγχείρησης!» (Πηγή: «Γιάννης
Ρίτσος. Η ζωή και το έργο του» της Ρούλας
Κακλαμανάκη.)

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Του Ανδρέα Δενεζάκη, denezakis@imerodromos.gr

Η φωτογραφία από το «ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» 4α τόμος, με τη λεζάντα «Εδώ δεν πρέπουν κλάματα, δεν πρέπουν μοιρολόγια, μόν’
πρέπουν δυο ζυγιές βιολιά και μπαταριές ντουφέκια».

Μετά την ανθρωποσφαγή στο Θυσιαστήριο
της Καισαριανής, της 1ης του Μάη
1944, οι εκτελέσεις και η τρομοκρατία
συνεχίστηκαν και τις υπόλοιπες μέρες. Δύο
μέρες αργότερα, τα ξημερώματα στις 3
Μάη 1944, ένα μαύρο φορτηγό αυτοκίνητο
μετέφερε με ισχυρή συνοδεία Γερμανών
και τσολιάδων, ανάμεσα στους άλλους
μελλοθάνατους, για πρώτη φορά, πέντε
γυναίκες μελλοθάνατες στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανής. Ήταν οι ηρωίδες
αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης:
Φρόσω Χατζηδάκη, 73 χρόνων
Μαρία Χατζηδάκη, 35 χρόνων
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Στέλλα Ντέρη, 26 χρόνων
Σούλα (Ασπασία) Ανυσίου, 35 χρόνων
Φιφή Χωραφά (Σοφία)
Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, την επόμενη
χρονιά, στις 3 Μάη του 1945, δημοσιεύει
στην πρώτη του σελίδα:
«Ένα χρόνο σαν σήμερα στην
Καισαριανή…
ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ
το αίμα τους, τη ζωή τους ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
Αν ο ηρωικός λαός της δεν ήταν πιασμένος
μέσα στον αποπνικτικό βρόγχο που του
έχουν περάσει γύρω από το λαιμό του τα

ζωντανεμένα υπολείμματα του φασισμού,
θα γονάτιζε σήμερα ελεύθερος σ’ ένα
ευλαβικό μνημόσυνο για να τιμήσει τη
μνήμη των πρώτων πέντε Ελληνίδων, που
έπεσαν πέρυσι σαν σήμερα από τα βόλια
των βαρβάρων μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα. Η ιστορία αυτών των πέντε
Ελληνίδων είναι ένας αληθινός θρύλος,
που το τραγικό μεγαλείο του ξεπερνάει και
αυτή την εποποιΐα του Ζαλόγγου.
Στις
φυλακές
«Χατζηκώστα»
οι
γερμανόδουλες
«ελληνικές»
αρχές
κρατούσαν
26
Ελληνίδες
πατριώτισσες, όλες αγωνίστριες του
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου. Οι
στερήσεις, η πείνα και τα βασανιστήρια
στα οποία τις υπέβαλλαν καθημερινά,
δεν μπόρεσαν να κάμψουν το ηθικό τους.
Τον Μάρτη του 1944, κατέβηκε στα
μπουντρούμια των κρατουμένων ο ίδιος
ο Λάμπου, και προσπάθησε ν’ αποσπάσει
από τις κρατούμενες δηλώσεις, που ν’
αποκηρύσσουν τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του ελληνικού λαού. Η πρόταση
συνοδευόταν από τη δελεαστική υπόσχεση
ότι θ’ αφήνονταν αμέσως ελεύθερες. Η
απάντηση που έδωσαν οι πατριώτισσες
στον απαίσιο αυτόν «Έλληνα» ήταν η φωνή
του μαχόμενου Έθνους:
— Μόνο οι προδότες απαρνιώνται την
πατρίδα τους.
Κι όταν ο μισητός δήμιος τους δήλωσε
ξεδιάντροπα, ότι η άρνησή τους θα είχε
σαν συνέπεια να εκτελεστούν, δέχτηκε
κατάμουτρα τα άτρομα αυτά λόγια:
— Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Οι
προδότες σαν και σένα τον φοβούνται!
Μανιασμένος από το αδάμαστο αυτό
θάρρος, ο Λάμπου διέταξε και τις έκλεισαν
στα φρικτά απομονωτήρια των Ιταλών,
δυο μέτρα μέσα στη γη. Εκεί τις άφησε
δέκα ημέρες. Τότε πια πείσθηκε ότι τίποτα
δεν ήταν ικανό να λυγίσει τις 26 ηρωίδες
και στις 26 Απρίλη τις παρέδωσε στα
γερμανικά Ες-Ες που τις μετέφεραν στο
σφαγείο του Χαϊδαριού.
Στις 2 του Μάη, πέντε από τις κρατούμενες
γυναίκες οδηγήθηκαν στην «απομόνωση».
Δεν δίστασαν να τους πουν ότι την άλλη
ημέρα επρόκειτο να εκτελεστούν. Ήταν
η πρώτη φορά που θα γινόταν εκτέλεση
γυναικών. Οι πέντε πατριώτισσες που
θ’ αντίκρυζαν την άλλη μέρα το πρωί το
εκτελεστικό απόσπασμα, ήσαν η Φρόσω
Χατζηδάκη, γριά 73 χρονών, η κόρη της
Μαρία, η Στέλλα Ντέρη (την ίδια μέρα
εκτελέστηκαν και τα δυο αδέρφια της), η
Σούλα Ανυσίου (τη βάραινε η «κατηγορία»
ότι έμενε σπίτι της ο αγωνιστής
του Αλβανικού μετώπου Λευτέρης
Αναστασιάδης ανάπηρος με κομμένα και
τα δυο πόδια, που εκτελέσθηκε κι αυτός
την ίδια μέρα), η Φιφή Χωραφά (την ίδια
μέρα εκτελέστηκε και ο άντρας της).
Πρωί-πρωί ένα από τα μαύρα αυτοκίνητα
που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί,
μετέφερε με ισχυρή συνοδεία τις πέντε
μελλοθάνατες στην Καισαριανή. Η πορεία
προς το θάνατο ήταν ένα θριαμβευτικό
πέταγμα προς την Αθανασία. Οι δρόμοι
αντηχούσαν από το ηρωικό τραγούδι και
σκόρπιζαν ρίγη στους αραιούς διαβάτες
που με τρόμο έβλεπαν να διαβαίνει ο
θάνατος νικημένος από πέντε αδύναμα
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γυναικεία πλάσματα.
Σε λίγη ώρα το θυσιαστήριο της λευτεριάς
στην Καισαριανή, που το χώμα του ήταν
ακόμη υγρό από το άγιο των διακοσίων
ηρώων, δέχτηκε τα πρώτα κορμιά των
πέντε Ελληνίδων, που έπεφταν από τα
γερμανοφασιστικά βόλια, εξιλαστήρια
θύματα του αγώνα για τη λευτεριά!»
***
Ο δημοκρατικός λαός της Αθήνας τιμάει
σήμερα την Ιερή μνήμη των ηρωικών
αυτών Ελληνίδων, που με το χαμόγελο
πρόσφεραν στην υπόθεση της ελευθερίας
το τίμιο αίμα τους.
Μαζί με τις πέντε ηρωίδες εκτελέστηκαν
την ίδια μέρα, 3 Μάη, και δεκάδες άλλοι
πατριώτες, τα ονόματα των οποίων
δεν ανακοινώθηκαν. Στον 4α τόμο του
«ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ», σελ. 208,
σημειώνονται εκείνα που έγιναν γνωστά:
Δημόπουλος Στράτος του Χρ. Φοιτητής
Νομικής. Μπιτσάκης Γιώργος του Νικ.
από τα Χανιά. Σακελλαρίου Δημήτρης
του Χαράλαμπου, από την Ωλένη Ηλείας.
Χατζημιχάλης Αχιλλέας, γεννήθηκε στη
Λάρισα το 1888, από νωρίς προσχώρησε
στο προοδευτικό εργατικό κίνημα.
Διετέλεσε πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Λάρισας, μέλος του ΕΑΜ
και της Εθν. Αλληλεγγύης. Χωραφάς
Γιώργος, σύζυγος της Φιφής. Δίβαρης
Χαράλαμπος, 22 χρόνων, ξυλουργός.
Η Φρόσω και η Μαρία Χατζηδάκη,
μάνα και κόρη, εκτελέστηκαν μαζί,
αγκαλιασμένες, η Σούλα Ανυσίου
(Ασπασία)
κατηγορήθηκε
και
εκτελέστηκε επειδή έκρυβε στο σπίτι
της τον ανάπηρο πολέμου της Αλβανίας,
Αναστασιάδη Λευτέρη, ο οποίος ήταν
ένας από τους 200 που εκτελέστηκαν την
Πρωτομαγιά του 1944. Η Φιφή (Σοφία)
Χωραφά εκτελέστηκε την ίδια μέρα
με τον σύζυγό της. Την ίδια μέρα που
εκτελέστηκε η Στέλλα Ντέρη, από τα
Ιλίσια, εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού,
στο μεγάλο Πεύκο, στον Λουτρόπυργο
τα αδέλφια της Μιχάλης και Θανάσης
Ντέρης. Στις 10 Μάη εκτελέστηκε και ο
άλλος αδελφός της, ο Νίκος Ντέρης.
Οι εκτελέσεις γυναικών δεν σταμάτησαν
εκεί. Λίγες μέρες μετά, στις 10 Μάη
1944, μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι και
εκτελέστηκαν στην Καισαριανή άλλοι
92 Ελληνες πατριώτες, ανάμεσά τους 13
γυναίκες:
Μάρω Μάστρακα, 44 χρόνων, καθηγήτρια
της γαλλικής γλώσσας και λογοτέχνιδα,
καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη,
ήταν
υπάλληλος
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου με μεγάλη μόρφωση,

