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Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία, μετά από την ευγενική προσπάθεια
και παρέμβαση του Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Αθανασίου Παρέσογλου να επιχορηγηθούν
τα μαθήματα και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τους μικρούς μαθητές από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) για το
έτος 2021-2022, θα μπορέσει να συνεχίσει την εκμάθηση και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας για τους μικρούς μαθητές μας! Ευχαριστούμε τον κ. Παρέσογλου διότι
επιτέλους οι υποσχέσεις που ακούγαμε τόσα χρόνια από την πλευρά της Ελλάδας,
γίνανε πραγματικότητα με τον νέο Πρέσβη μας. Χωρίς την παρέμβασή του Πρέσβη,
δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τα μαθήματα μητρικής γλώσσας λόγω του ότι για
τεχνικούς λόγους, το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας δεν ενέγκρινε την αίτηση για
επιχορήγηση των μαθημάτων αυτών για το έτος 2021-2021. Η Ομοσπονδία θα εκπληρώσει
όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται κι έτσι δεν θα διακοπούνε τα μαθήματα.
Ενημέρωση για τις πηγές εσόδων της ΕΚ Πράγας:
1. Ετήσια συνδρομή της Κοινότητας - 300 κορωνών για ενήλικες και 100 κορώνες ετήσια
για συνταξιούχους.
Δυστυχώς, δεν πληρώνουν συνδρομή αρκετά μέλη της Κοινότητας κι έτσι τα έσοδα της
Κοινότητας από τις συνδρομές ετήσια κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και 30.000 κορώνες.
2. Δημαρχία της Πράγας:
Η επιδότηση είναι ΜΟΝΟ για τις δύο εθνικές γιορτές (καλύπτουν μόνο το 1/3 του
κόστους) και ενδυμασίες για το χορευτικό. Η ΕΚ Πράγας πρέπει να συμπληρώσει το 30%
της επιδότησης.
3. Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας:
Η επιδότηση καλύπτει μόνο τα έξοδα (το 70% ενώ το 30% θα πρέπει να το συμπληρώσει
η ΕΚ Πράγας) για την έκδοση του περιοδικού “Καλημέρα”. Η Σύνταξη του περιοδικού
δεν αμείβεται, όλοι προσφέρουν τη βοήθεια τους σε εθελοντική βάση.
Προσοχή: Το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας δεν επιδοτεί τα μαθήματα ελληνικής
γλώσσας για τους ενήλικους είτε Έλληνες δεύτερης γενιάς είτε Τσέχους πολίτες.
Παρακαλούμε τα μέλη της Κοινότητας Πράγας, τα οποία δεν έχουν πληρώσει ετήσια
συνδρομή για το 2020 και 2021, να στείλουν τη συνδρομή τους στο Λογαριασμό της
Κοινότητας σημειώνοντας και το όνομά τους.
Ceska Sporitelna a.s., Praha 1
Vaclavske Nam. 16, 110 00 Praha
C. U. 1928830399/0800
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Παρακαλούμε μέλη της ΕΚ Πράγας, που έχουν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας, να
ενημερώσουν τη Σύνταξη του περιοδικού “Καλημέρα” για την νέα διεύθυνσή τους.
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«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΡΝΟΒ
Κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, στην όμορφη
αυτή πόλη, η ΕΚ Κρνοβ-Πόλης και η
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
διοργανώνουν μία εξαιρετική εκδήλωση
«Ελληνικές Ημέρες» ως μέρους του
Προγράμματος Εθνικών Μειονοτήτων
της Περιοχής της Δημαρχίας της πόλης
Κρνοβ. Όπως και στα παλιά καλά
χρόνια, έτσι και σήμερα, οι «Ελληνικές
Ημέρες» γίνονται το κέντρο αυτού του
Προγράμματος με ποντιακούς χορούς,
ελληνική κουζίνα, ελληνικά ποτά και
κρασιά με τη συμμετοχή της νέας γενιάς
Ελλήνων όχι μόνο από το Κρνοβ αλλά
και από τις άλλες πόλεις όπου υπάρχουν
ελληνικές κοινότητες. Αρκετοί Έλληνες
της Πράγας δεν το πήρανε χαμπάρι
διότι το Διοικητικό Συμβούλιο βαρέθηκε
να διοργανώνει λεωφορείο για να
συμμετέχουμε στην μεγάλη αυτή γιορτή
και έτσι, τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να
μην πληρώνει λεωφορείο για 5 ή 6 άτομα.
Δυστυχώς, η Πράγα ακόμα μία χρονιά
απουσίαζε από αυτή τη μεγάλη γιορτή των
Ελλήνων!!!
Κάποτε οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες
ονομάζανε την πόλη Κρνοβ, η «Αθήνα
της Τσεχοσλοβακίας». Γιατί; Διότι
στην πόλη Κρνοβ τη δεκαετία του 1950
βρέθηκαν χιλιάδες Έλληνες πολιτικοί
πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου

πολέμου. Σε όλη την περιοχή, στα
χωριά και στις πόλεις, Γίντριχοβ, Χόρνι
Ούντολι, Βάλστεϊν, Γιάνοβ, Οσομπλάχα,
Ρουντόλτιτσε, Ντίφτσι Χραντ, Πίσκουροβ,
Αλμπρεχτίτσε, Ζλάτε Χόρι, Όπαβα,
Μπρούνταλ, Βρμπνο είχαν εγκατασταθεί
γύρω στις 5.000 Έλληνες από τις οποίες
3.000 στην πόλη Κρνοβ. Υπήρχαν χωριά
που ονομαζόταν «τα ελληνικά χωριά»
όπως το Χόρνι Ούντολι, Πίσκουροβ,
Αλμπέρχτιτσε. Αυτή η Κοινότητα
ήταν και είναι από τις σημαντικότερες
Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχία,
πρόεδρος της οποίας είναι εδώ και πάνω
από δύο δεκαετίες ο ακούραστος Γιώργος
Μπαζάκας. Στο Κρνοβ βρίσκεται και
η Έδρα της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία με τον Πρόεδρο
τον ακούραστο Χρήστο Μπγιάλα. Εδώ
συνεδριάζουν τακτικά το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και οι
Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων.
Εδώ παίρνονται σοβαρές αποφάσεις για
την πορεία του ελληνισμού στην Τσεχία.
Στο Κρνοβ ακόμα και σήμερα χτυπάει η
καρδιά του ελληνισμού της Τσεχίας.
Κάποτε η φωλιά των πολιτικών προσφύγων
ήταν το κτήριο Πεκάρσκα. Ακόμα και
σήμερα οι εκδηλώσεις της ΕΚ Κρνοβ
πραγματοποιούνται στο κέντρο Slezsky
Dum (Οίκος Σιλεσίας), που ήταν η

κυψέλη Ελλήνων και σήμερα τυπικά και
ονομαστικά σε ανάμνησή της μεταφέρθηκε
και σε ένα κέντρο της Θεσσαλονίκης με το
ίδιο όνομα.
Εκεί, στο Κρνοβ, βρήκαν στέγαση και
απασχόληση οι γιαγιάδες και οι παππούδες
μας, οι γονείς μας στα εργοστάσια
υφαντουργίας Karola και S.K. Neumann, κατασκευής μηχανών βυρσοδεψίας
Strojosvit, υδραυλικών εγκαταστάσεων
Sigma, επίπλων, θερμαστρών, στρωμνών,
μουσικών οργάνων, των μοναδικών
στον κόσμο Βαρχανίων, στα χυτήρια,
στους γεωργικούς συνεταιρισμούς, την
οικοδόμηση, τις διάφορες υπηρεσίες,
κ.λπ. Δεν ξεχνάμε τους διακεκριμένους
συμπατριώτες μας, τον αείμνηστο
Κώστα Σαμαρά, διευθυντή εργοστασίου
παραγωγής ποτών Santa και αργότερα
ιδιοκτήτης της Kofola, τον Χ. Σταμπολίδη,
διευθυντή της χημικής επιχείρησης στο
Μπρούνταλ, τον Σ. Μιχαηλίδη, διευθυντή
της ασφαλιστικής εμπορικής εταιρείας
Kapital, τον Στέφο Πετκόβσκι, διευθυντή
οικοδομικής επιχείρησης του Κρνοβ, το
Β. Κιτσούλη, διευθυντή αγροκτήματος
στην πόλη Αλμπρεχτίτσε, το Μ.
Μαυρόπουλο, διευθυντή Αγροκτήματος
στο Σ. Ρουντόλτιτσε, το Α. Βασιλειάδη,
αγρονόμο στο Γιάνοβ, το Γ. Παπάζογλου,
κτηνίατρο και πολλούς άλλους.

Φώτο Κώστα Ιωαννίδη
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Οι αρχές και η κατατοπισμένη πλειοψηφία
των κατοίκων δέχτηκαν τους Έλληνες
πρόσφυγες με στοργή και κατανόηση,
υπήρξε όμως και μία μερίδα που τους είδε
με καχύποπτο μάτι, με δυσαρέσκεια ή και
ρατσιστική εχθρότητα. Ήταν λίγα χρόνια
μόλις μετά τον πόλεμο, οι συνέπειές του δεν
είχαν ακόμα ξεπεραστεί, υπήρχαν σοβαρά
προβλήματα στέγης και για τους ντόπιους,
έλλειψη αγαθών στην αγορά και η ξαφνική
εγκατάσταση τριών χιλιάδων ξένων σε πόλη
είκοσι χιλιάδων ντόπιων ήταν επόμενο

να δημιουργήσει φόβους, προστριβές
και ένταση, αν όχι και επεισόδια. Μας
τρώνε τα φρούτα και λαχανικά, έλεγαν,
που πραγματικά ήταν στο στόχαστρο
των Ελλήνων και γίνονταν ανάρπαστα
στην αγορά. Όλα αυτά όμως γρήγορα
ξεπεράστηκαν χάρη στην άψογη στάση, τη
σεμνή συμπεριφορά και την εργατικότητα
των Ελλήνων. Έκανε εντύπωση η τάξη και
η καθαριότητά τους, το ελληνικό φιλότιμο
και η εγκαρδιότητα. Είδαν ότι οι Έλληνες
δεν είναι ανάξιος και παρασιτικός, αλλά

πολιτισμένος, εργατικός και περήφανος
λαός. Γρήγορα άρεσαν οι συνήθειες μας,
οι λαϊκοί μας χοροί, η κουζίνα μας, η
απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία. Άρεσαν
οι νέοι μας και οι νέες μας σαν γαμπροί
και νύφες, δέθηκαν και καλλιεργήθηκαν
δεσμοί φιλίας και συγγένειας έτσι, που
όταν άρχισε ο μεγάλος επαναπατρισμός,
ο αποχωρισμός γινόταν όχι μόνο με
δάκρυα στα μάτια». (από το βιβλίο του Λ.
Παπαδόπουλου «Νόστιμον Ήμαρ», σελ.
84, Πράγα 1999)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΟΜΠΟΝΤΙΤΣΕ (LOBODICE), ΟΛΟΜΟΟΥΤΣ
Το Σεπτέμβρη 2021, ο συμπατριώτης μας Λεωνίδας Ζήκος από το Νεστόριο Καστοριάς, μαθηματικός, καθηγητής Πανεπιστημίου,
γιορτάζει τα 90 του χρόνια. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή υγεία! Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα για τη δωρεά της βιβλιοθήκης
του στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας!
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Το σπίτι του Λεωνίδα, βρίσκεται στην
άκρη αυτού του όμορφου χωριού, το
Λομπόντιτσε, το χωριό των όμορφων
κήπων και λουλουδιών. Κάθε χρόνο στο
Λομπόντιτσε γίνεται ένας διαγωνισμός
για τον καλύτερο και ομορφότερο κήπο.
Εμείς μόλις ανοίξαμε την πόρτα του
κήπου, μας καλωσορίσανε με την ομορφιά
και την ευωδιά τους τα τριαντάφυλλα
του Λεωνίδα – άσπρα, κόκκινα, κίτρινα,
ροζ και ο Λεωνίδας μπροστά στο σπίτι
του κάτω από την ελληνική σημαία που
κυμάτιζε υπερήφανα στο φόντο του
γαλανού ουρανού.
Στην προηγούμενη επίσκεψή μας, ο
Λεωνίδας δώρισε σχεδόν όλα τα βιβλία
στα ελληνικά από την πλούσια βιβλιοθήκη
του στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας,
βιβλία, τα οποία όπως ο ίδιος μας είπε
στάθηκαν η καλύτερη του συντροφιά μέχρι
σήμερα. Βιβλία, τα οποία τον κράτησαν
κοντά στην Ελλάδα. Βιβλία, τα οποία του
θύμιζαν τη ζωή του στο όμορφο χωριό του,
το Νεστόριο και τα πρώτα 17 δύσκολα
χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου
Πολέμου.
Ο πατέρας του ήταν αγωνιστής της Εθνικής
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Αντίστασης και μαχητής του ΔΣΕ.
Καταδιωκόμενος, μετά τη Συμφωνία της
Βάρκιζας, 1945 αναγκάζεται να διαφύγει
στο Μπούλκες της πρώην Γιουγκοσλαβίας
για να επιστρέψει στην Ελλάδα και να
αγωνιστή από τις γραμμές του ΔΣΕ το
1947. Η θεία του Πηνελόπη Παπούρα,
από τις πρώτες αντάρτισσες του ΕΛΑΣ
στο γυναικείο τμήμα του ΕΛΑΣ με
τον καπετάνιο Γιαννούλη, περνάει στα
τμήματα του ΔΣΕ. Την θεία Πηνελόπη
μετά από λίγο καιρό, την ακολουθεί και η
θεία του Αντιγόνη Παπούρα, η οποία μετά
το τέλος του εμφυλίου πολέμου, περνάει
στην Πολωνία και αργότερα φεύγει για τη
Βουλγαρία, όπου ζει μέχρι την τελευταία
της πνοή στην πόλη Πομόριε.
Ο Λεωνίδας μέσω του Μπούλκες φτάνει
στην Τσεχοσλοβακία το Σεπτέμβρη του
1949 όπου βρίσκει αγάπη, στοργή και
φροντίδα από τον τσεχοσλοβάκικο λαό.
Εδώ συμπληρώνει τα χαμένα σχολικά
χρόνια λόγω των πολέμων, μαθαίνει την
τσεχική γλώσσα, τελειώνει το Λύκειο και
μπαίνει στο Πανεπιστήμιο όπου σπουδάζει
μαθηματικά. Ο ίδιος μας είπε ότι ήθελε
να γίνει πολιτικός μηχανικός μόνο και
μόνο για να χτίσει στο χωριό του, στο

Νεστόριο ένα φράγμα όπως αυτά που
χτιζότανε την πρώτη δεκαετία του 1950
στην Τσεχοσλοβακία. Δυστυχώς, το
όνειρο του δεν πραγματοποιήθηκε στην
πάνω από 30 χρόνια πολιτική προσφυγιά.
Αφού αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο
με άριστα, ο Λεωνίδας πρώτα διδάσκει
μαθηματικά σε λύκειο και μετά γίνεται
επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Όλομοουτς.
Συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε
να εργάζεται μέχρι και τα 88 του χρόνια.
Με μεγάλη υπερηφάνεια μας μίλησε για
τα επιτεύγματα της τότε σοσιαλιστικής
Τσεχοσλοβακίας, στα οποία έβαλε και το
δικό του πετραδάκι. Μας μίλησε με μεγάλη
πίκρα για τις αρνητικές αλλαγές που έφερε
η αλλαγή στο κοινονικο-οικονομικό
σύστημα της χώρας αυτής μετά το 1989.
Εάν και μετά την μεταπολίτευση, ο
Λεωνίδας πήγαινε κάθε χρόνο στο
Νεστόριο, τα τελευταία δύο χρόνια λόγω
υγείας δεν μπόρεσε να το επισκεφτεί. Ο
μεγάλος πίνακας του Νεστορίου, συνεχίζει
να κρατάει ζωντανές τις αναμνήσεις του.
Ευχαριστώ τη κόρη του Ανδρονίκη
Ζήκου-Βαλέντοβα για την οργάνωση της
επίσκεψης αυτής.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υπεύθυνος του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τσεχία
(της Τασούλας Ζησάκη-Healey)
Ο Γιώργος ήρθε στην Πράγα το 2018 ως Υπεύθυνος του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Τσεχία. Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας, ο Γιώργος ενδιαφέρθηκε για
την Ελληνική Κοινότητα Πράγας και συγκεκριμένα το εάν έχουμε χορωδία και θεατρικό όμιλο. Η
χορωδία μας μόλις είχε ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα βήματα και ο Γιώργος με τη Λίνα, τη γυναίκα
του, δεν άργησαν να γίνουν μέλη της χορωδίας. Δυστυχώς, το όνειρο του να φτιάξει μια θεατρική
ομάδα δεν πραγματοποιήθηκε εάν και είχε πολλές και καλές καλλιτεχνικές ιδέες. Δυστυχώς, δεν
υπήρχε ενδιαφέρον από μέλη της Κοινότητας.