στέλεχος του ΕΑΜ. Οι Γερμανοί την
αποκαλούσαν «Χερ Ντόκτορ».
Βασιλική (Βάσω) Ντάκουρη, 24 χρόνων,
η «Αδελφή του Αγώνα», νοσοκόμα,
στέλεχος του ΚΚΕ και υπεύθυνη της
ΕΑΜικής οργάνωσης του νοσοκομείου,
εργάζονταν
στο
Γενικό
Κρατικό
Νοσοκομείο.
Μαρία Μηλιώτη, 23 χρόνων, υπάλληλος
των Τ.Τ.Τ., και η αδελφή της
Δήμητρα (Τούλα) Μηλιώτη, 28 χρόνων,
υπάλληλος των Τ.Τ.Τ.
Πάολα
Παύλοβιτς,
45
χρόνων,
Γιουγκοσλάβα.
Άννα Σαββαΐδη, 25 χρόνων, γυναίκα του
αντιστασιακού υπαστυνόμου Σαββαΐδη
που πιάστηκε στο μπλόκο της Κοκκινιάς
στις 5 Μάρτη 1944 και εκτελέστηκε από
τον ίδιο τον Λάμπου, διοικητή της Ειδικής
Ασφάλειας.
Καίτη Βιντιβίλια, 34 χρόνων, γεννήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη, ζούσε στη Νέα
Φιλαδέλφεια και τα Νέα Λιόσια, μέλος του
ΚΚΕ πριν τη δικτατορία Μεταξά, δούλεψε
σε παράνομες δουλειές, ήταν υπάλληλος
της Εταιρείας Υδάτων (ΟΥΛΕΝ).
Άθλιος συνάδελφός της, συνεργάτης των
Γερμανών, τοποθέτησε κρυφά στο συρτάρι
της μια ΕΑΜική εφημερίδα και μετά
κάλεσε τους Γερμανούς. Βασανίστηκε
φριχτά πριν εκτελεστεί.
Έλσα Δανιηλίδη, Χρυσούλα Ιωσηφίδου,
από την Κοκκινιά, Μαρία ή Μάρθα
Ξανθοπούλου – Οικονόμου, Χρύσα
Μωυσιάδου, Ελένη Πανέλη ή Πανέτα.
Μαζί με τις πέντε της 3ης του Μάη 1944
ήταν οι πρώτες γυναίκες που εκτέλεσαν οι
Γερμανοί στην Καισαριανή.
Στο
Θυσιαστήριο
της
Λευτεριάς
εκτελέστηκαν και πέρασαν στην Ιστορία
600 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Το 1942 εκτελέστηκαν 13 αγωνιστές, το
1943 εκτελέστηκαν 147 και το 1944 γύρω
στους 440. Μαζί τους 20 Ιταλοί και 5
Γερμανοί αντιφασίστες αγωνιστές.
Σαρανταοκτώ πρωινά το Σκοπευτήριο
της Καισαριανής έζησε στιγμές άφθαστου
ηρωισμού. Σαρανταοκτώ φορές τα
σκουπιδιάρικα αυτοκίνητα του Δήμου
πέρασαν την εξώπορτα φορτωμένα με τα
πτώματα και αφήνοντας στους δρόμους
της Καισαριανής και της Αθήνας αδρά τα
αιμάτινα ίχνη τους ως το Νεκροταφείο.
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ΝΑΝΣΥ ΚΛΑΜΠΑΤΣΑ: ΜΙΑ ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ
Διονύσης Μαλαπέτσας (www.katiousa.gr/apopseis/gynaikes-olon-ton-choron-enotheite/)
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες
συναντήσεις/ συνεντεύξεις της στήλης
ήταν η Νάνσυ Κλαμπάτσα. Γεννημένη
στην Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο τμήμα
ΦΠΨ στη Φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ,
ενώ παράλληλα βρισκόταν σε Δραματική
Σχολή της πόλης. Ξεμπερδεύοντας με το
πτυχίο ακολούθησε τα όνειρα της στην
συννεφιασμένη Αγγλία για μεταπτυχιακές
σπουδές στο αρχαίο δράμα στο
πανεπιστήμιο του Νότινγκαμ.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, κατηφορίζει
στην Αθήνα και γίνεται μέλος της ομάδας
του Θωμά Κινδύνη. Η μεγάλη συνάντηση
με την αρχαιοελληνική λύρα δεν άργησε
να έρθει, όταν για τις ανάγκες ενός έργου,
η Αλίκη Μαρκαντωνάτου μουσικός και
ερμηνεύτρια του οργάνου, συνεργάστηκε
με την θεατρική ομάδα. Αυτή η συνάντηση
αποδείχτηκε στη συνέχεια μοιραία.
Η αρχαιοελληνική λύρα μπήκε στην ζωή
της Νάνσυ κάνοντάς τη φανατική παίχτρια
και ερμηνεύτρια ενός καθαρά ελληνικού
οργάνου, το οποίο εξαφανίστηκε μέσα
στους αιώνες και που σήμερα προσπαθεί
να εισαχθεί εκ νέου στην νεοελληνική
μουσική σκηνή.
Πριν ασχοληθείς με την αρχαιοελληνική
λύρα είχες προηγούμενη επαφή με τη
μουσική;
Είναι το οικονομικό θέμα σίγουρα.
Συνήθως δεν είναι ένα επικερδές
επάγγελμα, απαιτεί πολύ χρόνο και δε
βρίσκει εύκολα κανείς συνέχεια δουλειά.
Σε ό,τι αφορά εμένα, οι δικοί μου πίστευαν
πως είναι ένας χώρος δύσκολος και
θεωρούσαν πως μέσα από την υποκριτική
εκτίθεσαι πολύ στον κόσμο και ίσως με
κάπως άβολο τρόπο κάποιες φορές. Με
την μουσική για τον πατέρα μου δεν ήταν
το ίδιο στο μυαλό του.
Για να ασχοληθείς με το αρχαίο δράμα
σε μεταπτυχιακό επίπεδο έπρεπε εκείνη
την εποχή να φύγεις για την Αγγλία…
Γιατί πιστεύεις πως οι Έλληνες ενώ
υπερηφανεύονται για την αρχαία τους
ιστορία, δε δημιουργούν εκείνες τις
προϋποθέσεις ώστε να μην χρειάζεται
να καταφεύγουν στο εξωτερικό για να
μάθουν γι’ αυτή;
Την εποχή που πήγα εγώ δεν υπήρχε
αντίστοιχο
τμήμα
στα
ελληνικά
πανεπιστήμια και πραγματικά οι καθηγητές
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μου στην Αγγλία είχαν ξαφνιαστεί με
αυτό. Νομίζω πως όσο και αν λέμε για
μια αρχαία κληρονομιά, οι αρχαίοι δεν
έχουν καμία σχέση με τον Έλληνα του
σήμερα. Ούτε η γλώσσα μας δεν είναι
ίδια. Παρατηρώ ότι πολλοί στις μέρες μας
έχουν μεγαλύτερη άρνηση, παρά διάθεση
για να διατηρήσουν τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό και την παράδοσή μας όμως
στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν
τεράστιο πλούτο γνώσης και μπορεί να
αποτελέσει έμπνευση για νέες δημιουργίες
και για νέες ιδέες. Εξάλλου μια έννοια της
παράδοσης είναι στο να παραδίδεται κάτι
στις επόμενες γενιές και να προσαρμόζεται
ανάλογα με την εποχή.
Για χρόνια ήσουν μέλος στην θεατρική
ομάδα του Θωμά Κινδύνη με την
ονομασία ”Μορφές έκφρασης”. Θα
‘θελες να μας μιλήσει για αυτή την
συνεργασία σου;
Ο Θωμάς Κινδύνης είναι ένας πολύ
αξιόλογος
άνθρωπος,
εξαιρετικός
δάσκαλος, συνεργάτης και ταλαντούχος
καλλιτέχνης. Έμαθα πολλά από εκείνον
όσα χρόνια συνεργαστήκαμε με την
ομάδα του. Ήρθε στην ζωή μου κάτω από
περίεργες συγκυρίες. Έψαχνα δουλειά στο
θέατρο αλλά το μυαλό μου ήταν στο να
βρω μια θεατρική ομάδα και να ενταχθώ
και όχι να πάω σαν μονάδα, σαν Νάνσυ, να
βρω μια δουλειά μετά auditions.
Πιστεύω πολύ στην δημιουργική δυναμική
που έχει μια ομάδα. Με ανθρώπους