Κ: Γιώργο, από πού κατάγεσαι στην
Ελλάδα;
Γ:
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη
Θεσσαλονίκη. Είμαι παντρεμένος και
έχω δύο θυγατέρες. Και τα καλοκαίρια
μου εδώ και πολλά χρόνια τα περνάω στη
Καβάλα από όπου και κατάγεται η Λίνα, η
γυναίκα μου.
Κ: Από ότι έμαθα, η Πράγα είναι
και το τελευταίο σου πόστο πριν
συνταξιοδοτηθείς. Σε ποιες άλλες χώρες
υπηρέτησες;
Γ: Υπηρέτησα στη Σόφια, στη Ξάνθη
(μειονοτικά), Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη,
Κουβέιτ, Κομοτηνή και τελειώνω με
την Πράγα. Όλα τα πόστα, παρόλες τις
διαφορές τους ήταν ενδιαφέροντα και
κρατάω υπέροχες αναμνήσεις και φίλους.
Κ: Θυμάμαι όταν ακόμα στην πρώτη
συνάντησή μας, με ρώτησες εάν
υπάρχουν καλλιτεχνικές ομάδες στην
Κοινότητά μας. Όταν έμαθες ότι έχουμε
χορευτικό συγκρότημα, ορχήστρα
και μόλις κάνουμε μία προσπάθεια να
οργανώσουμε και χορωδία, αμέσως
προσφέρθηκες με την Λίνα να ενισχύσετε
τη χορωδία ως μέλη της και εάν είναι
δυνατό να οργανώσουμε με τη βοήθεια
σου και έναν θεατρικό όμιλο. Από πού
πηγάζει αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για
το θέατρο;
Γ: Άρχισα να ασχολούμαι με το
θέατρο στη Κωνσταντινούπολη με την
τοπική ομάδα θεάτρου των Ρωμιών της
Πόλης και το συνέχισα στην Καβάλα.
Παίζοντας σε παραστάσεις Ελλήνων και
ξένων συγγραφέων. Η παράσταση που
δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η πρώτη στη
Κωνσταντινούπολη, τον “Δον Καμίλο”.
Συγχρόνως στη Καβάλα ήμουν και
στη χορωδία των «ΣυνΩδηπόρων» που
συνεργάστηκε με πολλούς και γνωστούς
συνθέτες και μουσικούς όπως με τους
Μαυρουδή, Βενετσιάνο, Βασίλη Λέκκα και
με πολλούς άλλους.
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Κ: Εσύ και η Λίνα είσαστε πάντα παρόντες
στις εκδηλώσεις της Κοινότητας και
συγκεκριμένα στους εορτασμούς των
εθνικών επετείων της Ελλάδας που
οργανώνει το ΔΣ της Κοινότητάς μας.
Το ΔΣ οργανώνει αρκετές εκδηλώσεις
για τα μέλη της όπως την Κοπή της Πίτας
της Κοινότητας και μία φορά είχαμε την
τιμή εσύ να την κόψεις, προβάλλουμε
διάφορα ντοκιμαντέρ που αφορούν την
ιστορία της Κοινότητας, γιορτάζουμε την
Πρωτομαγιά, την ίδρυση της ΕΠΟΝ,
οργανώνουμε Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ
για τα παιδάκια, Αποκριάτικο Πάρτυ για
τα παιδάκια και τους γονείς τους, έχουμε
οργανώσει
και
μουσικο-θεατρικές
παραστάσεις ομάδων από την Ελλάδα
και από το Λύκειο Ελληνίδων της
Τσεχίας, κ.ά. Ποιες από τις εκδηλώσεις
σου αρέσουν περισσότερο;

λόγους κ.λπ. Αν μείνουν αρκετά χρόνια
πιστεύω πως θα ενδιαφερθούν…
Κ: Έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια ότι στις
εκδηλώσεις της Κοινότητας, τα μη μέλη
της Κοινότητας, δηλαδή οι νέοι Έλληνες
που έχουνε έρθει για εργασία στην
Πράγα, συμμετέχουν, και δεν είναι και
πολλοί, στους εορτασμούς των εθνικών
επετείων της Ελλάδας. Δυστυχώς, δεν
δείχνουν ενδιαφέρον ούτε να γίνουν
μέλη της Κοινότητας αλλά και ούτε να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μας.
Έχουμε, όμως αρκετούς νέους Έλληνες
που συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα
της Κοινότητας, στη χορωδία, στο
χορευτικό συγκρότημα, στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους
Έλληνες πολίτες είναι το πως λειτουργεί
το Προξενείο; Αρκετές φορές ακούμε

Γ: Οι εκδηλώσεις των εθνικών επετείων
της Ελλάδας είναι πάντα αφορμή να
μαζεύονται οι Έλληνες και να γιορτάζουν.
Άποψη μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνονται
πιο συχνές συναντήσεις και να προσελκύουν
πιο πολλούς νέους Έλληνες. Είναι αλήθεια
ότι οι σημερινοί Έλληνες που βρίσκονται
στην Τσεχία νομίζω είναι για λόγους
οικονομικούς εδώ και ως εκ τούτου δεν
δείχνουν ενδιαφέρον για πολιτιστικούς

παράπονα σχετικά με την ανανέωση
διαβατήριων, παραδείγματος χάρη…
Γ: Το Προξενείο είναι για να βοηθάει
τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται
στην Τσεχία, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να
φροντίζουν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως
(Ληξιαρχικά, Στρατολογικά, Ανανεώσεις
Διαβατηρίων, κ.λπ.). Οι Διευθύνσεις
των καταστημάτων που γνωρίζουν για
τις κατάλληλες φωτογραφίες είναι στη
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σελίδα της Πρεσβείας. (https://www.
facebook.com/GreeceinCzechRepublic). Ναι όντως η Πρεσβεία είναι ΜΟΝΟ

για να αποστείλει τα δικαιολογητικά των
διαβατηρίων στην Ελληνική Αστυνομία
Διαβατηρίων. Εμείς μόνο βοηθάμε τον

κόσμο για την διεκπεραίωση. Τελικά το
τηλέφωνο του Προξενείου είναι πάντα
και όλο το εικοσιτετράωρο ανοικτό για
κάθε περίπτωση βοήθειας των Ελλήνων.
Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ στο
Προξενικό Γραφείο πιστεύω ότι υπήρξε
άριστη συνεργασία σ’ όλους τους τομείς.
K: Είναι πάντα δύσκολο μία αλλαγή στη
ζωή μας όπως όταν φτάσουμε στην ηλικία
της συνταξιοδότησης. Τι σκοπεύεις να
κάνεις ως ‘συνταξιούχος’;
Γ: . Αρχικά θα ξεκουραστώ. Αργότερα θα
ασχοληθώ με παλιά και νέα hobbies.
Κ: Και μία τελευταία ευχή σου για την
Κοινότητα…
Γ: Εύχομαι το περιοδικό να συνεχιστεί για
πολλά χρόνια. Και να είστε μια κοινότητα
ενεργή και αγαπημένη.
Κ: Κι εμείς σου ευχόμαστε ότι το
καλύτερο και να μείνεις δραστήριος και
ως συνταξιούχος.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΦΟΥΡΑ
Απόφοιτη μουσικός, διεύθυνση χορωδίας
(συνομίλησε με την Τασούλα Ζησάκη-Healey)

«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
Η Κατερίνα είναι μια από τις ελληνοκύπριες φοιτήτριες που σπούδασε στην
Τσεχία και αποφοίτησε με άριστο βαθμό σε όλα τα μαθήματα όπως στο
βαθμό Μπάτσελορ (BA) έτσι και στο βαθμό Μάστερ (MA). Στη διάρκεια των
σπουδών της στην τσεχική γλώσσα εάν και αντιμετώπισε δυσκολίες, κατάφερε
να τις ξεπεράσει με την επιμονή και υπομονή που έδειξε όλα αυτά τα πέντε
χρόνια της φοίτησή της. Η Κατερίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο όμορφο
χωριό Τρούλλοι της επαρχίας Λάρνακας Κύπρου. Συνομιλήσαμε μαζί της πριν
φύγει από την Τσεχία για την Κύπρο.

Κ: Κατερίνα, πες μας για τη ζωή σου στο
χωριό σου;
ΚΑ: Μεγάλωσα στο χωριό Τρούλλοι
της επαρχίας Λάρνακας. Φοίτησα στο
γυμνάσιο του διπλανού χωριού (Λιβάδια)
όπως συνηθίζεται και στο πρώτο έτος
του Λυκείου μεταφέρθηκα στο Λύκειο
Αραδίππου όπου και στεγαζόταν το
Μουσικό Σχολείο Λάρνακας. Τα χόμπι
μου μικρή ήταν ότι είχε να κάνει με
κίνηση. Μου άρεσε πολύ οποιοδήποτε
άθλημα. Είχα την δυνατότητα να παίξω
με φίλους ποδόσφαιρο, τένις, μπάσκετ,
κ.λπ. Στο γυμνάσιο επίσης ανακάλυψα ένα
άλλο κόσμο με τον οποίο και ερωτεύτηκα,
τον κόσμο του προσκοπισμού. Ο
προσκοπισμός μου χάρισε πολλά και
έχω μάλιστα κατακτήσει και το πτυχίο
Προσκόπου Δημοκρατίας.
Κ: Πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη
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μουσική; Ποιος σε πρότρεψε;
ΚΑ: Η μουσική ήταν με έμμεσο
τρόπο πάντα στη ζωή μου, κανένας
στην οικογένεια μου δεν ήταν
μουσικός αλλά ήταν φιλόμουσοι
που τραγουδούσαν σε διάφορες
χορωδίες και συμμετείχαν στα
πολιτιστικά δρώμενα του χωριού.
Η απόφαση μου όμως να ασχοληθώ με τη
μουσική ήταν από δική μου πρωτοβουλία.
Μία μέρα στη Τρίτη Δημοτικού στο
παιχνίδι με την μεγαλύτερη μου ξαδέλφη,
η οποία πήγαινε μαθήματα πιάνου γύρισα
στη μητέρα μου και της είπα «Μαμά,
θέλω να ξεκινήσω πιάνο» και κάπως έτσι
ξεκίνησε η μουσική μου πορεία. Μετά
από λίγο καιρό ξεκίνησα και μαθήματα
μοντέρνου τραγουδιού. Η πρώτη μου
δασκάλα κλασικού πιάνου ήταν η κυρία
Μαρία, στην οποία χρωστάω πάρα πολλά

και την ευχαριστώ. Με την κυρία Μαρία
έκανα μαθήματα μέχρι να μεταφερθώ
στο Μουσικό Σχολείο. Όπως κάθε
μαθητευόμενος τα πρώτα μου βήματα στο
κλασικό πιάνο έγιναν με τις σπουδές για
πιάνο του Καρλ Τσέρνι, και τα κομμάτια για
παράδειγμα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους
Μότσαρτ και Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
Από πάντα με θυμάμαι να συμμετέχω στα
διάφορα δρώμενα του σχολείου και του
χωριού μου.
Κ: Πόσο χρονών ήσουν όταν τελείωσες
το γυμνάσιο και πώς αποφάσισες τι θα
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σπουδάσεις; Ποιος σε βοήθησε να διαλέξεις
τις πανεπιστημιακές σου σπουδές. Γιατί
διάλεξες την Πράγα;
ΚΑ: Αν και μου άρεσε γενικά να μαθαίνω
καινούρια πράγματα και να προκαλώ τον
εαυτό μου με καινούριες προκλήσεις, η
μουσική ήταν πάντα η αγάπη μου. Έτσι
όταν στα 18 μου διάνυα το τελευταίο έτος
του Λυκείου ξεκίνησα να ψάχνω τι θα
κάνω, η μουσική ήταν μονόδρομος. Μετά
από παρότρυνση της τότε καθηγήτριας
του πιάνου μου μπήκα στον κόσμο της
διεύθυνσης χορωδίας και ξεκίνησα να
ψάχνω σχολές. Ήξερα ότι ήθελα να πάω
στο εξωτερικό για σπουδές και ότι θα
μάθαινα τη γλώσσα της χώρας. Μέσα
στις επιλογές μου με παράδοση στο
χορωδιακό τραγούδι ήταν η Τσεχία,
Ουγγαρία, Βουλγαρία και Γερμανία.
Στις δύο τελευταίες δεν ήθελα να πάω και
έτσι μεταξύ των δύο εξίσου πανέμορφων
πόλεων, της Βουδαπέστης και Πράγας,
επέλεξα την Πράγα επειδή τα τσέχικα ήταν
περισσότερο… προσιτά! (χα, χα)
Κ: Ήρθες στην Πράγα. Σπούδασες στην
τσεχική γλώσσα, κάτι που δεν το κάνουν
πολλοί ξένοι φοιτητές; Ποιες ήταν οι
εμπειρίες σου στην εκμάθηση της τσεχικής
γλώσσας; Ήταν δύσκολο να προσαρμοστείς
στο καινούργιο περιβάλλον σου; Ποιες
ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις όταν ήρθες
στην Πράγα;
ΚΑ: Για να μπορέσω να μπω στη σχολή
έπρεπε να έχω τουλάχιστον Β2 επίπεδο
στα τσέχικα, έτσι τον πρώτο χρόνο έκανα
μόνο μαθήματα γλώσσας. Η εκμάθηση
της γλώσσας στη σχολή ήταν σχετικά
βατή, ίσως δυσκολότερο ήταν οι διάφορες
αλλαγές στις λέξεις ανάλογα με την πτώση
που στην ελληνική γλώσσα εμείς δεν έχουμε
ή τα διάφορα preﬁxes. Η προσαρμογή στο
κρύο και στην νοοτροπία των Τσέχων ήταν
ίσως δυσκολότερη. Σαν κεντρική Ευρώπη
περίμενα ότι ο κόσμος θα είναι πιο κρύος
και απόμακρος και ειδικά όταν βρίσκεσαι
σε μία πρωτεύουσα.
Κ: Τον επόμενο χρόνο, μετά ένα χρόνο
εκμάθησης γλώσσας, ξεκίνησες τις
σπουδές σου. Σε ποιο πανεπιστήμιο, σε
ποια σχολή; Σπούδαζες τρία χρόνια και
μάλιστα με υποτροφία από τη Σχολή
σου ως άριστη φοιτήτρια. Μετά συνέχισες
τις μεταπτυχιακές σου σπουδές και πάλι
αποφοίτησες με άριστο βαθμό και με
υποτροφία ως άριστη φοιτήτρια.
ΚΑ: Μετά από τις εισαγωγικές εξετάσεις
μπήκα στην Παιδαγωγική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Καρόλου για σπουδές
στον κλάδο Μουσικοπαιδαγωγικών και
Διεύθυνσης Χορωδίας. Τα μαθήματα ήταν
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όλα ενδιαφέροντα ειδικά τα πρακτικά. Η
σπουδή στα τσέχικα ήταν αρκετά δύσκολη,
το δυσκολότερο ήταν μετά την βασική
εκμάθηση της γλώσσας, η προσαρμογή
στην ακαδημαϊκή τσέχικη γλώσσα κατά
την είσοδο μου στο πανεπιστήμιο, δηλαδή
την παρακολούθηση των μαθημάτων και
η ανάγνωση βιβλίων και πηγών. Στάθηκα
όμως τυχερή γιατί γνώρισα υπέροχους
ανθρώπους που έτυχε να είναι συμφοιτητές
μου και με βοήθησαν πάρα πολύ. Πολλοί
καθηγητές μου με επηρέασαν θετικά, μου
πρόσφεραν πολλά και με έκαναν να θέλω
να γίνω καλύτερη. Μαθήματα που με
ενδιέφεραν περισσότερο είχαν να κάνουν
με τα παιδαγωγικά αφού είναι και ο κλάδος
που θέλω να ασχοληθώ.
Κ: Στη φοιτητική σου ζωή, μόνο

περισσότερο από όλα είναι το απίστευτο
πράσινο που υπάρχει στην πόλη, το ότι
μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να είσαι μέσα
στο δάσος. Τα πάρκα όπως οι Stromovka, Ladronka, Divoká šárka, Riegrovy
Sady, Letna και άλλα πολλά είναι από τα
αγαπημένα μου.
Κ: Από ότι ξέρω σπούδαζες και συνάμα
δούλευες κάτι που δεν το κάνουν πολλοί
ξένοι φοιτητές στην Τσεχία. Πες μου
κάτι για τη δουλειά σου με τις χορωδίες,
για το ταξίδι σου με τα παιδιά της
χορωδίας στην Ελλάδα.
ΚΑ: Όταν πλέον ένιωθα πιο άνετη με
την τσέχικη γλώσσα, αποφάσισα ότι
ήθελα να δουλέψω στη Τσεχία και έτσι
στο δεύτερο έτος ξεκίνησα δουλειά στη
χορωδία του Αρχιεπισκοπικού Γυμνασίου

σπούδαζες, ή ασχολήθηκες και με άλλες
δραστηριότητες;
ΚΑ: Όταν ήρθα στην Τσεχία έμαθα
ότι υπάρχει η ΦΕΚΤΣΕ (Φοιτητική
Ένωση Κυπρίων στην Τσεχία) και
αποφάσισα να συμμετάσχω, ήμουν η
ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με άλλα παιδιά που συμμετείχαν στην
Ένωση, αποφασίσαμε να διοργανώνουμε
ελληνικές βραδιές για τους φοιτητές. Με
το σκοπό αυτό πήγαμε και στο Μπρνο
για να παίξουμε μουσική. Επίσης, όταν
είχα χρόνο, πήγαινα και στις επετειακές
εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας. Προσπάθησα να βοηθήσω και
στην χορωδία της ΕΚ Πράγας. Η Τσεχία
είναι γενικά μια πολύ όμορφη χώρα και
θα ήταν άδικο να διαλέξω μόνο ένα ή δύο
σημεία. Στην Πράγα ειδικά λατρεύω να
κάθομαι κοντά στο ποτάμι γιατί το νερό
με ηρεμεί. Αυτό που όμως θα μου λείψει