που γνωρίζεις και έχεις συνεργαστεί
δημιουργείς καλύτερα γιατί συνήθως
θέτεις κοινούς στόχους, γνωρίζεις πιο
καλά τον εαυτό σου, τα προτερήματα και
τα μειονεκτήματα που φέρεις όπως και
τι προτερήματα ή μειονεκτήματα έχουν
και οι συνεργάτες σου. Ανακαλύπτεις τις
πτυχές του καθενός σε κάθε πράγμα μέχρι
να βγει ολοκληρωμένο ένα έργο. Αυτή
είναι η δική μου άποψη φυσικά, υπάρχουν
ηθοποιοί που επιθυμούν την εναλλαγή των
συνεργατών.
Γιατί επέλεξες την συγκεκριμένη
θεατρική ομάδα ;
Με ενδιέφερε πολύ να μελετήσω κι άλλο
το αρχαίο δράμα και είδα ότι ο Θωμάς
Κινδύνης υπήρξε μαθητής και βοηθός
του Ροντήρη και εκείνο τον καιρό είχε
ανακοινώσει εκπαιδευτικούς κύκλους
πάνω στο αρχαίο δράμα με τη μέθοδο
του Ροντήρη, κάτι που μου κίνησε πολύ
το ενδιαφέρον. Το ωραίο είναι πως αυτό
που έψαχνα το βρήκα. Τα πρώτα λόγια
που είπε ο Θωμάς Κινδύνης σε μένα ήταν
”Κοίταξε, αν θες να είσαι σε μια ομάδα
μπορείς να δουλέψεις μαζί μας και να δούμε
μαζί τι μπορούμε να σου προσφέρουμε και
τι μπορείς να μας προσφέρεις. Αν θέλεις
όμως μια άλλη καριέρα που βασίζεται
απλά σε ρόλους, δεν είμαστε το κατάλληλο
μέρος”. Το εκτίμησα πάρα πολύ. Ήταν
αυτό που έψαχνα.
Ήταν μεγάλη σχολή για μένα σε ότι
αφορά την πρακτική μου εκπαίδευση
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πάνω στο αρχαίο δράμα. Έμαθα να
συντονίζω το σώμα μου και την φωνή μου
ώστε να βγαίνουμε όλη η ομάδα προς τα
έξω ως σαν ένα ενιαίο σώμα και φωνή.
Όλο αυτό περιείχε μια μουσικότητα,
έναν συγκεκριμένο ρυθμό και φυσικά
απαιτούσε πολλή εκπαίδευση. Ξεχωρίζω
την περιοδεία με το έργο ”Ηλέκτρα”
το οποίο ανέβηκε από την ομάδα μας.
Με είχε αγγίξει αυτή η παράσταση γιατί
ένιωσα πως αυτός είναι ο λειτουργικός
ρόλος του χορού να βγαίνει σαν ένας
ρόλος συμπαγής. Είναι πολύ δύσκολο να
το πετύχεις.
Μέσα από αυτή την μουσικοκινητική
εκπαίδευση ξύπνησε ξανά η επιθυμία
σου για την μουσική;
Όντως κάπως έτσι έγινε. Εκτός από
το αρχαίο δράμα εκπαιδευτήκαμε στη
μουσικοκινητική αγωγή του Carl Orff
και επίσης ξεκίνησα να παίζω πάλι
κιθάρα σε παραστάσεις όπου χρειαζόταν.
Ξαναθυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια και
το γιατί μου άρεσε η μουσική.
Η
συνάντηση
με
την
Αλίκη
Μαρκαντωνάτου πότε προέκυψε ;
Σε ένα project που κάναμε στο αρχαίο
δράμα. Τότε είδα για πρώτη φορά και την
λύρα. Ενθουσιάστηκα με το σχήμα της, το
ηχόχρωμα της και τις δονήσεις. Ωστόσο
χρειάστηκαν 4 χρόνια για να το πάρω
απόφαση να ξεκινήσω να μάθω αυτό το
όργανο.
Γιατί αυτή η καθυστέρηση;
Λόγω έλλειψης χρόνου κυρίως γιατί
χρειαζόταν αφοσίωση για τα μαθήματα
κι επίσης η κατασκευή του οργάνου
απαιτούσε χρόνο και φυσικά κόστος. Δεν
πρόκειται για μουσικό όργανο το οποίο
πουλιέται σε καταστήματα.
Αυτή η λύρα είναι ίδια ακριβώς με την
αρχαιοελληνική λύρα;
Όχι, έχει αρκετές διαφορές με την
αρχαιοελληνική. Υπήρχε ένα πρόγραμμα
τα δύο τελευταία χρόνια το Hermes project
που έγινε μια μελέτη με τους σπουδαστές,
έπειτα ακολούθησε η κατασκευή πιστών
αντιγράφων αρχαιοελληνικής λύραςκαι άλλων οργάνων- όπως επίσης και η
εκμάθηση λύρας με τον αρχαίο τρόπο
όπου εκπαιδευτήκαμε για κάποιο
διάστημα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έμαθα
πλάι στην Αλίκη να παίζω με μια δική της
εκδοχή- “μέθοδο” κι αυτή με εκφράζει πιο
πολύ.
Τι διαφορές γνωρίζεις πως είχε η
αρχαιοελληνική λύρα με την σημερινή;
Η λύρα αρχαίου τύπου που χρησιμοποιώ
έχει δώδεκα χορδές, ενώ η αρχαία ήταν
μικρότερη σε μέγεθος και είχε 7 χορδές.
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Ο ήχος είναι πιο “βαθύς” και παίζεται
με διαφορετικό τρόπο. Η αρχαία λύρα
παιζόταν με πλήκτρο και με φίμωμα των
χορδών. Ήταν συνοδευτικό όργανο φωνής.
Η “δική μας” λύρα παίζεται πιο πολύ με
δάχτυλα σαν αρπίσματα με τη συμμετοχή
και των δύο χεριών. Στην ουσία θα έλεγα
ότι είναι δύο διαφορετικά όργανα που
μοιάζουν μεταξύ τους.

Υπάρχουν κατασκευαστές αυτών των
οργάνων στην Ελλάδα;
Μια αρχική κατασκευή έγινε από τον
Νικόλαο Μπρα όπου και έχει πάρει η
Αλίκη Μαρκαντωνάτου το όργανο πριν
πολλά χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πολλοί
νέοι κατασκευαστές όπως ο Γιάννης
Σταθάκος ο οποίος είναι κατασκευαστής
του δικού μου οργάνου, αλλά και αρκετοί
άλλοι.
Είναι εύκολο να μάθει κάποιος να παίζει
αυτό το μουσικό όργανο;
Είχα μια σχετική μουσική παιδεία πριν
ασχοληθώ με την λύρα, οπότε δεν μπορώ
να πω πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσει
κάποιος από το μηδέν. Μπορώ να
μεταφέρω την εμπειρία μου σαν δασκάλα
θεάτρου που παλιότερα έτυχε να τη δώσω
σε μικρά παιδιά. Όταν αγγίξει κάποιος
τις χορδές, μπορεί να βγάλει εύκολα μια
μελωδία. Οι χορδές είναι ανοιχτές και δεν
χρειάζεται να μάθεις να παίζεις συγχορδίες
ή να “ψάξεις” τη νότα (όπως πχ στην
κιθάρα) και μπορεί εύκολα να παραχθεί
ένας ωραίος ήχος, οπότε τα παιδιά
είχαν ενθουσιαστεί. Είναι ένα όργανο
θα ‘λεγα λοιπόν εύκολο για να ξεκινήσει
κάποιος να παίζει μουσική, άλλωστε η
λύρα ήταν όργανο που το μάθαιναν οι
νέοι στη μουσική τους εκπαίδευση στην
αρχαιότητα. Θα ήταν ωραίο να το δούμε
κάποτε σε Ωδεία.
Πόσο χρόνο σου πήρε εσένα μέχρι να
μάθεις το μουσικό όργανο;
Μετά από ένα χρόνο μαθημάτων περίπου