στη Πράγα με την οποία ένα χρόνια μετά
διοργανώσαμε το καθιερωμένο ταξίδι
της για παρουσιάσεις στην Ελλάδα. Εκεί
οργάνωσα να ψάλλουμε κατά τη Θεία
Λειτουργία στην Αθήνα και έπειτα δώσαμε
και μία συναυλία στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το επόμενο
μας ταξίδι θα γινόταν στην Ιταλία αλλά
λόγω κορωνοϊού ακυρώθηκε. Πρόπερσι,
επίσης ξεκίνησα να δουλεύω και με μία
ερασιτεχνική χορωδία ενηλίκων «Carmina Nova», η οποία συμμετείχε και στο
κονσέρτο αποφοίτησής μου τον Ιούνη
2021. Η εμπειρία, οι υπέροχες αναμνήσεις
και οι φιλίες που απέκτησα μέσω αυτών
των απασχολήσεων είναι ανεκτίμητες και
είναι πράγματα που δεν θα αποκτούσα
ποτέ αν έμενα μόνο με τη σχολή. Και για
αυτό είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους με
τους οποίους συνεργάστηκα. Επίσης πριν
δυο χρόνια ξεκίνησα να δουλεύω και σαν
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δασκάλα μουσικής σε αγγλικό νηπιαγωγείο
και δημοτικό στην Πράγα (greatschool.
cz), το οποίο μου έδωσε την δυνατότητα
να δοκιμαστώ σαν δασκάλα και να πάρω
απίστευτη εμπειρία και αγάπη από τα
παιδιά.
Κ: Τον Ιούνιο είχες το κοντσέρτο
αποφοίτησης στην εκκλησία Α. Κλέμεντ.
Πώς διάλεξες το πρόγραμμα; Είχες
και μία σύνθεση του Χρήστου Λεοντή,
καθόλου εύκολη, αλλά την παρουσιάσατε
άψογα.
ΚΑ: Το πρόγραμμα ήθελα να είναι
συνέχιση του κονσέρτου μου για το Bachelor, το οποίο είχε ως σκοπό να παρουσιάσει
την ελληνική και κυπριακή μουσική στην
Τσεχία καθώς και να ενώσει τις δυο
μουσικές κουλτούρες. Είχα καιρό που
ήθελα να παρουσιάσω το έργο Ακάθιστος
Ύμνος του Χρήστου Λεοντή και βάση
αυτού μπόρεσα και το συμπλήρωσα με
το αντίστοιχο έργο «Litanie Lauretanae» του τσέχου συνθέτη František Ignac
Tůma και έτσι δημιουργήθηκε το κύριο
θέμα «Λατρεία της Παναγίας στην Τσεχία
και την Κύπρο». Η προετοιμασία του
κονσέρτου δεν ήταν καθόλου εύκολη. Λόγω
του κορωνοϊού το κονσέρτο αναβλήθηκε
δυο φορές ενώ με τις χορωδίες κάναμε
πρόβες διαδικτυακά. Ένας μαέστρος κατά
την προετοιμασία ενός κονσέρτου πρέπει
αρχικά να είναι σίγουρος για το τι θέλει
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και ποιο αποτέλεσμα θέλει να έχει. Μετά
πρέπει να κάνει τα πάντα για να πετύχει
το στόχο του. Επίσης η καλή οργάνωση
είναι βασικός παράγοντας στο να πετύχουν
όλα τα μη μουσικά κομμάτια του παζλ
(ενοικίαση χώρων, οργάνωση προβών,
προγράμματα, εκτυπώσεις κ.λπ.).
Κ: Κατά τη γνώμη σου τι προσόντα πρέπει
να έχει ένας διευθυντής ορχήστρας για να
πετύχει;
ΚΑ: Πρέπει πάνω απ’ όλα να θυμάται
πως έχει να κάνει με ανθρώπους απέναντι
του, οι οποίοι βάση με το πως θα τους
συμπεριφερθείς θα σου βγάλουν και το
ανάλογο αποτέλεσμα. Για αυτό ένας
μαέστρος πρέπει να είναι πρώτα άνθρωπος
και μετά μουσικός. Επίσης όπως
προανάφερα, πρέπει πριν σταθεί μπροστά
σε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος
στηρίζεται σε αυτόν να είναι σίγουρος για
το τι θέλει να βγάλει από τη χορωδία και
να έχει τους σωστούς τρόπους να το κάνει.
Κ: Τι σκοπεύεις να κάνεις από τώρα και
πέρα; Θα επιστρέψεις στην Κύπρο;
ΚΑ: Σκοπός μου είναι να αφοσιωθώ στα
μουσικοπαιδαγωγικά και κυρίως στην
Μουσικοκινητική Αγωγή του Καρλ Ορφφ
όπου θα κάνω και ειδίκευση. Επίσης θα
συνεχίσω τη δουλειά μου με χορωδίες
στην Κύπρο. Το μέλλον είναι άγνωστο
φυσικά και εμείς μόνο να ονειρευόμαστε
και να προγραμματίζουμε μπορούμε.

Κ: Ένα μήνυμα για όλους τους κύπριους
φοιτητές που σπουδάζουν ή θα σπουδάσουν
στην Τσεχία.
ΚΑ: Αν κάποιος αποφασίσει να έρθει στη
Τσεχία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για
να σπουδάσει στο χώρο της μουσικής και
γενικά της κουλτούρας συνιστώ ακόμη
και εάν δεν θέλει να σπουδάσει στη
τσέχικη γλώσσα (οι ξένοι φοιτητές που
σπουδάζουν στα τσέχικα δεν πληρώνουν
δίδακτρα και έχουν όλα τα προνόμια των
τσέχων φοιτητών), σίγουρα θα ήταν καλό
να μάθει τη γλώσσα και να κυνηγήσει
ευκαιρίες και συνεργασίες γιατί απλά
και μόνο η σχολή δεν θα του προσφέρει
όσα θα του προσφέρει η πράξη έξω. Η
σχολή σου προσφέρει κυρίως θεωρητικές
γνώσεις, η ζωή όμως σου προσφέρει όλα
τα άλλα. Και εννοείται πως με το να μιλάς
τη γλώσσα καταλαβαίνεις την κουλτούρα
και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της
χώρας και έτσι μπορείς να κάνεις υπέροχες
φιλίες. Εμένα λόγω αυτού η Τσεχία έγινε
το δεύτερο μου σπίτι και έχω πλέον εδώ
οικογένεια και όχι απλά αναμνήσεις από
τις σπουδές!
Κ: Κατερίνα, σου ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία και πολλές επιτυχίες σε
ότι αποφασήσεις να κάνεις στην Κύπρο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey
Σταθμοί Υποδοχής ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία
Τα παιδιά που ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία, ήρθαν σε οχτώ αποστολές από το Μπούλκες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και από
την Αλβανία μέσω Γιουγκοσλαβίας στους σταθμούς υποδοχείς Μίκουλοβ της Μοραβίας, Βσεμπόρζιτσε του Ούστι ναντ Λάμπεμ,
Μαλομέρζιτσε, κοντά στο Μπρνο, Μαριάνσκε Λάζνι, Μπόχοβ, κοντά στο Κάρλοβυ Βάρυ και Λίμπεχοβ. Οι εφτά αποστολές
ενηλίκων μαζί και παιδιά έφτασαν στους σταθμούς υποδοχής του Λέσανι, Μίκουλοβ και Σβατομπόρζιτσε.

ΜΙΚΟΥΛΟΒ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(Φώτο 2003, Οι στρατώνες του Μίκουλοβ (http://www.vojensko.cz/vu-3866-mikulov-na-morave)

Οι στρατώνες του Μίκουλοβ χτιστήκανε
το 1937-1938 για τον τσεχοσλοβάκικο
στρατό. Στη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής σ’ αυτές τις στρατώνες
εγκαταστάθηκε μονάδα του γερμανικού
στρατού. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
την 1 Οκτωβρίου 1947 εγκαταστάθηκαν
ξανά μονάδες του τσεχοσλοβάκικου
στρατού. Στην απελευθέρωση του
Μίκουλοβ από τον Κόκκινο Στρατό,
στις μάχες με τους Γερμανούς έπεσαν
150 σοβιετικοί στρατιώτες, των οποίων
τα μνήματα ακόμα δεν βρέθηκαν (εκτός
από δύο-τρία). Από τον Απρίλη 1948 και
μέχρι το 1950 οι στρατώνες του Μίκουλοβ
λειτουργούν ως Σταθμός Υποδοχής για
τα Ελληνόπουλα που μεταφερθήκανε από
τη Βόρεια Ελλάδα, αρχικά στο Μπούλκες
της Γιουγκοσλαβίας και στην Αλβανία

10

για να γλυτώσουν από τη λαίλαπα του
εμφυλίου πολέμου και για τους ενήλικους,
υπερήλικους, τραυματίες και ανάπηρους
του ΔΣΕ.
Από το 1958 το κέντρο υποδοχής
διαμορφώνεται και πάλι σε στρατώνες
μέχρι το 1991 όταν γίνονται αρκετές
αλλαγές στον τσεχοσλοβάκικο στρατό. Το
2003 οι στρατώνες διαλύονται και το 2005
ολόκληρος ο χώρος περνάει στα χέρια
της Δημαρχίας του Μίκουλοβ, η οποία
σταδιακά τον πουλάει σε ιδιώτες. Σήμερα
εκεί χτίστηκαν κατοικίες (οι περισσότερες
αγορασμένες από αυστριακούς πολίτες),
κέντρα ψυχαγωγίας, καζίνο, κλπ.
Το 1948 το Μίκουλοβ υποδέχτηκε
τρεις αποστολές παιδιών με τις ‘μάνες’συνοδούς:
1η αποστολή: Στις 27 Απριλίου με 692

παιδιά και 64 ενήλικες (μόνο ‘μάνεςσυνοδοί) σύμφωνα με την αναλυτική
κατάσταση
του
Γιάννη
Νούτσου
(Φουρτούνας).
Τα
νούμερα
είναι
διαφορετικά στο Λ. Παπαδόπουλο – 749
παιδιά και 33 ‘μάνες’ και στα αρχεία του
Ερυθρού Σταθμού Τσεχοσλοβακίας (ΕΣ)
– 769 παιδιά (μάλλον ο αριθμός αυτός
περιλαμβάνει και τις ‘μάνες-συνοδούς’),
όπου σημειώνεται και η ημερομήνια
άφιξης ως 23 Απριλίου.
2η αποστολή: Στις 8 Μαΐου 1948 με
731 παιδιά και 38 ενήλικες (μόνο ‘μάνες’συνοδοί) σύμφωνα με τον Γ. Νούτσου, 752
παιδιά σύμφωνα με τον Λ. Παπαδόπουλου
και 805 σύμφωνα με τον ΕΣ. Τα παιδιά
αυτά μεταφέρθηκαν στο σταθμό υποδοχής
Βσεμπόρζιτσε, περιοχή Ούστι ναντ
Λάμπεμ, όπου έγινε η τελευταία κατανομή
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ανά ηλικία και χωριά.
3η αποστολή: Στις 14 Μαΐου 1948 με 399
παιδιά και 12 ενήλικες (10 ‘μάνες-συνοδοί
και 2 άνδρες) σύμφωνα με το Γ. Νούτσου,
411 σύμφωνα με ΕΣ (προφανώς μέτρησαν
και τους ενήλικους μαζί με τα παιδιά), ενώ
ο Λ. Παπαδόπουλος δεν αναφέρει αυτή
την αποστολή στο βιβλίο του.
Αποστολές ενηλίκων μαζί και παιδιά που
καταυλίστηκαν στο Μίκουλοβ:
7 Σεπτεμβρίου 1949 αποστολή με 1.161
άτομα σύμφωνα με ΕΣ, 1.172 συνολικά,
(από τους οποίους 77 παιδιά σύμφωνα με
τον Λ. Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ως
ημερομηνία αφίξεως 2 Σεπτεμβρίου). Ο
Νούτσος ήδη έχει άλλες υποχρεώσεις κι
έτσι δεν έχουμε στοιχεία του Νούτσου.
12 Δεκεμβρίου 1949 αποστολή με 1.620
άτομα
23 Ιουνίου 1950 αποστολή από την
Ουγγαρία με 59 άτομα, τα οποία
προορίζονταν για πλαστικές εγχειρήσεις.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μίκουλοφ
σήμερα (φώτο Vojtech Dockal)

οποίους δήθεν οι αρχές προσπαθούσαν να
κρύψουν (εάν και υπάρχουν στοιχεία και
για τα άτομα που πεθάνανε λόγω ηλικίας,
ασθενειών και τραυματιών). Σύμφωνα με
τα στοιχεία από την κατάσταση του Π.
Χαρατσίδη et al στο Μίκουλοβ πεθάνανε:
Αρβανιτίδης Ευάγγελος, γεν. 1951,
πέθανε 29.5.1952 (Μάλλον λάθος ότι
πέθανε στο Μίκουλοβ το 1952 και είναι
δύσκολο να εξηγηθεί, διότι το Μίκουλοβ
είχε ήδη κλείσει στα τέλη του 1950 και
οι υπερήλικες, γέροι, ανάπηροι από το
Γενάρη 1951 μεταφέρθηκαν στο Τέχονιν,
ενώ εδώ βλέπουμε ότι το παιδί γεννήθηκε
το 1951!!!)
1.
Γιακουσίδου Μαρία, γεν. 1870,
πέθανε 8.7.1950, 80 ετών
2.
Ζαγγελίδου Σιμέλα, γεν. 1874,
πέθανε (χωρίς ημερομηνία θανάτου)
3.
Κάλκος Λάζαρος, γεν. 1874,
πέθανε 31.12.1950, 76 ετών
4.
Λαβασίου Κεβρεκή, γεν. 1872,
πέθανε 19.12.1950, 78 ετών
5.
Παπαγεωργίου Ανθούλα, γεν.
1949, πέθανε 1950 (??? Μηνών έως 1

Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία, και μετά
την πτώση της χούντας στην Ελλάδα,
επιστρέψανε στην Ελλάδα. Δυστυχώς,
οι αξέχαστοι του Τέχονιν και Μίκουλοβ
μείνανε για πάντα στην Τσεχοσλοβακία/
Τσεχία. Δεν πραγματοποιήθηκε το όνειρο
του ‘εκπατρισμένου’ όπως είχε γράψει ο
Μαυρόπουλος Ηλίας, πολιτικός πρόσφυγας
στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία:

Μια μέρα θα γυρίσω
Θα’ ναι χρυσή εκείνη η αυγή
σαν δω την ομορφιά σου
σαν δω τον άσπρο σου σταυρό
τη γαλανή σκιά σου,
να κυματίζει και για με
σαν έρθω στην αγκαλιά σου.
Χαρμόσυνα θε να χτυπούν

Οι ημερομηνίες καθώς και το σύνολο
των παιδιών και ενηλίκων διαφέρουν
στην βιβλιογραφία (βλ. στο Κεφάλαιο
Τέταρτο ‘Νούμερα και Εθνότητες’, «Ο
Ελληνισμός της Τσεχίας», Τ. ΖησάκηHealey,
ΑΡ. ΙΣΤΟ.Σ, Αθήνα 2009
για
λεπτομερειακή ανάλυση σχετικά
με τις διαφορές και τις αιτίες αυτών των
διαφορών στα νούμερα στο χειρόγραφο
Νούτσου, στον Λ. Παπαδόπουλου 1998,
Κονέτσνυ και Μπότου, 2005, Δ. Σέρβος,
2004, Ε. Λαγάνη στο Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 1996
και στα ελληνικά αρχεία του Ερυθρού
Σταυρού και ΚΕΠΠΕ – Κεντρική
Επιτροπή
Πολιτικών
Προσφύγων
Ελλάδας). Σήμερα αυτά τα νούμερα
έχουν σημασία μόνο όταν οι διαφορές στα
νούμερα ερμηνεύονται ως ‘θάνατοι’ τους
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χρονών)
6.
Πετρόπουλος Δημήτριος, γεν.
1870, πέθανε 26.9.1950, 80 ετών
7.
Σταμπολίδου Παρθένα, γεν.
1847, πέθανε 18.3.1950, 103 ετών
Μπορεί να υπάρχουν και ελλείψεις διότι
σε αρκετά ονόματα, ο τόπος θανάτου είναι
άγνωστος και σημειώνεται με το ‘πέθανε
… στην Τσεχοσλοβακία’.
*Στο Ούστι ναντ Όρλιτσι ήταν το
νοσοκομείο, όπου μετά το θάνατό τους,
τους μεταφέρανε στο Τέχονιν, όπου
είχαν εγκατασταθεί και είναι θαμμένη
στο νεκροταφείο του Τέχονιν.
Μετά από 30 χρόνια αναγκαστικής
πολιτικής προσφυγιάς, η πλειοψηφία των