με την Αλίκη Μαρκαντωνάτου κάναμε το
πρώτο live μας μαζί με τους υπόλοιπους
μαθητές /συνεργάτες της και έπειτα με
το σχήμα που σχηματίσαμε με “Δύο
λύρες και ένα Κοντραμπάσο”. Παίζουμε
κυρίως δικές μας διασκευές, μελοποιήσεις,
παραδοσιακά, και αυτοσχεδιασμούς.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον project με
πάντρεμα της ελληνικής αρχαίας ποίησης
με την κινεζική ποίηση στο οποίο εσύ
και η Αλίκη παίζετε αρχαιοελληνικές
λύρες και δυο Κινέζοι παίζουν τα δικά
τους παραδοσιακά όργανα, xiao και
γκουτσέν;
Ναι, έχουμε δημιουργήσει ένα project με
έμπνευση την Ελληνική και την Κινεζική
ποίηση με δύο πολύ καλούς συνεργάτες
και αξιόλογους καλλιτέχνες. Τον MI Bin
ο οποίος παίζει Xiao (αρχαίο κινέζικο
φλάουτο), ανάγνωση ποίησης, Xiao και
την Eley Yuan η οποία παίζει, όπως είπες
guzheng (κινέζικο σαντούρι). Οι δύο τους
είναι μουσικοί οι οποίοι αγαπούν πολύ την
Ελλάδα και μάλιστα η Eley Yuan διδάσκει
αρχαία λύρα και σε παιδιά στην Κίνα,
πράγμα φοβερό γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι
διαδεδομένο πολύ εδώ.
Δημιουργώντας αυτό το project είδατε
να υπάρχει κοινή θεματική ανάμεσα
στην αρχαία ελληνική ποίηση και στην
κινεζική;
Ναι, αυτό συνέβη και ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη για όλους μας. Υπάρχει ένα
ποίημα του Ανακρέοντα που μιλά για τον
έρωτα και αντίστοιχα υπήρχε ένας Κινέζος
ποιητής που μιλάει για τον έρωτα σε
παρόμοιο ύφος. Είχαμε ενθουσιαστεί που
υπήρχε τέτοια ομοιότητα.
Αυτά τα όργανα συνταιριάζουν μεταξύ
τους;
Και τα 3 μουσικά όργανα έχουν ένα πολύ
μελωδικό και γλυκό ηχόχρωμα το οποίο
σε ταξιδεύει και δένουν αρμονικά μεταξύ
τους. Το χαίρεσαι να τα ακούς να παίζουν.
Ποια μελλοντικά σχέδια υπάρχουν
σχετικά με το μουσικό όργανο;
Έχει τεράστιο εύρος ρεπερτορίου. Μπορεί
να μπει σε παραδοσιακό τραγούδι, μπορεί
να συνδυαστεί με το κοντραμπάσο,
με άλλα έγχορδα, με πνευστά, με τα
κινέζικα παραδοσιακά όργανα, με φωνή,
με κρουστά. Δεν είναι απλά ένα μουσικό
όργανο να παίζει μόνο αρχαία μουσική,
μπορεί και πρέπει να μπει και σε άλλα είδη.
Υπάρχει ένας δίσκος σε συνεργασία με τον
Γιάννη Σταθάκο, όπου βάλαμε και αρχαία,
αλλά και παραδοσιακά και σύγχρονα
κομμάτια μέσα, ώστε να καταλάβει ο
ακροατής ότι σαν όργανο έχει πολλά να
προσφέρει μέσα στην μουσική.
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Δε σκέφτομαι μελλοντικές ηχογραφήσεις
ακόμη τουλάχιστον, αλλά θα ήθελα να
το χρησιμοποιήσω στο θέατρο ή και σαν
soundtrack σε έργα.
Μπορεί να συμμετέχει σε παραδοσιακό
σχήμα;
Ναι, αν κουρδιστεί σωστά μπορεί να
παίξει. Η μόνη δυσκολία είναι ότι σε
περίπτωση live πρέπει να υπολογίζεις πώς
θα κουρδίζεις κάθε φορά το όργανο σου.
Είναι ένα ευαίσθητο όργανο στην
συντήρηση του;
Είναι ένα όργανο που θέλει προσοχή.
Επειδή κατασκευάζεται με ξύλο και δέρμα,
όταν αλλάζουν οι θερμοκρασίες μπορεί
να ξεκουρδιστεί εύκολα. Σε υπαίθριους
χώρους θέλει προσοχή. Υπάρχουν οι
εντέρινες χορδές, που είναι δυσκολότερες
στο να τις βρει κανείς, αλλά ιδανικές για
το όργανο και βέβαια μπορεί κάποιος να
χρησιμοποιήσει και χορδές κιθάρας, οπότε
τις συντηρείς και τις αλλάζεις ανάλογα.
Είναι μεγάλο το κόστος ενός τέτοιου
οργάνου;
Ανάλογα με τον κατασκευαστή. Το όργανο
αυτό δεν διατίθεται σε μαζική παραγωγή
και το κάθε όργανο είναι αποκλειστικά
με παραγγελία και θα είναι μοναδικό
κομμάτι και δικό σου. Δε θα έλεγα ότι
είναι φθηνή επιλογή για ένα γονιό ώστε να
το προσφέρει στο παιδί του αν δεν είναι
σίγουρος πως το παιδί θα ασχοληθεί με
αυτό ή για να αγοράσει κάποιος ενήλικας
που δεν είναι αποφασισμένος να ασχοληθεί
και να μάθει να παίζει.
Αρχαίες Ελληνίδες που έμειναν στην
ιστορία
Αν και στην αρχαιότητα οι γυναίκες
περιορίζονταν στον χώρο της οικίας,
υπήρξαν ορισμένες που αρνήθηκαν αυτήν
τη θέση και καθιερώθηκαν σε διάφορα
πεδία, όπως η ιατρική, η φιλοσοφία
ή τα μαθηματικά. Επτά από αυτές
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Ασπασία της Μιλήτου
Γεννημένη στη Μίλητο της Μ. Ασίας
(470-410 π.Χ.) η Ασπασία ήταν μια
σημαντική μορφή στην κλασική Αθήνα και
σύντροφος του Περικλή. Σύμφωνα με τον

Πλούταρχο, το σπίτι της στην Αθήνα είχε
μετατραπεί σε πνευματικό κέντρο, όπου
συχνά μαζεύονταν εξέχοντες άνθρωποι
των γραμμάτων. Λέγεται ότι είχε ιδρύσει
σχολείο για κορίτσια.
Αγνοδίκη η Αθηναία
Ήταν η πρώτη γυναίκα μαία στην
ιστορία. Σπούδασε ιατρική στον Ηρόφιλο
μεταμφιεσμένη σε άνδρα, καθώς δεν
επιτρεπόταν στις γυναίκες να ασκήσουν την
ιατρική. Άρχισε να ασκεί την ιατρική στην
Αθήνα, ενώ συνέχιζε να μεταμφιέζεται
σε άνδρα και ειδικευόταν στη μαιευτική,
αφού οι άνδρες συχνά αρνούνταν να την
ασκήσουν. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε
να αποκαλύψει το φύλο της σε ασθενή.
Οι άντρες συνάδελφοί της, ζηλεύοντας
την επιτυχία της, την κατηγόρησαν
ότι αποπλανούσε γυναίκες. Μάλιστα
δικάστηκε, αλλά καθώς την υπεράσπισαν
σύζυγοι κορυφαίων πολιτικών ανδρών
της πόλης, αθωώθηκε. Χάρη σε αυτήν,
ανατράπηκε ο νόμος που απαγόρευε στις
γυναίκες να ασκήσουν ιατρική.
Υπατία της Αλεξάνδρειας
Η Υπατία (350-415 μ.Χ.) ήταν φιλόσοφος,
αστρονόμος και μαθηματικός στην
Αλεξάνδρεια. Είναι η πρώτη γυναίκα
μαθηματικός που γνωρίζουμε και ήταν η
τελευταία επικεφαλής της Φιλοσοφικής
Σχολής της Αλεξάνδρειας, καθώς και
προστάτιδα της περίφημης βιβλιοθήκης.
Ήταν γνωστή καθηγήτρια, δίδασκε
φιλοσοφία και θεωρείται πως εφηύρε
ή βελτίωσε τον αστρολάβο. Καθώς
είχε προσχωρήσει στη φιλοσοφία
του Νεοπλατωνισμού, είχε θεωρηθεί
παγανίστρια,
με
αποτέλεσμα
να
κατηγορηθεί για μαγεία και να λιθοβοληθεί
μέχρι θανάτου.
Ιππαρχία της Μαρώνειας
Η Ιππαρχία (π. 325 π.Χ.) πήγε στην Αθήνα
με την οικογένειά της, όπου συνάντησε τον
Κράτη των Θηβών, τον πιο γνωστό κυνικό
φιλόσοφο της εποχής, και τον ερωτεύτηκε.
Παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της,
τον παντρεύτηκε και έζησαν στη φτώχεια
στους δρόμους της Αθήνας, σύμφωνα με
τις πεποιθήσεις των Κυνικών. Μετά τον
θάνατο του Κράτη, λέγεται ότι έγραψε
πολλά βιβλία που όμως έχουν χαθεί.