στις εκκλησιές οι καμπάνες
τούτη την μέρα την τρανή.
Και αγάπη θε να νοιώσει,
με δάκρυα πια της χαράς
στ’ άγιο σου περιβόλι.
Αν με πονάς, μη μαραθείς,
μη σβήσεις το τραγούδι,
μην προσκυνήσεις τύραννο
κι πίστη μην αλλάξεις.
Καρτέραμε όσο μπορείς
μια μέρα θα γυρίσω.
Καρτέρα όσο θα ζεις,
γρήγορα θα γυρίσω.
(Φώτο Θωμάς Μιχαηλίδης: Το δεύτερο
μνημείο (μετά το 1991) με διαφορετική
πλάκα… Ήταν ‘έλληνες πολίτες’ αλλά τους
είχαν αφαιρέσει την ελληνική ιθαγένεια και
άφησαν την τελευταία τους πνοή με την
ελπίδα ότι ‘σύντομα θα γυρίσουν στην
απαγορευμένη Πατρίδα τους». Επίσης,
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από το 1949 και μέχρι τα γεγονότα του
1989, οι συμπατριώτες μας πεθάνανε
στην Τσεχοσλοβακία και όχι στην
Τσεχική Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη
μου θα ήταν πιο σωστό ‘που έζησαν στην
Τσεχοσλοβακία)
Το 1962 το γηροκομείο Τέχονιν,
μεταφέρθηκε στο γηροκομείο Σίροβιτσε.
Έχουμε γράψει για το γηροκομείο αυτό,
αλλά θα ξαναγράψουμε για να τιμήσουμε
τους συμπατριώτες μας που άφησαν την
τελευταία τους πνοή στο γηροκομείο
Σίροβιτσε στα επόμενα τεύχη του
περιοδικού μας.
Τι θυμούνται τα παιδιά και οι ενήλικες
για τη σύντομη διαμονή τους στους
σταθμούς υποδοχής:
Ο Μιχάλης Θεοδώρου, ήρθε με τη 2η
αποστολή των παιδιών (8 Μαΐου 1948) με
τα
παιδιά από το Γλυκονέρι Καστοριάς.
Περάσανε τα ελληνικά σύνορα, μπήκανε
στην Αλβανία, στο χωριό Μπομπότιτσα
όπου μείνανε για λίγο χρονικό διάστημα
μέχρι να τους πάρουνε με τραίνα μέσω
Γιουγκοσλαβίας και Ουγγαρίας για να
φτάσουν στο Μίκουλοβ της Μοραβίας
στην Τσεχοσλοβακία, μία πόλη κοντά
στα αυστριακά σύνορα.
Από εκεί,
τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε δεύτερο
μεταβατικό σταθμό, βόρεια της Πράγας,
στο χωριό Βσεμπόρζιτσε, κοντά στην
πόλη Ούστι ναντ Λάμπεμ, όπου έγινε και
η τελευταία κατανομή ανά χωριό ή ανά
δύο χωριά για τους παιδικούς σταθμούς.
Τα παιδιά από το Γλυκονέρι πήγανε στον
παιδικό σταθμό στο χωριουδάκι Λέσνα, το
οποίο βρισκότανε μέσα στο δάσος, κοντά
στην πόλη Βάρνσντορφ (Varnsdorf), στα
σύνορα με την τότε Λαϊκή Δημοκρατία
της Γερμανίας.
«…Το
Μίκουλοφ
ήταν
ειδικά
προετοιμασμένος χώρος για την υποδοχή
των Ελληνόπουλων με 21 συνεργεία
υγειονομικών, γιατρών και νοσοκόμων
και 56 εθελοντών λαϊκών βοηθών για την
πρώτη περίθαλψη.
Η εμφάνισή μας προκαλούσε θλίψη
στο προσωπικό του σταθμού. Το
αισθανόμασταν, το βλέπαμε στα μάτια
τους.
Ήμασταν
κακοντυμένα,
με
κουρελιασμένα παντελόνια και φούστες.
Τα τσαρούχια από ακατέργαστα χοιρινό ή
βοδινά δέρματα είχαν φθαρεί στο δρόμο.
Η σωματική μας ανάπτυξη στερούσε
σε βάρος και ύψος, σε σύγκριση με των
παιδιών της ηλικίας μας στη χώρα τους. Η
ψυχική μας κατάσταση ήταν φορτισμένη
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με εφιάλτες από τον πόλεμο και από
τον πρόσφατο αποχωρισμό απ’ τους
αγαπημένους μας κι από το χωριουδάκι
μας.
Πρώτα
περάσαμε
στο
θάλαμο
απολύμανσης, μετά μας πήγανε και μας
ξεψειρίσανε. Μας ντύσανε με καθαρά
ρούχα, με παπούτσια, μας πέρασαν στο
χέρι ένα μπλιτζίκ (βραχιόλι) με τον ατομικό
αριθμό σε μια τρυπημένη ‘δεκάρα’. Μετά
φάγαμε καλά και ξαπλώσαμε σε καθαρά
κρεβάτια. Αισθανόμασταν αφάνταστη
ανακούφιση. Μέσα μας νοιώθαμε κάτι το
πολύ όμορφο που μας περιβάλλει και μας
προστατεύει. Το μεγάλο προαύλιο του
χώρου βούιζε από χαρούμενες παιδικές
φωνές. Η ζωηράδα των Ελληνόπουλων
ξανάβρισκε το ρυθμό της.

από τους Γερμανούς, που το είχαν φτιάξει
για τον κόσμο που μάζευαν και τους
έστελναν στη συνέχεια στη Γερμανία για
να δουλεύουν στα εργοστάσια που έκαναν
πολεμικό υλικό, όπως τανκς, αεροπλάνα
κτλ. Είχαν φτιάξει κάτι ξύλινα κρεβάτια, τα
οποία τοποθετούσαν το ένα πάνω στο άλλο
(3-4 μαζί) και αντί για στρώματα είχαν
σανίδια. Όταν πήγαμε εμείς μας έβαλαν
κανονικά στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια,
μαξιλάρια, όμως το όλο θέμα ήταν πολύ
αλλόκοτο. Οι Τσέχοι ακόμα δεν είχαν
προφτάσει να καθαρίσουν τις νάρκες και
στα συρματοπλέγματα ήταν γύρω-γύρω
κρεμασμένες χειροβομβίδες και φυσικά
μας είπαν να μην πλησιάζουμε ώσπου να
καθαρίσει το τοπίο ο στρατός.
Εκεί στα κρεβάτια τα σανιδένια βρήκαμε

1949, Παιδικός Σταθμός Λέσνα, τα παιδιά από το Γλυκονέρι Καστοριάς (φώτο αρχείο Η.
Μιχόπουλος)

Όλα τα παιδιά περάσανε από ιατρική
γενική εξέταση. Τότε η μικρή Δ. έμαθε
πως η καρδούλα της βρίσκεται στη
δεξιά πλευρά του σώματός της. Σπάνιο
φαινόμενο και καθόλου ανησυχητικό».
(σελ. 105-106, «Φυγή και Επιστροφή, Τα
παιδικά μας χρόνια, στο χωριουδάκι μας,
το Γλυκονέρι και η ζωή μας στα ξένα»,
Μιχάλης Ζ. Θεοδώρου, Αθήνα, 2004)
Η Φωτεινή Μόρα, μετά από ένα μήνα
στο χωριό Άγιο Γερμανό στις Πρέσπες,
με την απόφαση του πατέρα της (μαχητής
της 18ης Ταξιαρχίας, σκοτώθηκε στις
τελευταίες μάχες του ΔΣΕ), μπήκε μαζί
με άλλα παιδιά στην Γιουγκοσλαβία,
στο χωριό Μπραΐλοβο τον Φεβρουάριο
1948. Από το Μπραΐλοβο φύγανε για το
Μπούλκες και από εκεί, αφού πρόλαβε
και πήρε μέρος στον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς της Κοινότητας του
Μπούλκες, στις 5 Μαΐου με τη 2η
Αποστολή ξεκινήσανε με τραίνα για την
Τσεχοσλοβακία φτάνοντας στο Μίκουλοβ
στις 8 Μαΐου 1948.
«Στο Μίκουλοβ υπήρχε ένα στρατόπεδο

χαραγμένα ελληνικά ονόματα και είχαμε
συγκινηθεί πολύ. Στο Μίκουλοβ μας
εξέτασαν πάλι γιατροί, μας έκαναν μπάνιο,
μας έδωσαν καθαρά ρούχα και μας
έβαλαν να φάμε. Είχαμε φάει μια σάλτσα
γλυκοκαφτερή, που τη θυμάμαι μέχρι
σήμερα, μαζί με βρασμένα ψωμάκια, ένα
κομμάτι κρέας στο πιάτο και την κάθε
σάλτσα συνόδευαν ρύζι και πατάτες. Αυτοί
δεν έτρωγαν ψωμί με αυτά τα φαγητά
εκτός αν είχαν φακές ή φασόλια έτρωγαν
από μισή φέτα ψωμί. Επίσης η σούπα ήταν
απαραίτητη πριν από το κυρίως πιάτο
και βεβαίως το γλυκό ή το φρούτο μετά.
Για εμάς όλα αυτά ήταν εντελώς άγνωστα
και πρωτόγνωρα. Το βράδυ μας έδιναν
σαλάμια, τυριά, βούτυρο, τσάι ή γάλα ότι
ήθελε ο καθένας. Το σαλάμι το πετούσαμε,
γιατί δεν ξέραμε από τέτοια στο χωριό μας.
Δεν ξέραμε τη γλώσσα τους, ούτε εκείνοι
τη δική μας. Όταν ήρθε ο διερμηνέας μας
εξήγησε πως αυτοί έκοβαν πολλά από τους
δικούς τους προκειμένου να φροντίσουν
εμάς κι εμείς από την άλλη πετούσαμε και
δεν τρώγαμε τα φαγητά τους. Ήμασταν

Καλημέρα 4/21

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
όμως πραγματικά σαν φοβισμένα αγρίμια
με όσα περάσαμε ώσπου να φτάσουμε
στην Τσεχοσλοβακία. Όλο το προσωπικό
είχε απελπιστεί και δεν ήξεραν τι να
κάνουν μαζί μας. Όταν όμως ήρθε ο
διερμηνέας τα πράγματα καλυτέρεψαν και
μας έβγαζαν πιατέλες με ψωμί στο τραπέζι.
Όλο γυρνούσαν το κεφάλι όταν μας
έβλεπαν να τρώμε ψωμί με τα ζυμαρικά και
τις πατάτες. Ο άνθρωπος όμως και στην
κρεμάλα συνηθίζει.
Τόσα χρόνια που ζήσαμε εκεί (σημ.
Τσεχοσλοβακία) γίναμε Ευρωπαίοι και
στα φαγητά συνηθίσαμε και σε όλα.
Σαράντα ένα χρόνια δεν ήταν και λίγα.
Κάθε χρόνο στις γιορτές πίναμε κρασάκι
και με μεγάλο καημό λέγαμε ‘Του χρόνου
στην Πατρίδα!’. Πού να ξέραμε πως
άλλαξαν όλα στην Ελλάδα και φυσικά δεν
βρήκαμε εκείνους τους ανθρώπους που
ξέραμε.
Μας κράτησαν στο Μίκουλοβ για ένα μήνα
καραντίνα και αργότερα μας μοίρασαν σε
ομάδες. Όσοι ήταν από ένα χωριό μαζί. Τα
πολύ μικρά παιδιά πήγαν σε βρεφοκομεία,
τα μεγαλύτερα στα νήπια, από έξι χρονών
και πάνω στα δημοτικά σχολεία και οι
μεγαλύτεροι σε τεχνικές σχολές…. (Από
την αφήγηση της Φωτεινής Ι. Μόρα,
«Εμφύλιος η μαύρη στιγμή της ιστορίας»,
Νάουσα 2006, χειρόγραφο)
Η Γαρέφω, (Ελπίδα ΦρεγγίδουΜητρολιού, μαχήτρια του ΔΣΕ) έφτασε
στο Μίκουλοβ από το Μπούλκες στις 7
Σεπτεμβρίου 1949 με την ομάδα των 170
τραυματιών, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί
στο Μπούλκες από το νοσοκομείο στα
Σκόπια.
«Φτάσαμε στην Τσεχοσλοβακία, μας
πήγαν στο Μίκουλοβ σε άδειους στρατώνες
με όλα τα κομφόρ. Μας είχαν σε καραντίνα.
Αφού κάναμε μπάνιο, μας απολύμαναν τον
καθέναν ξεχωριστά, μας έδωσαν καθαρά
ρούχα, πέρασαν τα δικά μας από κλίβανο.
Μείναμε περίπου ένα μήνα. Από εκεί μας
έστειλαν σε διάφορα χωριά και πόλεις της
Μοραβίας και Τσεχίας.
Φτάνοντας στο Μίκουλοβ, το πρώτο
μέλημα της οργάνωσης ήταν να οργανωθεί
ο κόσμος. Διευθυντής των ανταρτών και
Μπουλκιωτών ήταν ο Τριαντάφυλλου
Κώστας, ταγματάρχης του ΔΣΕ και οι
Κοσμίδης Χρήστος ταξίαρχος, Χατζής
πολιτικός επίτροπος ταξιαρχίας, Νίκος
Βαλαγιάννης και Σούστας Μιχάλης
από τους Μπουλκιώτες στο γραφείο.
Εκλέχτηκαν γραφεία ΚΟΒ (Κομματική
Οργάνωση Βάσης), όλες οι γυναίκες
μαχήτριες και Μπουλκιώτισσες μέναμε
μαζί σε μια μεγάλη παράγκα. Ήμουν
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γραμματέας της ΚΟΒ (Κομματική
Οργάνωση Βάσης) των γυναικών. Στο
γραφείο ήταν η Αρετή Παπαπέτρου από
τη Θεσσαλία και η Χαραλαμπίδου Λίζα
του Κλήμη από τα χωριά της Φλώρινας.
Μετά από ένα μήνα μας σκόρπισαν με
λεωφορεία σε πόλεις και χωριά. Εμάς
μας πήγαν στο χωριό Χολεσόβιτσε (σημ.

Στις αρχές υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Η
τακτοποίηση σε δουλειά, η αποκατάσταση
της αλληλογραφίας ήταν χρονοβόρες
διαδικασίες. Πολλά γράμματα γύριζαν
πίσω, άλλοι ρωτούσαν να μάθουν αν ζουν
οι δικοί τους, κλπ. Γι αυτό έγινε απογραφή
όλων των πολιτικών προσφύγων στον τόπο
που βρίσκονταν, σε παιδικούς σταθμούς,

Μίκουλοφ, 2003 (διαδίκτυο http://www.vojensko.cz/vu-3866-mikulov-na-morave)

Κ: Χόλτσοβισε;) του Κρνοφ κοντά στα
πολωνικά σύνορα. Μέναμε με την Ελένη
Κόττα στο ίδιο δωμάτιο. Στο διπλανό
δωμάτιο ήταν αντρόγυνο από τα χωριά
Φλωρίνης. Μεγάλης ηλικίας. Το πρωί
είχαμε ρόφημα, μεσημέρι και βράδυ
μαγειρεμένο φαγητό με τσεχοσλοβάκικη
κουζίνα.
(…) Η Τσεχοσλοβακία εκπλήρωσε στο
ακέραιο το διεθνιστικό της καθήκον.
Μας έδωσαν άσυλο, μας δέχθηκαν σα να
ήμασταν δικοί τους. Μας εξασφάλισαν
στέγη, μας έβαλαν σε δουλειές. Βρεθήκαμε
σε μια χώρα που είχε βαριά βιομηχανία,
ανοικοδομούταν από τις καταστροφές
και τα ερείπια του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πόλεμου,
υλικά
και
οικονομικά.
Οι Τσεχοσλοβάκοι αγωνίζονταν να
επουλώσουν τις δικές τους πληγές, αλλά
έδειξαν μητρική αγάπη και φροντίδα
στα χιλιάδες παιδιά που γλύτωσαν από
τον πόλεμο. Εμάς τους μαχητές έδωσαν
δωρεάν περίθαλψη, μόρφωση, δουλειά σε
διάφορα εργοστάσια και κατοικία.
Οι πρόσφυγες κατέβαλαν προσπάθειες
όπως στο ΔΣΕ έτσι και εδώ για να
κατακτήσουν την τέχνη και τα μυστικά
της δουλειάς. Και το πέτυχαν χάρη με
τη θέλησή τους. Είχαν πολλά να μάθουν.
Τη γλώσσα, ν’ αποκτήσουν αγάπη για
δουλειά, τη συνήθεια, την πειθαρχία, τη
νοικοκυροσύνη και την τάξη, να γίνουν
καλοί επαγγελματίες, ειδικευμένοι εργάτες
και ν’ αποκτήσουν εργατική συνείδηση.