Ωστόσο περιλαμβάνεται στο έργο του
Διογένη Λαέρτιου, μαζί με τον Πλάτωνα
και τον Σωκράτη.
Αρετή της Κυρήνης
Κόρη του Αρίστιππου, η Αρετή (5ος4ος αι. π.Χ.) είναι γνωστή ως η πρώτη
γυναίκα φιλόσοφος. Διδάχθηκε από τον
πατέρα της, πρώην μαθητή του Σωκράτη
και με τη σειρά της δίδαξε τον γιο της,
τον Αρίστιππο τον νεότερο. Λέγεται ότι
ανέλαβε ως επικεφαλής της Σχολής της
Κυρήνης μετά τον θάνατο του πατέρα
της. Αν και δεν διασώθηκε καμία από τις
διδασκαλίες της, την αναφέρουν αρκετοί
ιστορικοί και φιλόσοφοι, όπως οι Διογένης
Λαέρτιος, Αίλιος, Κλήμης Αλεξανδρείας
και Αριστοκλής.
Ύδνα της Σκιώνης
Η Ύδνα (π. 500 π.Χ.) ήταν κορυφαία
κολυμβήτρια και δύτρια. Κατά τη διάρκεια
της περσικής εισβολής στη Σαλαμίνα
το 480 π.Χ., κολύμπησε με τον πατέρα
της μέχρι τον περσικό στόλο και έκοψαν
τα σκοινιά των πλοίων, κάνοντας έτσι τα
πλοία να συγκρουστούν μεταξύ τους,
ακόμα και να βυθιστούν ορισμένα από
αυτά. Αυτό έδωσε χρόνο στον ελληνικό
στόλο να προετοιμαστεί για ναυμαχία και
τελικά να νικήσει τους Πέρσες. Για να τους
τιμήσουν, στήθηκαν αγάλματά τους στους
Δελφούς.
Τελέσιλλα του Άργους
Η Τελέσιλλα (π. 510 π.Χ.) ήταν εξέχουσα
λυρική ποιήτρια. Μάλιστα θεωρήθηκε μία
από τις εννέα γυναίκες λυρικές ποιήτριες
της Ελλάδας από τον Αντίπατρο τον
Θεσσαλονικέα. Όταν ήταν μικρή,
αρρώσταινε διαρκώς. Τότε συμβουλεύτηκε
έναν μάντη που της είπε να αφιερωθεί στις
Μούσες. Μελέτησε μουσική και ποίηση
και γρήγορα θεραπεύτηκε. Εξελίχθηκε σε
ποιήτρια που άσκησε επιρροή, αλλά έγινε
γνωστή και όταν έδιωξε τους Σπαρτιάτες
από τη γενέτειρα της, έχοντας συγκεντρώσει
και οπλίσει της γυναίκες, τους δούλους και
τους εναπομείναντες άνδρες της πόλης. Ο
πρόχειρος αυτός στρατός πολέμησε τόσο
ένδοξα που οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν
να το βάλουν στα πόδια. (Πηγή: The culture trip)

«ΟΤΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΤΡΕΛΑΙΝΕΙ»
Θυμάσαι την ποδιά της γιαγιάς σου?
Ο πρώτος σκοπός ήταν να προστατεύει τα ρούχα...
Αλλά επίσης:
Υπηρέτησε ως γάντι για να αποσύρει το
τηγάνι από τη φωτιά..
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Υπηρέτησε ως μαντίλι για να στεγνώνει τα
δάκρυα των παιδιών αλλά και να καθαρίζει

τα βρώμικα από το παιχνίδι πρόσωπά
τους...
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Στο κοτέτσι την χρησιμοποιούσε για να
μεταφέρει τα αυγά...
Όταν πήγαιναν επισκέψεις με την ποδιά
έκρυβε τα ντροπαλά παιδιά...
Με αυτή κουβαλούσε πατάτες και ξύλα
στην κουζίνα...
Στον κήπο χρησίμευε ως καλάθι για τα
λαχανικά...
Όταν επισκέπτες έρχονταν ξαφνικά ήταν
εκπληκτικό με πόση ταχύτητα η πόδια
αφαιρούσε τη σκόνη από παντού...
Την ώρα του φαγητού η γιαγιά κουνούσε
την ποδιά στην σκάλα κι έτσι οι άντρες
ήξεραν ότι έπρεπε να μαζευτούν στο

τραπέζι...
Η πόδια ήταν το τέλειο μαξιλάρι για να
στεγνώνει δάκρυα...
Ήταν όμως και ο τέλειος παραμυθάς αφού
πάνω εκεί είχε πει η γιαγιά τα ωραιότερα
παραμύθια...
Θα περάσουν πολλά χρόνια για να βρεθεί
το αντικείμενο που θα αντικαταστήσει την
ποδιά αυτή...

ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΕΞΗ «ΦΛΑΟΥΝΑ»;
Το τυρί της δε μοιάζει με κανένα άλλο.
Τα αρώματά της ξεχωριστά και ιδιαίτερα:
δυόσμος, μαστίχα, μέχλεπι αφήνουν το
στίγμα τους. Τραγανό φύλλο, αφράτη
γέμιση με μπόλικα αυγά, σταφίδες και
σουσάμι σε όλη την εξωτερική επιφάνεια,
δημιουργούν το δημοφιλές, παραδοσιακό,
πασχαλιάτικο έδεσμα, τη φλαούνα.
Κάποιοι τις λένε και βλαούνες.
Στον κατεχόμενο σήμερα Καραβά
χρησιμοποιούσαν και τη λέξη φεσούδκια,
ενώ στα χωριά της Καρπασίας, όπως στο
Ριζοκάρπασο και τη Λυθράγκωμη, τις
φλαούνες τις ονόμαζαν αφλαούνες. Η ουσία
– και η νοστιμιά – δεν αλλάζει, βέβαια, όμως
η ονομασία της φλαούνας σίγουρα είναι
ασυνήθιστη και μάλλον αποτελεί ακόμα
μια απόδειξη των ποικίλων πολιτιστικών
επιδράσεων στο νησί.
Η λέξη θεωρείται ότι προέρχεται από το
αρχαίο ελληνικό παλάθη, πίτα με σύκα ή
άλλα ξηρά φρούτα, η οποία στη ρωμαϊκή

παράδοση ονομαζόταν ﬂadonis. Στη
συνέχεια οι Αγγλοσάξωνες το ονόμασαν
ﬂaon, που μετεξελίχθηκε σε ﬂan, για να
καταλήξει στα κυπριακά ως φλαούνα.
Σύμφωνα με άλλες απόψεις, η λέξη φλαούνα
παράγεται από το ρήμα φλάω, το οποίο

σημαίνει θλίβω. Η λέξη διασώζεται και στην
Ελλάδα, ιδίως στην ορεινή Πελοπόννησο,
όπου φλαούνα ονομάζεται η πίτα που
ψήνεται σε πλάκα, η οποία θερμαίνεται
με κάρβουνα. (Πηγή: Εικονικό Μουσείο
Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής)

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ
Πασχαλιές,
ζουμπούλια,
ανεμώνες,
μαργαρίτες, άσπρα, μωβ, κίτρινα και
μπλε λουλουδάκια του αγρού, κρίνοι,
τριαντάφυλλα, άνθη λεμονιάς και βιολέτες,
αποτελούν τα “στολίδια” που Επιταφίου
που επιλέγονται κάθε χρόνο από την
ελληνική ύπαιθρο ή από επαγγελματίες
ανθοδέτες.
Το έθιμο του στολισμού του Επιταφίου
θέλει τις νέες γυναίκες κυρίως, της κάθε
ενορίας, να ξενυχτούν στολίζοντας τον
ξυλόγλυπτο επιτάφιο με κάθε λογής
ανοιξιάτικα λουλούδια. Συνήθως τα
λουλούδια μαζεύονται από το πρωί της
Μεγάλης Πέμπτης από τους κήπους και
τις αυλές των σπιτιών στα χωριά καθώς και
αγριολούλουδα από τα χωράφια.
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Πίσω από τα χρώματα των λουλουδιών
κρύβονται συμβολισμοί: έτσι το κόκκινο
συμβολίζει το αίμα, το μωβ το πένθος και
το λευκό την αγνότητα.
Στις σύγχρονες πόλεις τη θέση των
γυναικών παίρνουν συνήθως επαγγελματίες
ανθοδέτες επιστρατεύοντας πλήθος από
εξωτικά λουλούδια και πρασινάδες. Έτσι,
πολλές φορές ο στολισμός του Επιταφίου
καταλήγει σε πραγματικά έργα τέχνης με
μοτίβα αγγέλων, σταυρών και γραμμάτων
που σχεδιάζονται πρώτα σε χαρτί.
Τα λουλούδια του Επιταφίου σε όλη την
Ελλάδα και οι συμβολισμοί τους
Στην βόρεια Ελλάδα, οι γυναίκες στόλιζαν
κυρίως με πασχαλιές και ζουμπούλια.
Ιδιαίτερα στην Καστοριά, στόλιζαν με

πρίμουλα ή κουλιάστραντο όπως ονομάζουν
τοπικά αυτό το είδος.
Στη Θεσσαλία, από τις μαρτυρίες γυναικών
της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας,
χρησιμοποιούσαν κι εξακολουθούν-στα
χωριά κυρίως- να το κάνουν, πασχαλιά,
φόρμιο, βιολέτα, χρυσάνθεμο και διάφορα
είδη ορχιδέας.
Στη Λάρισα χρησιμοποιούσαν το
αγιόκλημα στις κολώνες, γιρλάντες με
πασχαλιές και μικρά κίτρινα αναρριχώμενα
τριαντάφυλλα καθώς και ανεμώνες, φρέζιες,
ίρις και καμέλιες.
Στα Ιωάννινα, το κύριο είδος ήταν ο
αμάραντος σε διάφορα χρώματα και
ανάλογα με το πότε έπεφτε η γιορτή του
Πάσχα, ο νάρκισσος. Πασχαλιές έκοβαν για
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τον Επιτάφιο στο Ζαγόρι και στο Μέτσοβο
οι βλάχοι χρησιμοποιούσαν πρίμουλα.
Μαρτυρίες από γυναίκες που στόλιζαν
τον Επιτάφιο στην ευρύτερη περιοχή
του Αγρινίου δείχνουν ότι κυρίως
χρησιμοποιούσαν χιονάκι και πρίμουλα
το οποίο μάλιστα στο Καρπενήσι και στο
Κρίκελο Ευρυτανίας ονομάζουν δακράκι
επειδή λένε συμβολίζει τα δάκρυα της
Παναγιάς.
Γυναίκες της Κέρκυρας θυμούνται
λεμονανθούς να πρωταγωνιστούν στο
στολισμό και να προσδίδουν εξαιρετικό
άρωμα και “ανατολίτικη” ομορφιά με τις
γιρλάντες που έφτιαχναν. Στην Κεφαλονιά,
η παράδοση θέλει τις γυναίκες να ξενυχτούν
στολίζοντας την ξυλόγλυπτη κατασκευή
με λουλούδια όλων των χρωμάτων και των
αρωμάτων. Χρησιμοποιούν ποικιλόμορφα
μυρωδάτα αγριολούλουδα αλλά και
ήμερα, που μαζεύουν τα παιδιά από τους
ανοιξιάτικους κήπους, τις αυλές και τα
χωράφια. Κυριαρχούν οι βιολέτες που είναι
χαρακτηριστικό λουλούδι σε όλες τις αυλές
του νησιού.
Στην Καλαμάτα, σίγουρα τη δεκαετία
1950-1960, στόλιζαν μόνο με λευκά άνθη
τον επιτάφιο, γιρλάντες με λεμονανθούς,
λευκές βιολέτες και κάλλες. Απ’ την άλλη
μεριά, στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα, έκαναν
γιρλάντες με λευκές μαργαρίτες, λευκά
κρίνα και σκυλάκια τα οποία εκεί ονομάζουν
μπλε της θάλασσας και πάνω στο νεκρικό
τραπέζι του Επιταφίου έριχναν ροδοπέταλα,
πασχαλιές και μικρά τριαντάφυλλα.
Στη Μυτιλήνη γυναίκες μαρτυρούν ότι
έφτιαχναν συνθέσεις με λίλιουμ και οριεντάλ
κυρίως, καθώς και ζέρμπερα, αλστρομέρια,
χρυσάνθεμα, ανθούριο κόκκινο, πάπια

-τοπική ονομασία για το φυτό κάλλα,
γυψοφύλλη, αμάραντο, αβγιανό - μωβ φυτό
που βρίσκεται στο βουνό και μοσχοβολάει
(η λεβάντα).
Στη Σάμο πάλι θυμούνται να χρησιμοποιούν
κυρίως
πασχαλιά
(λαμπρίτσα),
δεντρολίβανο, μαργαρίτες, τριαντάφυλλα,
κρίνους κι ανάλογα με το πότε έπεφτε το
Πάσχα, κίτρινα και μπλε ζουμπούλια.
Στην Κρήτη στόλιζαν με ό,τι λουλούδια
είχαν στο χωριό, τριαντάφυλλα, γαριφαλιές,
κρίνα κι έφτιαχναν στεφάνια με λεμονανθούς.
Στη Νάξο στόλιζαν με κρίνα - ο λευκός
κρίνος εδώ δεν είναι ο κλασσικός αλλά
ξενικό είδος - δεντρολίβανο, πασχαλιές,
τριαντάφυλλα, βιολέτες, γαρίφαλα και
γλαδιόλες που τα δένανε με κλωστή. Η
βάση είναι το δεντρολίβανο, το οποίο
παλιά έβαζαν και στο νεκρικό κουτί στους
πεθαμένους και αλιφασκιά για το μαξιλάρι
του (φασκομηλιά). Ο κορμός λοιπόν
του Επιταφίου, οι τέσσερις κολώνες του
ντύνονταν με δεντρολίβανο και το κυρίαρχο
λουλούδι είναι η βιολέτα.
Μετά την Κυριακή του Θωμά, την
πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, τα
άνθη του Επιταφίου μοιράζονται στους
κτηνοτρόφους και με αυτά και κερί του
Επιταφίου θυμιάζουν τα ζωντανά, ή τα
χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις ασθένειας
και για το κακό το μάτι.
Τέλος στη Λήμνο χρησιμοποιούσαν
βιόλες, κατιφέδες, πάπιες, γαρύφαλλα,
τριαντάφυλλα και πάνω στο σταυρό έβαζαν
στάχια για καλή σοδειά.
Φυλαχτό ή φάρμακο τα λουλούδια
Τα λουλούδια, με τα οποία στολίζεται
ο Επιτάφιος, «έχουν μαγική δύναμη, αν
είναι κλεμμένα από ξένους κήπους. Κι αν