νοσοκομεία, τεχνικές σχολές, γηροκομεία,
κλπ. Ήταν μια σοβαρή και υπεύθυνη
δουλειά της οργάνωσης. Στα γραφεία της
ΕΠΠΕ (Επιτροπή Πολιτικών Προσφύγων
Ελλήνων) στην Τσεχοσλοβακία υπήρχαν
μητρώα όλων των πολιτικών προσφύγων.
Ξεχωριστά, με παιδιά σχολικής ηλικίας,
τεχνικές σχολές, κλπ. Στο αρχείο δούλευαν
συνειδητά και υπεύθυνα πρόσωπα, ανάμεσά
τους ο κοντοχωριανός μας, Αδαμίδης
Κόλλιας, από την Κοκκινιά. Ανάπηρος του
ΕΛΑΣ, με κομμένο πόδι, μετά έφυγε για
τη Ρουμανία. Αργότερα τα μητρώα τα είχε
ο Ερυθρός Σταυρός της Τσεχοσλοβακίας
στη διάθεσή του». (σελ. 158-160, «Ταξίδι
στις αναμνήσεις μιας ζωής», 2ος τόμος,
Φρεγγίδου-Μητρολιού Ελπίδα, μαχήτρια
του ΔΣΕ)
Η Ερμιόνη Μωυσίδου-Σπάλα μαζί με
αλλά 13 άτομα συγγενείς έφυγε από την
Ελλάδα και κατέληξε μετά από πολλές
περιπέτειες στο Μπούλκες το 1947.
«Εμείς το μόνο που ξέραμε ήταν ότι θα
φύγουμε από το Μπούλκες και με την
τελευταία αποστολή το Μπούλκες θα
αδειάσει.
Ανεβήκαμε στο τραίνο και ξεκινήσαμε.
Δε ρωτούσαμε, όπου και να πηγαίναμε,
η οργάνωση μας πήγαινε. Είχαμε
πλήρη εμπιστοσύνη στην οργάνωση.
Τα παράθυρα τα είχαμε κλειστά. Δεν
ανοίγαμε παράθυρα. Μόλις φτάσαμε στην
Ουγγαρία, σταμάτησε το τραίνο και λέμε τι
γίνεται. Μας είπαν μόνο τότε να ανοίξουμε
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
τα παράθυρα κι όποιος θέλει να κατέβει,
να ξεμουδιάσουμε. Κατεβήκαμε και σε
λίγο πάλι ξεκινήσαμε κι έτσι φτάσαμε
στο Μίκουλοβ, κοντά στο Μίκουλοβ, σε
κάτι άδειες στρατώνες. Εκεί μας δώσανε
δωμάτια, μας δώσανε να φάμε. Δεν θυμάμαι
τι ήταν, πάντως νηστικοί δε μείναμε. Όλα
ήταν ταχτοποιημένα, τα κρεβάτια με
σεντόνια. Το πρωί σηκωνόμασταν και
πηγαίναμε για πρωινό, μετά είχαμε το
φαγητό μας το μεσημέρι και βράδυ. Δεν
υπήρχε ποικιλία, αλλά και κανένας δε
ζητούσε ποικιλία. Εκεί όλοι περάσαμε
από κλίβανο. Εμείς από το Μπούλκες δεν
είχαμε ψείρες, ήμασταν μεγάλα παιδιά.
Ψείρες είχαν αυτοί που ήρθαν από την
Αλβανία. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πιο πολύ.
Η δουλειά είχε ήδη αρχίσει να οργανώνεται
με χορούς και τραγούδια. Πάντα
τραγουδούσαμε επαναστατικά τραγούδια,
αντάρτικα, ελληνικά. (‘Ω, Πατρίδα μας
γλυκιά’, ‘Τ’ αρνιά βελάζουν, Γκόλφω
φωνάζουν’, κ.ά.). Εκεί κάτσαμε τρεις μήνες.
Εμείς ήμασταν η τελευταία αποστολή (Κ:
σημ. 12 Δεκεμβρίου 1949). Πηγαίναμε

σε ‘μπριγάδες’ (εθελοντική δουλειά). Το
Μίκουλοβ έχει πολλά αμπέλια. Πηγαίναμε
στις πατάτες, στα κοκκινογούλια. Αυτές
ήταν οι απασχολήσεις μας. Δουλεύαμε.
Μας έδιναν και κολατσιό δυο φέτες με
σαλάμι ή λίγδα. Είχαμε τα δικά μας ρούχα
από το Μπούλκες – μας τα καθάρισαν, μας
τα έπλυναν και μας τα επέστρεψαν. Από
κει μετά από τρεις μήνες, άρχισαν να μας
στέλνουν σε διάφορα μέρη, τον αδερφό
μου, μικρότερος από μένα, τον στείλανε
σ’ ένα παιδικό σταθμό. Εμένα με τη θεία
μου και τα παιδιά της μας έστειλαν στην
Κρίζοβα, ένα χωριό κοντά στο Κρνοφ.
Εκεί ήταν Έλληνες και από τις άλλες
αποστολές, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Όλοι
με τις οικογένειές τους. (Ο δικός μου ο
πατέρας είχε φύγει από το Μπούλκες το
1948 για το βουνό (Κ: σημ. στο ΔΣΕ) και
σκοτώθηκε τον ίδιο χρόνο και μετά από
πέντε μήνες έφυγε και η μάνα μου στο
βουνό. Εγώ δεν είχα τους γονείς μου.). (σελ.
238-239, «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας»,
Τ. Ζησάκη-Healey, ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ, Αθήνα
2009)

Βιβλιογραφία:
Αρχεία του Ερυθρού Σταυρού της
Τσεχοσλοβακίας
(1949-1951),
(στα
ελληνικά)
«Τα
παιδιά
της
θύελλας»,
Λ.
Παπαδόπουλος, Πράγα 1999
«Νόστιμον Ήμαρ», Λ. Παπαδόπουλος,
Πράγα 1999
«Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην
Τσεχοσλοβακία», Π. Χαρατσίδης et al,
ανέκδοτο
«Οδοιπορικό Μνήμης», Δημήτρης Κ.
Γκότζιος, εκδ. Θεσπρωτικό 2001
«Γαρέφω, Ταξίδι στις αναμνήσεις μιας
ζωής», Φρεγγίδου-Μητρολιού Ελπίδα,
Μαχήτρια του ΔΣΕ, 1ος και 2ος τόμος,
Θεσσαλονίκη 2013
«Ραλλίτσα Τερζόγλου, μια ηρωίδα της
ζωής», Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη
2020
Γιώργος Μαυρόπουλος, Αυτοβιογραφία,
Γιώργος Μαυρόπουλος (χειρόγραφο)

ΡΑΛΛΙΤΣΑ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ,
ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Άννα Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη 2020
Ακόμα ένα βιβλίο βασισμένο στην αφήγηση
μιας αγωνίστριας, ‘ηρωίδας της ζωής’
μας δώρισε η Άννα Κεφαλέλη από τη
Θεσσαλονίκη.
«Η Ραλλίτσα γεννήθηκε το 1933 στο
χωριό Αμμόβουνο του Έβρου. Κατάγεται
από αγροτική οικογένεια προσφύγων της
Μικράς Ασίας. Είναι κόρη του Νικόλα
και της Αγγελικής Τερζόγλου, πολύτεκνης
οικογένειας με οκτώ παιδιά. Γνώρισαν τους
διωγμούς από τους Τούρκους. Γνώρισαν
διωγμούς και στην Ελλάδα στα χρόνια της
Κατοχής, μετά την Κατοχή, στον Εμφύλιο
πόλεμο και μέχρι την πτώση του χούντας.
Με απειλές κατά της ζωής τους, ο πατέρας
φεύγει το 1944 στο Μπούλκες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας. Επιστρέφει στην Ελλάδα
και εντάσσεται στο Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας (ΔΣΕ). Το ίδιο θα κάνουν και τα
μεγαλύτερα παιδιά του, Γιώργος και Μαρία,
το 1948 και παίρνουν το δρόμο του βουνού.
Έμειναν πίσω η μάνα, η γιαγιά και τα πέντε
μικρά παιδιά με μεγαλύτερη τη Ραλλίτσα
που ανέλαβε όλα τα βάρη της οικογένειας.
Παιδί δεκατεσσάρων ετών ήταν η Ραλλίτσα,
με μόνιμη αναπηρία στο πόδι από τα
τέσσερά της χρόνια, όταν έφυγαν τ’ αδέρφια
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της στο βουνό. Μπόρεσε και αντιμετώπισε
με θάρρος, τόλμη και αποφασιστικότητα
τα προβλήματα και τις τρικλοποδιές που
σχεδιάζανε οι πολιτικοί αντίπαλοι της
εποχής. «Δεν περπάτησα ποτέ μόνη
μου και ελεύθερη. Με ακολουθούσαν οι
σκιές των χαφιέδων. Ήμουν κόρη του
κυνηγημένου και του αντάρτη Νίκου
Τερζόγλου», γράφει στις σημειώσεις της.
«Αντέξαμε, δεν μας λυγίσανε και το’ χω
καμάρι», επαναλαμβάνει στις συζητήσεις.
Σήμερα η Ραλλίτσα Τερζόγλου είναι 87
χρονών και ζει μόνιμα στην Θεσσαλονίκη».
Ο πατέρας της Ραλλίτσας ήταν πολιτικός
πρόσφυγας στην Τσεχοσλοβακία. Στη
φωτογραφία ο Νικόλας Τερζόγλου,
αριστερά, πατέρας της Ραλλίτσας.
«Γεννήθηκε το 1903 και στις 26 Αυγούστου
του 1962 πέθανε ο μπαμπάς μου στο
Σβίταβι (Svitavy) της Τσεχοσλοβακίας,
βόρεια του Μπρνο. Ήταν 59 χρονών και
από το 1949 ήταν πολιτικός πρόσφυγας εκεί.
Η επιστροφή του στην Ελλάδα ήταν η μόνη
σκέψη του. Έζησε μόνος όλα τα χρόνια της
ξενιτιάς. Εκεί δούλευε σε αγροτικές εργασίες.
Ο πόθος του ήταν να επιστρέψει και να ζήσει
δίπλα στην γυναίκα του και τα οκτώ παιδιά

του. Αυτή την επιθυμία του εξέφρασε και στις
τελευταίες στιγμές, όταν χαροπάλευε. Ποιος
να τον άκουγε; Το ελληνικό κράτος του είχε
αφαιρέσει την ελληνική ιθαγένεια. Αν και
κάναμε προσπάθεια για την μεταφορά και
την ταφή του στο χωριό μας στο Αμμόβουνο,
δεν τα καταφέραμε. Το ελληνικό κράτος δεν
επέτρεψε την ταφή του στη γη που πότισε με
το αίμα και τον ιδρώτα του.
Φωτογραφίες με τον μπαμπά μου δεν
έχω. Κρατώ μόνο τη σύνθεση που έκανε ο
μπαμπάς μου στην Τσεχοσλοβακία. Από
φωτογραφίες που στέλναμε, έβαλε όλα τα
μέλη της οικογένειας. Αν προσέξουμε λίγο
παραπάνω, η θέση του καθενός έχει τη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
σημασία της. Φαίνεται πως είμαστε όλοι στον
ίδιο δρόμο, αλλά σκόρπιοι. Δεν είμαστε όλοι
μαζί κι αυτό κάτι λέει… Ο μπαμπάς μας
είναι μόνος, αριστερά στον πίνακα. Το ίδιο
κι εμείς. Μόνος ο Γιώργος (αντάρτης και
εξόριστος). Μόνη και η Μαρία (αντάρτισσα
και φυλακισμένη). Είμαστε κι εμείς που
μείναμε στο χωριό: Η μάνα μου, η γιαγιά
μου, η αδερφή μας Σοφία με τον γιο της κι
εγώ με τ’ αδέρφια μου. Μας σκόρπισαν οι
φασίστες και οι βιαστές του συστήματος.»
Ο πατέρας της Ραλλίτσας σ’ ένα γράμμα
γράφει και τον αριθμό τηλεφώνου…
«Αμέσως κατέβηκα στην Ορεστιάδα και
πήγα στο κατάστημα με το τηλέφωνο.
Ήθελε να με κεράσει ο άνθρωπος κι εγώ
μόνο το τηλέφωνο κοιτούσα. Δοκιμάσαμε,
τηλεφωνήσαμε κι έπιασε το νούμερο.
Άκουγα την φωνή του μπαμπά μου και
δεν το πίστευα. Εκείνος όλο ρωτούσε στα
γράμματά του τι κάνει η μάνα μας. Ήθελε
να την ακούσει κι αυτή έλεγε ότι δεν ξέρει
από τηλέφωνα. Ρωτούσε και για τα παιδιά τι

κάνουν, τ’ αδέρφια μου δηλαδή. Ήθελε να
μάθει για εμάς και αράδιαζε όλα τα ονόματα
των παιδιών του. Ήμασταν οκτώ παιδιά.
Εκείνος ήθελε να μάθει για εμάς κι εγώ
ήθελα να του πω για τον ορθοπεδικό από το
Κιλκίς, για τη μεγάλη χειρουργική επέμβαση
που θα έκανα στο πόδι.
Γράφω για κείνες τις στιγμές και οι χτύποι
της καρδιάς μου είναι δυνατοί. Είναι στιγμές
που δεν περιγράφονται. Δάκρυα από εκεί,
δάκρυα και από εδώ. Πώς να μιλήσεις
μετά από τόσα χρόνια; Με μπερδεμένες
λέξεις ξεκίνησα και τα είχα χαμένα. Ακόμα
δεν πίστευα αυτό που μου συμβαίνει, ότι
ζω το όνειρο των παιδικών μου χρόνων. Η
απουσία του με σημάδεψε πολύ, τόσο εμένα
όσο και όλη την οικογένειά μας. Με μεγάλη
προσπάθεια βρήκα τα λόγια μου και φώναξα
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‘μπαμπά, μπαμπά, είμαι η Ραλλίτσα’. Κι
εκείνος πρώτα ρωτούσε ‘τι κάνει η μάνα
σου’. Πήρα κουράγιο και δεν σταματούσα.
Φώναζα και νόμιζα πως οι λέξεις μου δεν
φτάνουν στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.

συνεχόμενο αγώνα που δεν σταμάτησε
ποτέ… Τώρα η Ραλλίτσα είναι μόνη και
πάνω από 85 χρονών. (Σημ. Κ: 2019) Βλέπει
και παρακολουθεί την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα. Ζει όλες τις ταλαιπωρίες των

Η σύνθεση του Νικόλαου Τερζόγλου

συνταξιούχων με ότι αυτό συνεπάγεται.
Μιλάμε για τις εκλογές που έχουμε μπροστά
μας και μου βγάζει τις ανησυχίες της…
-Πώς θα πάω;;; Ένα μπαστούνι θα κρατάω
στο ένα μου χέρι, αλλά θέλω και βοήθεια.
Μόνη μου δεν μπορώ… είναι μακριά και
έχει πολλές σκάλες…
-Θέλεις όμως να ψηφίσεις; Θέλεις να πας
Ραλλίτσα μου; Και την άκουγα και το μυαλό
μου έτρεχε στην κατάστασή της. Και δεν
πρόλαβα να τελειώσω την ερώτηση και μου
ήρθε η αγωνιστική απάντηση.
-Αν θέλω;;;… Τόσο αίμα δώσαμε… Για
την αδερφή μου τη Μαρίκα, για τον αδερφό
μου που ήταν κι αυτός μαχητής του Δ.Σ.Ε,
για τους κυνηγημένους, για τον πατέρα μου
μου που πέθανε Πολιτικός Πρόσφυγας
στην ξενιτιά (Τσεχοσλοβακία), γι’ αυτούς
και μόνο, για τον Αγώνα μας… Τι νομίζεις
Άννα, εμείς ψηφίζαμε ΤΟΤΕ… όταν μας
κυνηγούσαν με κίνδυνο τη ζωή μας και δεν
θα το κάνω τώρα;
-Θα το προσπαθήσω Ραλλίτσα μου. Θα
το καταφέρουμε. Την ξαναπήρα τηλέφωνο
σήμερα Δευτέρα και ήταν όλο χαρά.
-Δεν κοιμήθηκα δύο μέρες, Άννα μου… όλο
έψαχνα λύση… Ακόμα και στον ύπνο μου
έψαχνα άνθρωπο για να με συνοδέψει. Τώρα
είμαι χαρούμενη. Βρέθηκε μια λύση και θα
κάνω ακόμα μια φορά το καθήκον μου στο
Κόμμα μας και στον Αγώνα μας.
-Χάρηκα πολύ, Ραλλίτσα μου.
Έκλεισα το τηλέφωνο αλλά δεν απέφυγα
την συγκίνηση. Δάκρυα ζεστά εμφανίστηκαν
στο πρόσωπό μου. Ήταν δάκρυα χαράς,
θαυμασμού και περηφάνιας γι’ αυτούς τους
αγωνιστές που δεν τα παρατάνε ούτε στις πιο
δύσκολες στιγμές τους.

«Όλοι είμαστε καλά και μη στεναχωριέσαι
για μας», του έλεγα. «Εμείς σε αγαπάμε
και σε περιμένουμε, μπαμπά μου… Τα
ρουχαλάκια που έστειλες στα εγγονάκια σου
είναι πολύ όμορφα και τα φοράνε. Το ίδιο
και τα πουκάμισα που έστειλες για τα παιδιά
σου. Είναι πολύ ωραία. Για τη μηχανή
(ραπτομηχανή) που θέλεις να μου στείλεις,
να ξέρεις ότι θα την κρατήσουν στο τελωνείο.
Σ’ αγαπώ, μπαμπά’», και μόνο αυτό μου
έβγαινε. Κλαίγαμε και οι δυο και τα λόγια
μας μπερδεύονταν. Τι να λέγαμε; Χρόνια
είχαμε να τον δούμε και να τα πούμε. Πώς
να χωρέσουν τα νέα μας μέσα σε λίγα λεπτά
τηλεφώνου; Άκουσα μόνο τη φωνή του και
ήμουν ευχαριστημένη.
Πλήρωσα τον κύριο που μου πρόσφερε με
το τηλέφωνό του τούτη τη χαρά της ψυχής.
Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά από το
φευγιό του που άκουγα τη φωνή του».
Με την αγαπημένη μου Ραλλίτσα
(Κουβέντα με την Ραλλίτσα Τερζόγλου )
Της Άννας Κεφαλέλη
Με τη συνηθισμένη Καλημέρα και το
Τι κάνεις ξεκίνησε η κουβέντα μας στο
τηλέφωνο. Πριν λίγες μέρες ξαναμιλήσαμε.
Χαρά της μεγάλη αλλά και δική μου. Τη
γνώρισα στις αναζητήσεις μου για την
Ιστορία μας. Άξιζε ο κόπος. Αγώνας ζωής
και πολέμου όπως συχνά μου λέει…
Κουβαλάει και μία αναπηρία στο πόδι από
παιδί ακόμα. Με μπαμπά και αδέρφια στο
βουνό και στήριγμα στην οικογένειά της από
την ίδια.
Πρόσφατα έχασε και την αδερφή της
Μαρίκα, αγωνίστρια του Δ.Σ.Ε., με δέκα
χρόνια στις φυλακές Αβέρωφ και έναν
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΟΙ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
*Του Φάνη Παρρή
Από την έκρηξη της Επανάστασης (1821)
μέχρι τη Συνθήκη του Λονδίνου (1830),
που αναγνώρισε ανεξάρτητο ελληνικό
κράτος, μεσολάβησαν 9 χρόνια. Στην
περίοδο αυτή καταγράφονται σημαντικές
μεταβολές στη στάση των ισχυρών κρατών
της εποχής.
Γενικότερα, η εξωτερική πολιτική
των κρατών αποτελεί προέκταση της
εσωτερικής τους πολιτικής. Με αυτή
την έννοια, στην εξωτερική πολιτική των
«Μεγάλων Δυνάμεων» αποτυπώνεται η
ταξική φύση της καθεμιάς, όπως και τα
συμφέροντά της στον ανταγωνισμό με
τις άλλες1. Επίσης, στην αποτίμηση της
εξωτερικής πολιτικής, ιδίως στο εσωτερικό
των καπιταλιστικών κρατών, πρέπει να
συνυπολογιστεί η διαπάλη για το πώς θα
υπηρετηθούν καλύτερα οι προτεραιότητες
της εξωτερικής πολιτικής.
Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι
διακρατικές συμμαχίες αναδιατάσσονται
αρκετές φορές και καμία τους δεν πρέπει
να θεωρείται δεδομένη. Όπως εξάλλου
επισήμαινε ο υπουργός Εξωτερικών της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την
εποχή, Λόρδος Πάλμερστον: «Δεν έχουμε
αιώνιους συμμάχους και δεν έχουμε
αέναους εχθρούς. Τα συμφέροντά μας είναι
αιώνια και αέναα, και αυτά τα συμφέροντα
είναι καθήκον μας να ακολουθήσουμε».2
Οι «Μεγάλες Δυνάμεις» πριν και κατά την
εκδήλωση της Επανάστασης

Λειψίας από τα συνασπισμένα στρατεύματα
της Βρετανικής, της Τσαρικής και της
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας και του
Πρωσικού και του Σουηδικού Βασιλείου.
Ως αποτέλεσμα, τον Απρίλη του 1814,
ανατράπηκε ο Ναπολέων και εξορίστηκε
στο Νησί Έλβα, ενώ στον βασιλικό θώκο
επέστρεψε η δυναστεία των Βουρβόνων.
Η παλινόρθωση της δυναστείας δεν
αποτελούσε και επιστροφή στο φεουδαρχικό
παρελθόν, αφού διατηρήθηκε η κυριαρχία
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής
που είχε επιβληθεί από τη Γαλλική
Επανάσταση και τα όποια πισωγυρίσματα
περιορίστηκαν στο επίπεδο της πολιτικής
εξουσίας και στην επαναφορά ορισμένων
προνομίων της παλιάς αριστοκρατίας.
Παράλληλα, οι νικήτριες δυνάμεις,
σκοπεύοντας να διαπραγματευτούν τη
μεταπολεμική μοιρασιά των εδαφών,
πραγματοποίησαν το Συνέδριο της
Βιέννης, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη
1814 και κράτησε έως τον Ιούνη του
1815. Διαρκούντος του συνεδρίου
παρεμβλήθησαν οι λεγόμενες «100 μέρες
του Ναπολέοντα». Στη διάρκειά τους, ο
Ναπολέοντας απέδρασε από την εξορία
του και κατάφερε να συγκροτήσει στρατό,
καθώς οι δυνάμεις που έστελνε ο Γάλλος
Βασιλιάς να τον καταστείλουν, περνούσαν
με το μέρος του. Μάλιστα, πέτυχε να
καταλάβει προσωρινά το Παρίσι και να
ανακηρυχθεί εκ νέου αυτοκράτορας, πριν
νικηθεί εκ νέου στη μάχη του Βατερλό.

Το διεθνές περιβάλλον δημιουργίας της
«Ιεράς Συμμαχίας»
Η αστική Γαλλική Επανάσταση (17891794) σάρωσε τη φεουδαρχική εξουσία.
Στη συνέχεια, παρά την υποχώρηση των
πιο ριζοσπαστικών στοιχείων της (1794),
η περίοδος του Μεγάλου Ναπολέοντα που
ακολούθησε συνοδεύτηκε με πολεμικές
εκστρατείες, στη διάρκεια των οποίων τα
γαλλικά στρατεύματα επεκτάθηκαν σε
μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας
σε αρκετές περιπτώσεις τη στήριξη των
κατά τόπους αστικών δυνάμεων (κατέλαβαν
ακόμα και τη Μόσχα για ορισμένους μήνες
το φθινόπωρο του 1812).
Όμως, τον Οκτώβρη 1813 τα στρατεύματα
του Ναπολέοντα ηττήθηκαν στη μάχη της

31 Μάρτη 1821 τα ρωσικά στρατεύματα με επικεφαλής τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’ παρελαύνουν
στο Παρίσι. Έργο του: Αλεξέι Κιβσένκο
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Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, έπειτα από
πρωτοβουλία του Τσάρου Αλέξανδρου Α’,
συγκροτήθηκε στις 14/26 Σεπτέμβρη 1815
η «Ιερά Συμμαχία» από την Τσαρική και
την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία και
το Βασίλειο της Πρωσίας. Η ονομασία
Ιερά προήλθε από το γεγονός ότι οι
τρεις μονάρχες αντιπροσώπευαν τα τρία
μεγάλα χριστιανικά δόγματα (ορθοδοξία,
καθολικισμό, προτεσταντισμό).
Η καπιταλιστική Βρετανική Αυτοκρατορία
δεν αποδέχτηκε τις διακηρύξεις της Ιεράς
Συμμαχίας και ο υπουργός Εξωτερικών
Κάσλρι χαρακτήρισε τη διακήρυξή
της «ύψιστο μνημείο μυστικισμού και
ανοησίας»3. Ωστόσο, από τον Νοέμβρη του
1815 άρχισε να παίρνει μέρος στα συνέδρια
της Συμμαχίας. Το 1818 προσχώρησε
στη Συμμαχία και η ηττημένη Γαλλία και
ακολούθησε η Ισπανία.
Στο όνομα της διατήρησης της ειρήνης, η
Ιερά Συμμαχία κήρυξε ως νέα νομιμότητα
την κατάπνιξη των κινημάτων, που
απειλούσαν τα ευρωπαϊκά καθεστώτα
και την υπάρχουσα διανομή εδαφών.
Με τις ευλογίες της, τα αυστροουγγρικά
στρατεύματα κατέπνιξαν τις εξεγέρσεις
των Καρμπονάρων στη Νάπολη και των
Φιλελεύθερων Ενωτικών στη Λομβαρδία,
ενώ τα γαλλικά στρατεύματα κατέπνιξαν την
εξέγερση του Κάρντιξ στην Ισπανία (1823).
Παρ’ όλα αυτά, στους κόλπους της
Συμμαχίας δεν κατοχυρώθηκε ενιαία
εξωτερική πολιτική. Για παράδειγμα,
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
η Βρετανική Αυτοκρατορία ήθελε να
επεκτείνει την επιρροή της στις ισπανικές
αποικίες της Λατινικής Αμερικής και ενίσχυε
έμπρακτα τα κινήματα ανεξαρτησίας τους,
ερχόμενη σε σύγκρουση με το Ισπανικό
Βασίλειο.
Η ταβέρνα «Κορώνα και Άγκυρα» του
Λονδίνου όπου έκανε την πρώτη της
συνεδρίαση η «Φιλελληνική Επιτροπή του
Λονδίνου»
Η έκρηξη της ελληνικής αστικής
εθνικοαπελευθερωτικής
Επανάστασης
το 1821 βρήκε τους αντιπροσώπους
των ευρωπαϊκών κρατών στο συνέδριο
της Ιεράς Συμμαχίας στο Λάιμπαχ της
Αυστροουγγαρίας (σημερινή Λουμπλιάνα
της Σλοβενίας). Το συνέδριο καταδίκασε
την Επανάσταση, αλλά δεν αποφάσισε
την καταστολή της, ενώ σταδιακά τα
ευρωπαϊκά κράτη προσαρμόστηκαν στη
νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε η
Επανάσταση.
Έτσι και αλλιώς, μετά την καταστολή της
εξέγερσης στο Κάρντιξ (1823), η Ιερά
Συμμαχία περιορίστηκε στα ιδρυτικά μέλη
της, με αποτέλεσμα τη μείωση της επιρροής
της, ενώ η τελευταία επέμβασή της
πραγματοποιήθηκε το 1848, οπότε τσαρικά
στρατεύματα συνέδραμαν τα αυστριακά
στην κατάπνιξη της επανάστασης στην
Ουγγαρία.
Η εξωτερική πολιτική της Τσαρικής
Αυτοκρατορίας
Πάγιο στόχο της τσαρικής Ρωσίας
αποτελούσε η κυριαρχία στον εμπορικό
δρόμο από τη Βαλτική έως το Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό, ευνόησε
εξεγέρσεις που συνέβαλαν στο διαμελισμό
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
της επέτρεπαν να παρουσιάζεται ως
προστάτιδα δύναμη των ορθόδοξων
πληθυσμών της τελευταίας. Ταυτόχρονα,
λόγω του φεουδαρχικού χαρακτήρα
της, εναντιωνόταν σε κάθε κίνηση με
επαναστατικό
αστικοδημοκρατικό
περιεχόμενο.
Οι παραπάνω επιδιώξεις ήταν σταθερές για
δεκαετίες και δεν περιλάμβαναν κάποιου
είδους ανεξάρτητο ελληνικό κράτος,
παρόλο που υπήρχαν διαφοροποιήσεις
ανάμεσα
στην
περίοδο
Μεγάλης
Αικατερίνης (1762-1796) και την περίοδο
(1801-1825) του Τσάρου Αλέξανδρου Α’.
Ταυτόχρονα, οι συνεχείς ρωσοοθωμανικές
πολεμικές συγκρούσεις κατά τον 18ο
αιώνα αποτέλεσαν παράγοντα αφύπνισης
των βαλκανικών λαών και διευκόλυναν
τις δραστηριότητες της υπό διαμόρφωση
ελληνικής αστικής τάξης.
Χαρακτηριστικά, στη διάρκεια του
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ρωσοοθωμανικού πολέμου της περιόδου
1768-1774, υποκινήθηκαν στα μετέπειτα
ελλαδικά εδάφη τα Ορλωφικά, ενώ στη
Συνθήκη Ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή προβλεπόταν το δικαίωμα των
Χριστιανών πλοιοκτητών να χρησιμοποιούν
την τσαρική σημαία.
Εξαιτίας των προηγούμενων, πολλά
ευρωπαϊκά κράτη είχαν υποψίες για τσαρική
υποκίνηση της Επανάστασης του 1821,
που καταγράφηκαν και στα διπλωματικά
έγγραφα της εποχής (Αυστροουγγρικά,
Βρετανικά κ.ά.)4. Όμως, οι εκτιμήσεις αυτές
ήταν άστοχες.
Φυσικά, στα εδάφη της Τσαρικής
Αυτοκρατορίας ιδρύθηκε η Φιλική
Εταιρεία, ενώ πολλά από τα πρώτα μέλη
της ανήκαν στους κύκλους των εμπόρων
των εκεί παροικιών. Εξίσου βέβαιο
είναι ότι η Τσαρική Αυτοκρατορία δεν
είχε λόγο να περιορίσει τη δράση της
Φιλικής Εταιρείας για όσο διάστημα
αυτή υπέσκαπτε τη σταθερότητα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και
δεν είχε και καμιά πρόθεση να συμβάλει
στην Επανάσταση, μιας και κάτι τέτοιο
θα οδηγούσε στη διατάραξη των διεθνών
συμμαχιών της. Η διπλή φύση της τσαρικής
εξωτερικής πολιτικής αποτυπώθηκε στα όσα
υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της
Τσαρικής Αυτοκρατορίας Καποδίστριας,
στη συνάντησή του με τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη.
Ο Καποδίστριας απέτρεψε τον Υψηλάντη
να αναλάβει επικεφαλής της Φιλικής
Εταιρείας, αλλά παράλληλα επισήμανε:
«Οι ένοπλοι Ελληνες θα πολεμούν στα
βουνά όπως κάνουν τόσους αιώνες. Και
αν στον Αγώνα κατά του Αλή Πασά, που
ετοιμάζει η Πύλη, καταλάβουν το Σούλι
και άλλα παρόμοια οχυρά, θα μπορέσουν
να αντισταθούν για πολύ καιρό. Έτσι θα
είναι ευνοϊκή η θέση τους και δεν θα έχουν
ανάγκη την Ευρώπη. Ίσως, μελλοντικά
να αλλάξει η διεθνής κατάσταση στο
καλύτερο, για τους Ελληνες, και η Ελλάδα
θα μπορέσει να καλυτερέψει την τύχη της.
Αν όμως προκαλέσουν ταραχές, για να
εκβιάσουν τον αυτοκράτορα σε δράση, θα
διαπιστώσουν ότι απατήθηκαν οικτρά και
ότι οδήγησαν το δυστυχισμένο έθνος σε
συμφορές από τις οποίες κανένας δεν θα
μπορέσει να το σώσει».5
Με αυτή την έννοια, η τσαρική καταδίκη
της Επανάστασης ήταν πραγματική.
Εξάλλου, οι επαναστατικές διακηρύξεις του
Υψηλάντη υπερέβαιναν τα παραδεκτά όρια
του τσαρισμού και της Ιεράς Συμμαχίας:
«...προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, υπέρ
των ιδίων Δικαιωμάτων και Ελευθερίας

αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί,
καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν
όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν
και δι’ αυτής πάσαν αυτών ευδαιμονίας»6.
Με την έκρηξη της Επανάστασης, ο
Στρογγανόφ, πρέσβης της Τσαρικής
Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη,
γνωστοποίησε
στον
Σουλτάνο
τη
συμπαράσταση του τσάρου και την
προθυμία του να τον βοηθήσει στρατιωτικά.
Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι η Τσαρική
Αυτοκρατορία θα εγκατέλειπε την πάγια
εξωτερική πολιτική της. Η εδραίωση
της Επανάστασης στην Πελοπόννησο,
στη Ρούμελη και στα νησιά, δηλαδή σε
περιοχές που δεν δημιουργούσαν υποψία
τσαρικής ανάμειξης, αλλά εντάσσονταν στα
τσαρικά γεωπολιτικά σχέδια, οδήγησαν σε
μετατόπιση της τσαρικής πολιτικής. Αφορμή
υπήρξαν τα πογκρόμ που έγιναν στην
Κωνσταντινούπολη κατά των χριστιανών
και οι εκτελέσεις Φαναριωτών και του
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’. Τον Ιούλη του
1821, η Τσαρική Αυτοκρατορία εξέδωσε
ένα εμπρηστικό τελεσίγραφο, ο Στρογγανόφ
εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και
άρχισαν
στρατιωτικές
προετοιμασίες
στις δύο πλευρές του ποταμού Προύθου.
Όλα έδειχναν ότι η τσαρική Ρωσία δεν
είχε εγκαταλείψει το σχέδιο ενός νέου
ρωσοοθωμανικού πολέμου.
Η πολιτική της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας στο «Ανατολικό Ζήτημα»
Η Βρετανική Αυτοκρατορία, έχοντας
προωθήσει τη λεγόμενη πολιτική
«φθηνής ασφάλειας» στην περιοχή της
Μεσογείου, που της εξασφάλιζε την
προστασία των «δρόμων» του ναυτικού
εμπορίου, ενδιαφερόταν για τη διατήρηση
του υπάρχοντος status quo. Εξάλλου,
η Βρετανική Αυτοκρατορία διέθετε
σημαντικά ερείσματα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία,
ενώ
η
τελευταία
χρησιμοποιούσε Βρετανούς αξιωματικούς
στο στόλο της7.
Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι η
Βρετανική
Αυτοκρατορία
φοβόταν
ότι η αποδυνάμωση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας θα ευνοούσε τα τσαρικά
επεκτατικά σχέδια στην περιοχή, ενώ δεν
ήθελε αναταραχές και στα σύνορα των
βρετανοκρατούμενων Επτανήσων.
Τις γενικότερες επιδιώξεις και ανησυχίες
της βρετανικής πολιτικής στην περιοχή
εκφράζουν τα λόγια του αρχηγού των
Αγγλων Συντηρητικών Ου. Πιτ, ο οποίος
στα τέλη του 18ου αιώνα προειδοποιούσε:
«Αν η Ρωσία απωθήσει την Τουρκία από τη
Βαλκανική, η Μεσόγειος θα γίνει Ρώσικη
Θάλασσα και ο δρόμος προς τις Ινδίες
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θα κοπεί. Η Ρωσία στην Πόλη θα είναι
η νεκρώσιμη καμπάνα για τις αγγλικές
αποικίες της Ανατολής».8
Πέρα από τα προηγούμενα, στους
σχεδιασμούς
της
Βρετανικής
Αυτοκρατορίας, όπως επισημαίνεται
και από Γάλλους διπλωμάτες, φαίνεται
να βάραινε αρχικά και η εκτίμηση ότι η
δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους θα ενίσχυε τον ανταγωνιστικό
ελληνικό εμπορικό στόλο.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κινήθηκε
η κυβέρνηση Λίβερπουλ - Κάσλρι το
πρώτο διάστημα της Επανάστασης,
οπότε η Βρετανία εκδηλώθηκε με «τη
μεγαλύτερη απέχθεια από οποιαδήποτε
άλλη χριστιανική κυβέρνηση»9. Ωστόσο,
μετά τη στρατιωτική εδραίωση της
Επανάστασης και την αναπροσαρμογή
της τσαρικής πολιτικής, η Βρετανική
Αυτοκρατορία αντιλήφθηκε ότι η επιμονή
στην καταδίκη της Επανάστασης θα
μπορούσε να αναβαθμίσει το ρόλο της
Τσαρικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή.
Η Γαλλική Επανάσταση σαφώς επηρέασε
μεγάλη μερίδα των υποτελών Ελλήνων,
ιδίως τους διανοούμενους και τους
εμπόρους (ιδιότητες που πολλές φορές
συνυπήρχαν), όπως ο Ρήγας ή ο Κοραής.
Εξάλλου, η μετεπαναστατική Γαλλία
προώθησε εξωτερική πολιτική αστικής εθνικής αφύπνισης τόσο στα εδάφη που
καταλάμβανε όσο και με το παράδειγμά
της.
Η πολιτική αυτή τη βοηθούσε να
ανατρέψει τους αρνητικούς συσχετισμούς
που αντιμετώπιζε στην Ευρώπη. Εντός του
συγκεκριμένου πλαισίου, ο Ναπολέοντας
διέδιδε την ιδέα μιας ανεξάρτητης
Ελλάδας με γαλλική προστασία, ενώ στη
διάρκεια της εκστρατείας του κατά της
Αιγύπτου συγκρότησε ειδικά σώματα με
Ελληνες και Αλβανούς Ακροβολιστές της
Ανατολής και Αλβανική Ταξιαρχία.
Επίσης, με τη γαλλική πολιτική
επίδραση συνδέεται η αγροτική εξέγερση
στη Θεσσαλία (1800-1801), ενώ την
ίδια περίοδο αναπτύσσονται αστικές
δημοκρατικές ομάδες, που εμπνέονται
από τη Γαλλική Επανάσταση, με
πιο εμβληματική περίπτωση τους
Καρμανιόλους στη Σάμο.10
Ωστόσο, μετά την ήττα του Ναπολέοντα,
η γαλλική εξωτερική πολιτική άλλαξε.
Εξάλλου, η Γαλλία, βρισκόμενη υπό την
επιτήρηση των νικητών του πολέμου, είχε
μειωμένο ρόλο στη διεθνή πολιτική, ενώ
η δυναστεία των Βουρβόνων για τους
δικούς της λόγους αποστρεφόταν κάθε
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ανατρεπτική κίνηση. Επιπλέον, η Γαλλία
αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη ανησυχία την
ενδυνάμωση του ελληνικού εμπορικού
στόλου, ενώ μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες
με τη Βρετανική και την Αυστροουγγρική
Αυτοκρατορία για το ρόλο της Τσαρικής
Αυτοκρατορίας στην Επανάσταση.
Η
στάση
της
Αυστροουγγρικής
Αυτοκρατορίας
Η
Αυστροουγγρική
Αυτοκρατορία
μετά την ήττα του Ναπολέοντα είχε
ανακτήσει εδάφη που είχε απωλέσει στη
διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων,
ενώ επαγρυπνούσε μη διασαλευτεί η τάξη
στην πολυεθνοτική της Αυτοκρατορία που
εκτινόταν στο έδαφος πολλών σημερινών
κρατών (Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία,
Μαυροβούνιο,
Σλοβενία,
Τσεχία,
Σλοβακία κ.α.).
Ως αποτέλεσμα, ο Αυστριακός υπουργός
Εξωτερικών και μετέπειτα καγκελάριος
Μέττερνιχ εκδηλωνόταν ως ο ακραίος
υποστηρικτής της καταστολής κάθε
εξέγερσης που θα διατάρασσε το
ευρωπαϊκό status quo: «Έξω από τα
ανατολικά μας σύνορα τριακόσιες ή
τετρακόσιες
χιλιάδες
κρεμασμένοι,
στραγγαλισμένοι ή παλουκωμένοι δεν είναι
δα και σπουδαίο πράγμα».
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι και η
Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, αν και η
πιο συνεπής αντίπαλος της Επανάστασης,
για τους δικούς της λόγους και σκοπιμότητες
ακολούθησε μια ευέλικτη στρατηγική
σε κάποια θέματα. Χαρακτηριστικό
είναι πως ενώ συνέλαβε και φυλάκισε τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη [ο οποίος μετά
την ήττα του στο Δραγατσάνι (Ιούνης
1821) παραδόθηκε στους Αυστριακούς],
«έκανε πως δεν είδε» τον Δημήτριο
Υψηλάντη, τον Αναγνωστόπουλο και
άλλους Φιλικούς, που κινούνταν με πλαστά
έγγραφα, και μάλιστα τους επέτρεψε
να κινηθούν με πλοίο μέσω Τεργέστης
στην επαναστατημένη Πελοπόννησο. Οι
αυστροουγγρικές αρχές λειτούργησαν με
αυτόν τον τρόπο ώστε να χρεώσουν στην
τσαρική Ρωσία τις επικείμενες ταραχές
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς
οι Φιλικοί προέρχονταν από το ρωσικό
έδαφος και εκεί είχαν εφοδιαστεί με
πλαστά έγγραφα11.
Οι εξελίξεις μετά τη σταθεροποίηση των
Επαναστατημένων Ελλήνων
Οι φιλελληνικές επιτροπές
Η
στρατιωτική
επικράτηση
της
Επανάστασης άλλαξε καθοριστικά τα
δεδομένα στη διπλωματική σκακιέρα.
Παράλληλα, η στάση της ευρωπαϊκής