αφαιρεθούν από τον Επιτάφιο, μετά τη λήξη
της τελετής, έχουν ακόμα πιο δραστική
ενέργεια: σαν φυλαχτά ή σαν φάρμακα
(βρασμένα με λίγο νερό στα κάρβουνα)
για τα άρρωστα παιδιά» αναφέρεται στην
πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας
στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασιλικής Καλτσή.
Τα λουλούδια που έπαιρναν οι πιστοί από
τον Επιτάφιο θεωρούνταν ευλογημένα και
τα τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του
σπιτιού. Οι γυναίκες έφτιαχναν με αυτά
φυλαχτά για τους ναυτικούς και άλλοι τα
χρησιμοποιούσαν σαν γιατρικό για τον
πονοκέφαλο.
Αν οι ανάγκες ήταν διαφορετικές, είχαν και
άλλη χρήση:
Τα κορίτσια της Σκοπέλου τα έβαζαν κάτω
από το μαξιλάρι τους για να δουν ποιον θα
παντρευτούν, ενώ στην Κρήτη τα
χρησιμοποιούσαν για το έθιμο της
ανανέωσης της ζύμης του ψωμιού. Σύμφωνα
με την παράδοση, υπήρχε η αντίληψη ότι το
ψωμί χάνει τη δύναμή του και χρειάζεται
ανανέωση, άρα η νέα ζύμη έπρεπε να
ευλογηθεί. Έτσι τη Μεγάλη Παρασκευή,
όταν ο παπάς διάβαζε το πρώτο Ευαγγέλιο,
θεωρείται ότι “καινουργιώνεται το
προζύμι”. Αν μάλιστα τοποθετούνταν και
ένα λουλούδι του Επιταφίου μέσα του, τόσο
το καλύτερο. Το έθιμο μπορεί να τηρείται
ακόμα σε μερικές περιοχές της Κρήτης
αλλά ακόμα και σε παραδοσιακούς
Κρητικούς φούρνους στην υπόλοιπη
Ελλάδα. (Με πληροφορίες από ΑΠΕΜΠΕ)

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τέως Πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ
«Όταν η καρδιά σου,
που τόσο αγάπησε τον κόσμο, θα ‘χει λιώσει.
Να λείπεις- δεν είναι τίποτα να λείπεις.
Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει,
θα ‘σαι για πάντα μέσα σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά έχεις λείψει,
θα ‘σαι για πάντα μέσα σ’ όλο τον κόσμο…»
Γ. Ρίτσος....
Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης και οδύνης,
παρουσία πλήθους κόσμου, φίλων και
συντρόφων, όπως και της πολιτικής και
πολιτειακής ηγεσίας της Κύπρου, και με
τιμές εν ενεργεία προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε το
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απόγευμα της Τρίτης 25 Ιούνη στο
κοιμητήριο της Έγκωμης, η κηδεία του
Δημήτρη Χριστόφια, πρώην προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώην
ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, που «έφυγε»
από τη ζωή την Παρασκευή 21 Ιούνη,

σε ηλικία 73 χρονών. Την ελληνική
κυβέρνηση εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας, και τη ΝΔ, ο τομεάρχης
εξωτερικής πολιτικής του κόμματος, Γ.
Κουμουτσάκος.
Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι κατέφθασε
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στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας,
στο Στρόβολο της επαρχίας Λευκωσίας,
όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, ο
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας,
επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου στο
οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι
Γ. Μαρίνος μέλος του ΠΓ της ΚΕ, Ν.
Αμπατιέλος, γραμματέας του ΚΣ της
ΚΝΕ και μέλος της Γραμματείας της ΚΕ
και Γ. Μανουσογιαννάκης, μέλος της ΚΕ.
Ο Δ. Κουτσούμπας έγινε δεκτός με
θερμά παρατεταμένα χειροκροτήματα
από συγκεντρωμένους έξω και μέσα στην
εκκλησία, μέλη και φίλους του ΑΚΕΛ
και του ΚΚΕ, απλούς εργαζόμενους του
νησιού που εξέφρασαν έτσι τους στενούς
συντροφικούς
δεσμούς
αλληλεγγύης
μεταξύ των δυο κομμάτων. Ο ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ συλλυπήθηκε τους οικείους
του εκλιπόντα, την οικογένεια και την
ηγεσία του ΑΚΕΛ, ενώ υπέγραψε στο
βιβλίο των συλλυπητηρίων. Στο τέλος της
τελετής κατέθεσε εκ μέρους της ΚΕ του
ΚΚΕ στεφάνι στο φέρετρο του Δημήτρη
Χριστόφια.

Στις 26 Ιουνίου στην Πρεσβεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία
υπογράψαμε στο βιβλίο συλλυπητήριων τα
μηνύματά μας προς την οικογένεια του
Δημήτρη Χριστόφια. Εκ μέρους της
Ελληνικής Κοινότητας Πράγας έστειλε το
μήνυμα η Κική Κυρέζη, Υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων του ΔΣ της
Κοινότητας. Εκ μέρους της Λέσχης Φίλων
και Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία,

υπόγραψε το μήνυμα συλλυπητήριων η
Τασούλα Ζησάκη-Healey, Υπεύθυνη της
ΛΦΟ ΚΚΕ. Ο Πέτρος Χατζηκωστής,
Πρόεδρος της Ένωσης Κύπριων Φοιτητών
στην Τσεχία έστειλε μήνυμα εκ μέρους
της Ένωσης. Στις 28 Ιουνίου το βιβλίο
συλλυπητήριων ήταν ανοικτό για το
διπλωματικό σώμα στην Πράγα και της
τσεχικής κυβέρνησης.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ – ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Ο Πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Τσεχία, Α.
Θεοχάρους

Η Υπεύθυνη της Λέσχης Φίλων και
Οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία, Τ.
Ζησάκη-Healey

Κ. Κυρέζη (ΕΚ Πράγας)
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Π. Χατζηκωστής (Ένωση Κύπριων Φοιτητών στην Τσεχία)
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Η Κύπρος στο
Πανεπιστήμιο
Μασάρυκ

Ελληνικό Σάββατο
στο Κάστρο
Βεβέρζι, Μπρνο