κοινής γνώμης επηρεαζόταν από την
εξέλιξη των γεγονότων: Οι σφαγές της
Κωνσταντινούπολης και της Χίου ενίσχυσαν
το κλίμα υπέρ των επαναστατημένων, ενώ
οι σφαγές κατά την άλωση της Τρίπολης
αξιοποιήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Συνολικότερα, πάντως, οι θυσίες των
εξεγερμένων και ο ηρωισμός τους, αλλά
και οι θέσεις των επαναστατών συγκίνησαν
και προκάλεσαν κλίμα αλληλεγγύης, ειδικά
ανάμεσα στους αστούς φιλελεύθερους της
Ευρώπης. Ήδη, τον πρώτο χρόνο της
Επανάστασης, περίπου 1.200 φιλέλληνες
βρέθηκαν στις γραμμές των επαναστατών,
αρκετοί από τους οποίους έδωσαν τη ζωή
τους στη Μάχη του Πέτα (Ιούλης 1821).
Οπωσδήποτε, το κίνημα του φιλελληνισμού
διεθνοποιούσε το ελληνικό ζήτημα.
Έδινε ερείσματα στους επαναστάτες στο
εξωτερικό και τους προσέφερε διεθνείς
επαφές. Βέβαια, ο φιλελληνισμός είχε
πολλές αφετηρίες: Τόσο εκείνη της
ανιδιοτέλειας και της ιδεολογικής πολιτικής ταύτισης, που χαρακτήριζαν τους
χιλιάδες που στρατεύτηκαν ή προσέφεραν
εθελοντικά στην Επανάσταση, όσο και
εκείνη της προσπάθειας των ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων να παρέμβουν στις εξελίξεις
για να αποκτήσουν τις καλύτερες δυνατές
προσβάσεις στην Ελλάδα.
Το 1821 συγκροτήθηκαν Φιλελληνικές
Επιτροπές (Κομιτάτα) αρχικά στη
Γερμανία και την Ελβετία, ενώ ζωηρή
κίνηση υπήρξε και στη Γαλλία. Στη
συνέχεια οι Φιλελληνικές Επιτροπές
επεκτάθηκαν και μετά το 1824, δράσεις
τους καταγράφονται στη Βαλτιμόρη και
άλλες πόλεις των ΗΠΑ, στην Καλκούτα
των Ινδιών κ.α.12. Κεντρικό ρόλο έπαιξε
η Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου,
που συγκροτήθηκε επίσημα τον Μάρτη
1823 και είχε και τη μεγαλύτερη κρατική
στήριξη. Μέρος σε αυτή πήραν βουλευτές,
οικονομολόγοι, τραπεζίτες (Μπάιρον,
Ρικάρντο, Μπένθαμ κ.ά.), ενώ προώθησε
δανεισμό της επαναστατικής κυβέρνησης
της Ελλάδας το 1824.
Στη Γαλλία η φιλελληνική κίνηση μπήκε
αρχικά στο στόχαστρο της μυστικής της
αστυνομίας. Γρήγορα, όμως, το γαλλικό
κράτος προσπάθησε να την αξιοποιήσει
για να ανεβάσει το κύρος του και τις
προσβάσεις του στους επαναστατημένους
Ελληνες.
Διαπάλη στο εσωτερικό της Ιεράς
Συμμαχίας
Το φθινόπωρο του 1822 πραγματοποιήθηκε
στη Βερόνα το συνέδριο της Ιεράς
Συμμαχίας.
Εκπρόσωποι
της
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επαναστατημένης Ελλάδας επιδίωξαν να
παρουσιαστούν στο συνέδριο, αλλά δεν
έγιναν δεκτοί. Το συνέδριο καταδίκασε και
πάλι (2 Δεκέμβρη) την Επανάσταση, αλλά
και τις σφαγές των Οθωμανών.
Όπως υποστήριξε ο Σπυρίδων Τρικούπης:
«Οι
άνακτες,
έχοντες
σταθεράν
απόφασιν ν’ απωθήσωσι την αρχήν της
επαναστάσεως καθ’ οποίον μέρος και εν
οποία μορφή και αν εφαίνετο, έσπευσαν να
την καταδικάσωσιν εκ συμφώνου (...). Αλλ’
ακούοντες και την φωνήν της συνειδήσεως
και του ιερού χρέους συνηγόρησαν υπέρ
των θυμάτων ασυνέτου και εγκληματικού
επιχειρήματος»13.
Επίσης, ενώ το συνέδριο επικύρωσε τις
επεμβάσεις της Ιεράς Συμμαχίας σε
Ισπανία και Ιταλία, δεν κατέληξε σε γραμμή
επέμβασης στη Λατινική Αμερική, λόγω
της αντίδρασης της Αγγλίας, αλλά ούτε και
στην Ελλάδα, λόγω της μη συμφωνίας της
Ρωσίας. Ακόμα και αυτό αποτελούσε μια
πρώτη νίκη της επαναστατικής εξουσίας
στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα συνιστούσε το αποτέλεσμα της
αλλαγής πλεύσης ορισμένων ευρωπαϊκών
κρατών κατά τη διάρκεια του δεύτερου
χρόνου της Επανάστασης: «Η αλλαγή
πλεύσης στην πολιτική των Μεγάλων
Δυνάμεων σχετιζόταν με τις εκτιμήσεις
τους γι’ αναπόφευκτη αποσύνθεση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και
με τη διάψευση των προβλέψεών τους
για γρήγορη καταστολή της ελληνικής
Επανάστασης από τις έκδηλα υπέρτερες
οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις»14.
Η ανάδειξη του Γ. Κάνινγκ σε υπουργό
Εξωτερικών
(Αύγουστος
1822)
επισφράγισε την αλλαγή της βρετανικής
πολιτικής που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.
Στις 25 Μάρτη 1823, η Βρετανική
Αυτοκρατορία αναγνώρισε τους Ελληνες
ως επαναστατημένο έθνος και όχι ως
πειρατές που πολεμούν και ληστεύουν τα
πολιτισμένα έθνη15.
Σε αυτή την κατεύθυνση είχαν συμβάλει
αναμφισβήτητα και οι καταδρομές
των Ελλήνων πλοιοκτητών, οι οποίες
αναδείκνυαν ότι δεν θα μπορούσε να
επανέλθει η ηρεμία στους εμπορικούς
δρόμους της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
δίχως την αναγνώριση της επαναστατικής
εξουσίας.
Ένα άλλο στοιχείο, που αναμφίβολα
συνυπολογίστηκε στη βρετανική στροφή,
ήταν η καθαρά φιλοβρετανική στάση
της κυρίαρχης μερίδας της αστικής
τάξης (πλοιοκτήτες, έμποροι, νέα αστικά
στρώματα, αστοί διανοούμενοι και
αστοποιημένοι κοτζαμπάσηδες) που έλεγξε
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τα όργανα της επαναστατικής εξουσίας
και επομένως καθησύχασε τους φόβους
για τσαρική ανάμειξη στις υποθέσεις της
Επανάστασης.
Βέβαια, η Τσαρική Αυτοκρατορία δεν
ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει την
περιοχή στην επιρροή της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας. Στα μέσα του 1823,
ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
γνωστοποίησε
εμπιστευτικά
στις
ευρωπαϊκές αυλές ένα σχέδιο «ειρήνευσης».
Σύμφωνα με αυτό, προβλεπόταν η
συγκρότηση τριών αυτόνομων αλλά
φορολογικά υποτελών στον Σουλτάνο
ηγεμονιών: Μια της Ανατολικής Ελλάδας
(Θεσσαλία, Βοιωτία, Αττική, υπό τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο), μια της Δυτικής
Ελλάδας (Ήπειρος και Ακαρνανία, υπό
τον Μάρκο Μπότσαρη) και μια τρίτη στην
Πελοπόννησο και την Κρήτη (υπό τον
Κολοκοτρώνη)16.
Αυτή η πρόταση θα οδηγούσε στη
διαμόρφωση ενός μορφώματος με
ισχυρή τη σφραγίδα και την προστασία
της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, πατούσε στα
ιδιαίτερα συμφέροντα κομματιού των
επαναστατικών δυνάμεων που ένιωθαν
ότι παραγκωνίζονται από την κυρίαρχη
μερίδα της αστικής τάξης. Επρόκειτο
για τους λιγότερο αστοποιημένους
κοτζαμπάσηδες, αλλά και τμήματα των
κλεφτών της Πελοποννήσου και των
αρματολών της Ρούμελης, που θεωρούσαν
ότι η συγκρότηση ενός ανεξάρτητου και
συγκεντρωτικού αστικού κράτους θα έθιγε
τα προεπαναστατικά τους προνόμια ή
θα τους απομόνωνε από τη μελλοντική
εξουσία.
Το τσαρικό σχέδιο αποδέχτηκαν αρχικά
η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, το
Βασίλειο της Πρωσίας, αλλά και η Γαλλία,
ενώ η Βρετανική Αυτοκρατορία εκδήλωσε
αρχικά επιφυλάξεις και στη συνέχεια άρχισε
να προκρίνει τη λύση ενός ανεξάρτητου
κράτους, συμπαρασύροντας τη Γαλλία.
Την ίδια περίοδο, εντάθηκαν οι συζητήσεις
και επαφές για τη δημιουργία βασιλικού
θώκου στην Ελλάδα, με επικεφαλής
Ευρωπαίο πρίγκιπα. Μάλιστα, η επιλογή
του πρίγκιπα υπήρξε η αιτία σφοδρών
βρετανογαλλικών αντιπαραθέσεων.
Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία
ενθαρρύνθηκαν οι χρηματοπιστωτικοί
κύκλοι να προχωρήσουν στη σύναψη
δανείων (1824, 1825) με την ελληνική
Διοίκηση. Τα δάνεια αυτά που συνήφθησαν
με υποθήκη τις εθνικές γαίες σήμαιναν την
έμμεση αναγνώριση ενός ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους. Έτσι, η Αγγλία
απέκτησε ένα προβάδισμα στις σχέσεις

με την επαναστατική εξουσία. Ακόμα, τα
χρήματα των δανείων χρησιμοποιήθηκαν
από την κυρίαρχη και βρετανόφιλη
μερίδα της αστικής τάξης, προκειμένου
να υπερνικήσει τους αντιπάλους της στο
πλαίσιο των «εμφυλίων» πολέμων.
Με τη δεύτερη φάση του εμφύλιου πολέμου
σε εξέλιξη, τον Φλεβάρη 1825 ο Ιμπραήμ
πασάς της Αιγύπτου προερχόμενος από
τη Σούδα της Κρήτης αποβιβάστηκε στην
Πελοπόννησο. Στη συνέχεια μετέφερε
επιπλέον χιλιάδες πεζικού καθώς και
πολλούς ιππείς, ενώ διαθέτοντας τακτικό
στρατό οργανωμένο από Γάλλους
αξιωματικούς άρχισε να προελαύνει.
Τότε από τους βρετανόφιλους κύκλους των
Επτανήσων και με βρετανική ανάμειξη
προήλθε και η λεγόμενη «πράξη της
υποτέλειας», δηλαδή ένα κείμενο που
υπογράφηκε από τους στρατιωτικούς
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη κ.ά. και το
καλοκαίρι 1825 στάλθηκε στη βρετανική
κυβέρνηση με αίτημα η Ελλάδα να
τεθεί υπό την προστασία της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας. Το συγκεκριμένο κείμενο
απηχούσε την οριστική επικράτηση της
κυρίαρχης μερίδας της ελληνικής αστικής
τάξης.
Είναι ενδεικτικό ότι ο μέχρι πρότινος
αντιπολιτευόμενος
της
κεντρικής
επαναστατικής διοίκησης και υπέρμαχος
μιας συμμαχίας με την Τσαρική
Αυτοκρατορία Κολοκοτρώνης δήλωσε
προτού υπογράψει το κείμενο: «...δεν είμαι
αγγλοδιωκτικός και ρωσολάτρης, αλλά
είμαι φίλος εκείνου που θέλει το καλό της
Πατρίδος μου...»17.
Φυσικά, στα λόγια του Κολοκοτρώνη
αποτυπωνόταν και η δυσχερής στρατιωτική
συγκυρία που αντιμετώπιζε η Επανάσταση,
έπειτα από την απόβαση του Ιμπραήμ.
Επιπλέον, το έγγραφο αντανακλούσε
και την προσπάθεια της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας να μην υποσκελιστεί από
τη Γαλλία στο ελληνικό ζήτημα, ιδιαίτερα
στο θέμα της επιλογής ηγεμόνα. Γι’ αυτό
και οι βρετανικές κινήσεις προκάλεσαν
γαλλικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες,
με αποτέλεσμα η βρετανική κυβέρνηση
να απορρίψει (τουλάχιστον επίσημα) τα
αιτήματα των οπλαρχηγών και να δηλώσει
ότι μπορεί μόνο φιλική μεσολάβηση προς
την Υψηλή Πύλη να προσφέρει18.
Μάλιστα,
στην
απάντηση
του
Κάνινγκ τονίζονταν και οι επωφελείς
σχέσεις συνεργασίας της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας με την Υψηλή Πύλη που δεν
είχε λόγο να διαρρήξει, ενώ επισημαινόταν
ότι η ανάληψη της προστασίας της
Ελλάδας θα σήμαινε κήρυξη πολέμου στην
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Οθωμανική Αυτοκρατορία19.
Φυσικά, ο διπλωματικός λόγος ήταν
προσχηματικός και προσαρμοσμένος στις
ανάγκες των τότε ισορροπιών. Εξάλλου,
τόσο το έγγραφο προς τη Βρετανική
Αυτοκρατορία όσο και τα βρετανικά δάνεια,
που σηματοδοτούσαν μια μελλοντική
αναγνώριση
ανεξάρτητου
κράτους,
συγκράτησαν τον στρατό του Ιμπραήμ από
το να κατακτήσει και το Ναύπλιο, έδρα της
επαναστατικής κυβέρνησης.
Στη
συνέχεια,
με
ένα
διμερές
βρετανορωσικό πρωτόκολλο (4 Απρίλη
1826), που υπογράφτηκε στην Πετρούπολη,
κατανεμήθηκαν ανάμεσα στη Βρετανική
και στην Τσαρική Αυτοκρατορία οι
αντίστοιχες επιρροές και δικαιοδοσίες
στο ελληνικό ζήτημα, με την αντίστοιχη
ονομασία ως αρχηγών του ελληνικού
στρατού και στόλου των Βρετανών Τσορτς
(R. Church) και Κόχραν (Τh. Cochrane)
και του Ι. Καποδίστρια ως κυβερνήτη
του μελλοντικού ελληνικού κρατικού
μορφώματος.
Ακόμα, το Πρωτόκολλο προέβλεπε ότι αν
η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδεχόταν
τη μεσολάβηση των τριών δυνάμεων,
αυτές με τη σειρά τους θα εγγυόνταν να
δημιουργηθεί μια κρατική οντότητα που θα
διοικούνταν από ηγέτη που θα επέλεγαν οι
ίδιοι οι Ελληνες, θα υπήρχε ελευθερία σε
θέματα συνείδησης και εμπορίου, αλλά το
νέο μόρφωμα θα παρέμενε φόρου υποτελής
στον Σουλτάνο.
Τον Νοέμβρη του ίδιου έτους, στο
Πρωτόκολλο της Πετρούπολης προτάθηκε
να προσχωρήσουν και η Αυστροουγγρική
Αυτοκρατορία, το Βασίλειο της Πρωσίας
και η Γαλλία, αλλά μόνο η τελευταία
συμφώνησε.
Η καθοριστική παρέμβαση
Ωστόσο, η βελτίωση των διεθνών
συσχετισμών δεν αντιστοιχούσε στην
πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων.
Ένα χρόνο περίπου μετά από την πτώση
του Μεσολογγίου ερχόταν η μεγάλη
καταστροφή στη μάχη του Αναλάτου 24
Απρίλη 1827 και λίγο αργότερα στις 25
Μάϊου έπεφτε και η Ακρόπολη της Αθήνας,
βεβαίως, τώρα η Υψηλή Πύλη μπορούσε να
αποκρούσει με αδιαλλαξία τις ειρηνευτικές
προτάσεις.
Σε αυτές τις συνθήκες και με τον Κάνινγκ
να έχει προσελκύσει και τη Γαλλία,
υπογράφτηκε στο Λονδίνο η Συνθήκη
της τριπλής συμμαχίας (6.7.1827), με την
οποία οι τρεις δυνάμεις πρόσφεραν τη
μεσολάβησή τους στα εμπόλεμα μέρη για
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Στην ουσία επαναλάμβαναν τους όρους
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του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης και
επέμεναν στην εξασφάλιση του εμπορίου
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μυστικό
άρθρο της συμφωνίας ανέφερε ότι αν μέσα
σε ένα μήνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία
δεν δεχόταν τους όρους αυτούς, οι Δυνάμεις
θα έρχονταν σε στενότερες επαφές με τους
Ελληνες, ενώ αν οι Ελληνες δεν αποδέχονταν
τους όρους αυτούς, οι Δυνάμεις θα
εξακολουθούσαν τις ειρηνευτικές τους
προσπάθειες. Μάλιστα, σχετικές οδηγίες
αποστάλθηκαν στους ναυάρχους των τριών
στόλων στην Ανατολική Μεσόγειο, προς
έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας αυτής20.
Άμεση συνέπεια του Τριμερούς Συμφώνου
και της οθωμανικής άρνησής του ήταν
η Ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 8
(20) Οκτώβρη 1827, που επέφερε την
καταστροφή του οθωμανο-αιγυπτιακού
στόλου και την αποχώρηση των αιγυπτιακών
στρατευμάτων.
Ο εγκλωβισμός του οθωμανο-αιγυπτιακού
στόλου στον κόλπο του Ναυαρίνου έγινε
επιτακτικός, καθώς ο τελευταίος σχεδίαζε
επίθεση κατά της Ύδρας, τόπο ισχυρών
εφοπλιστικών οικογενειών. Η μοίρα του
Αγγλικού Στόλου υπό τον Κόδριγκτον
κινήθηκε από τη Σμύρνη όπου ναυλοχούσε,
ο γαλλικός στόλος από τη Μήλο ενώ ο
ρωσικός κατέφτασε μέσω Γιβραλτάρ. Οι
τρεις στόλοι, αν και αρχικά στόχευαν στην
ακινητοποίηση του οθωμανο-αιγυπτιακού
στόλου, τελικά οδηγήθηκαν στη ναυμαχία.
Τον Δεκέμβρη 1827 η Υψηλή Πύλη
διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις
τρεις «Μεγάλες Δυνάμεις» και κάλεσε σε
ιερό πόλεμο εναντίον τους.
Τον Γενάρη του 1828, ο Καποδίστριας,
προσκαλεσμένος από την εθνοσυνέλευση
της Τροιζήνας και αναγνωρισμένος από
τις τρεις δυνάμεις, έφτασε στο Ναύπλιο
και στη συνέχεια πήγε στην Αίγινα ως
Κυβερνήτης Ελλάδας. Η επικράτεια των
επαναστατημένων εδαφών εκείνη τη στιγμή
ήταν ελάχιστη (διάσπαρτες περιοχές
στην Πελοπόννησο, Ελευσίνα, Μέγαρα,
Αίγινα, Πόρος και κάποια νησιά ακόμα).
Τον Μάρτη του ίδιου έτους ακολούθησε
η συνθήκη των «Μεγάλων Δυνάμεων» που
πρόβλεπε ως σύνορα του υπό διαμόρφωση
κράτους τη γραμμή Παγασητικού Αμβρακικού, περιλαμβάνοντας στα εδάφη
του την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα,
την Εύβοια και τις Κυκλάδες.
Τον Απρίλη του 1828, η Τσαρική
Αυτοκρατορία κήρυξε τον πόλεμο στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον Ιούλη
1828 έγινε νέα Διάσκεψη στο Λονδίνο,
όπου αποφασίστηκε η αποστολή γαλλικών
στρατευμάτων για να πολιορκήσουν

τον Ιμπραήμ. Τελικά, λίγο αργότερα
(Αύγουστος 1828) ήρθε σε συμφωνία για
αποχώρηση των δυνάμεών του από την
Πελοπόννησο. Τις μέρες αποχώρησης των
δυνάμεων του Ιμπραήμ έφταναν και τα
γαλλικά στρατεύματα, που παρέμειναν και
στη συνέχεια.
Την ίδια περίοδο, ο ρωσοοθωμανικός
πόλεμος κατέληξε σε συντριβή των
οθωμανικών δυνάμεων και στην υπογραφή
της Συνθήκης της Ανδριανούπολης
(Σεπτέμβρης 1829), η οποία με το άρθρο
10 υποχρέωνε την Τουρκία να δεχτεί όλους
τους όρους που οι τρεις δυνάμεις έθεταν
για την Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους
και η δημιουργία μιας ημιαυτόνομης
ηγεμονίας. Όμως, στη διάσκεψη του
Λονδίνου [22 Γενάρη (3 Φλεβάρη) 1830],
ο ρωσοβρετανικός ανταγωνισμός κατέληξε
στην αναγνώριση ανεξάρτητου κράτους.
Αντί επιλόγου
Συμπερασματικά, η Επανάσταση του
1821 ξεκίνησε στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα
αρνητικού διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων.
Με αυτή την έννοια:
«Επίκαιρης σημασίας συμπέρασμα από
την Επανάσταση του 1821 αποτελεί και το
γεγονός ότι ο δυσμενής συσχετισμός δεν
μπορεί να εμποδίσει σε τελική ανάλυση
την ανατροπή ενός κοινωνικοοικονομικού
σχηματισμού,
εφόσον
έχουν
ήδη
αναπτυχθεί οι υλικές προϋποθέσεις που
την απαιτούν. Η μεγάλη Οθωμανική
Αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να αποτρέψει
την ευόδωση της Επανάστασης, και μάλιστα
σε μια εποχή όπου η ήττα του Ναπολέοντα
και η συγκρότηση της “Ιεράς Συμμαχίας”
είχαν διαμορφώσει έναν δυσμενή διεθνή
συσχετισμό για τις αστικές δυνάμεις»21.
Η αρχική στρατιωτική επικράτηση και
η αντοχή της επαναστατικής εξουσίας
ήταν αυτή που ανάγκασε τις «Μεγάλες
Δυνάμεις» της εποχής να προσαρμόσουν
ανάλογα την εξωτερική πολιτική στη
βάση των συμφερόντων τους. Με
αυτήν τη σκοπιά, η τελική καθοριστική
συνδρομή των «Μεγάλων Δυνάμεων» στην
αναγνώριση ενός ανεξάρτητου ελληνικού
αστικού κράτους δεν μειώνει καθόλου την
προσφορά της Επανάστασης, αφού αυτή
ήταν που επέτρεψε και εν πολλοίς επέβαλε
αυτή την εξέλιξη, ενώ επίσης ήταν αυτή που
μορφοποίησε και τα βασικά χαρακτηριστικά
τού υπό διαμόρφωση κράτους.
Κατά συνέπεια, η σημερινή προσπάθεια
παρουσίασης του νέου αστικού κράτους ως
εξωτερικής έμπνευσης δεν χαρακτηρίζεται
μονάχα από πολιτικές σκοπιμότητες,
αλλά και διαστρέφει την ιστορική
πραγματικότητα.
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ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός στα έργα του Αλέξανδρου Πούσκιν
Κώστας ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ
Καθηγητής ιστορίας - ερευνητής. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
Είναι
αναγνωρισμένο,
ότι
o
αρχαιοελληνικός πολιτισμός, οι επιτεύξεις
των αρχαίων Ελλήνων προσέφεραν στην
ανθρωπότητα ανεκτίμητη συμβολή στην
ανάπτυξη της σημερινής κοινωνίας, ενώ η
πολιτιστική κληρονομιά τους ανήκει σ’ όλη
την ανθρωπότητα. Ο Φρ. Ενγκελς γράφει,
ότι τη θέση, που κατέχει ο ελληνικός λαός
στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας δεν
μπορεί να τη διεκδικήσει κανένας άλλος
λαός. Κι ο Κ. Μαρξ, σημειώνοντας τη
σημασία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού
και τη συμβολή των Ελλήνων, γράφει:
«Οι Ελληνες πάντα θα παραμείνουν
οι δάσκαλοί μας». Η αρχαία Ελλάδα
ύστερα από αιώνες αποτελεί κλασικό
πρότυπο. Πράγματι, η κληρονομιά
του ανεπανάληπτου αρχαιοελληνικού
πολιτισμού προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό
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την εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού.
Ο ένθερμος φιλέλληνας Αλέξανδρος
Πούσκιν, που ακόμα από τα νεανικά
του χρόνια άρχισε να μελετάει και
να θαυμάζει τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό, στα έργα του και ιδιαιτέρως
σ’ αυτά που είναι αφιερωμένα στην
ελληνική υπόθεση της ελευθερίας και
ανεξαρτησίας, χρησιμοποίησε, όπως
είπαμε, αρχαιοελληνικές μορφές και
θρύλους για να υμνήσει και να προβάλει
τον αιματηρό και μακρόχρονο αγώνα του
ελληνικού λαού. Επόμενο ήταν, για έναν
ποιητή παγκόσμιας ακτινοβολίας, σαν τον
Πούσκιν, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός
να έχει βαθιά επίδραση στο πνεύμα του.
Ο Πούσκιν συνένωσε τις επιτυχίες της
νέας εποχής με τις αξίες της αρχαιότητας.
Ο μεγάλος αρχαιολάτρης φιλέλληνας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ποιητής, που ήταν μελετητής και
θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής τέχνης
και πολιτισμού, στην παιδική ηλικία του,
με ζήλο και πάθος ενδιαφερόταν για την
αρχαία ποίηση και πολύ διάβαζε έργα
αρχαίων συγγραφέων. Ιδιαίτερα την
προσοχή του επέσυραν δύο «ινδάλματα»
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, οι δύο
θεοί - «δύο διαβολικές αναπαραστάσεις»,
ο Απόλλων, ο θεός προστάτης της
μουσικής και της ποίησης και η Αφροδίτη,
η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Έτσι,
ο Πούσκιν αναπολεί την ομορφιά και τη
λατρεία του ωραίου γενικά στο ελληνικό
παρελθόν, χωρίς να ξεχάσει το δραματικό
ελληνικό παρόν. Μνημονεύει τη ζωή του
λαού σ’ όλα τα φανερώματά της. Αυτό το
εκφράζει ο φιλέλληνας ποιητής σε πολλά
από τα έργα του. Ενδιαφέρθηκε για την
απολύτρωση των συγχρόνων Ελλήνων από
το βάρβαρο οθωμανικό ζυγό, αλλά και
μελέτησε με πάθος την αρχαιοελληνική
ποίηση και μυθολογία. Ο μεγάλος
αρχαιολάτρης και φιλέλληνας Πούσκιν
έβλεπε τον αγώνα της ανεξαρτησίας των
Ελλήνων, τα επαναστατικά γεγονότα,
μέσα από το πρίσμα της ελληνικής
αρχαιότητας, καλούσε τα πνεύματα του
παρελθόντος αρωγούς στον αγώνα τους
και έβλεπε τους εξεγερμένους Ελληνες
με τις αρχαίες ενδυμασίες. Έτσι, κατά τη
χρονική περίοδο 1821 - 1823, ο Πούσκιν
συμμεριζόταν τις ρομαντικές αυταπάτες
σχετικά με το κίνημα των Φιλικών και
εξέταζε τα επαναστατικά γεγονότα των
Ελλήνων διά μέσου του πρίσματος
της αρχαιότητας. Βέβαια, κατά την
εξεταζόμενη χρονική περίοδο, στη Ρωσία
κυρίαρχη θέση κατείχε η αρχαιοελληνική
λατρεία. Στην τσαρική Αυλή, το
όλο περιβάλλον ήταν ελληνοπρεπές,
όπως και τα θέματα συζητήσεων, ενώ
η ελληνική γλώσσα ακουγόταν στις
πόλεις της Ρωσίας, στα σχολεία και στα
καταστήματα. Πολλές καινούριες πόλεις
της χώρας, και ιδιαίτερα του Νότου, όπως
Σεβαστούπολη, Οδησσός, Χερσόνα,
Συμφερούπολη κι άλλες, είχαν ελληνικές
ονομασίες. Το Τσάρσκογιε Σελό το
στόλιζαν μια σειρά αρχαιοελληνικά
μνημεία. Ενώ ο κυβερνήτης της Νότιας
Ρωσίας, στρατηγός Γ. Ποτιόμκιν,
άρχισε την οικοδόμηση της πόλης
Αικατερινοσλάφ, κατά τα πρότυπα της
Αθήνας. Βέβαια, η λατρεία στην αρχαία
Ελλάδα εκ μέρους των κυβερνητικών
κύκλων σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούσε τα
συμφέροντα της ρωσικής πολιτικής. Εκτός
αυτού, είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η
παιδική βιβλιοθήκη του Μεγάλου Πέτρου
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συμπεριλάμβανε τη μυθιστορία για τον
Μεγάλο Αλέξανδρο, που ο Πέτρος από
μικρός είχε διαβάσει. Το βιβλίο αυτό, με
εντολή του Πέτρου, μεταφράστηκε στα
ρωσικά.
Μέχρι σήμερα στην ιστορική βιβλιογραφία
αναφέρεται, ότι ο Πέτρος έδωσε εντολή
να μεταφραστεί «Η ιστορία της Τροίας»,
όμως αυτό δεν ευσταθεί. Επίσης, ο
Μεγάλος Πέτρος στο ουκάζ (διάταγμα)
προς το ρωσικό λαό αναφέρει, ότι «Δεν
έχομεν το δικαίωμα να αφήνωμεν τους
απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους να
εξακολουθούν να τήκωνται υπό το πέλμα
μαύρης δουλείας». Και όταν ο ελληνιστής
Ν. Γκνέτιτς μετέφρασε την Ιλιάδα του
Ομήρου και έπη (τα δημοτικά τραγούδια
των σημερινών Ελλήνων) στα ρωσικά, τα
οποία εκδόθηκαν το 1830, ο λάτρης του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού Πούσκιν σε
γράμμα του προς τον Ν. Γκνέτιτς γράφει:
«Η προσπάθειά σας αποτελεί τον πρώτο
κλασικό ευρωπαϊκό άθλο στην πατρίδα
μας».
Η αισθητική θεωρία της αρχαιότητας
(Αριστοτέλης), η ιστορία (Θουκυδίδης)
και μυθολογία (Ησίοδος) του αρχαίου
κόσμου, τα έργα του Αριστοφάνη, του
Ομήρου, του Ευριπίδη κι άλλων ποιητών,
με τη μορφή και τη θαυμαστή τεχνική της
στιχουργίας, απορρόφησαν το ενδιαφέρον
του Πούσκιν. Ο ποιητής εκτιμούσε
την αρμονία της δομής των έργων των
αρχαίων ποιητών. Το ενδιαφέρον αυτό
του Πούσκιν για την αρχαία λογοτεχνία
τον παρακολούθησε σε όλη τη ζωή
του και τακτικά προσέφευγε σ’ αυτά,
όμως δε συγχωνεύτηκε με αυτήν. Η
αρχαιοελληνική μυθολογία και ιστορία
μπήκε στην ποίησή του ακόμα από τα
φοιτητικά του χρόνια. Το Μάη του 1815
έγραψε το ποίημά του με τίτλο «Προς
τον Πουστσίν», όπου εκφράζεται με
θαυμασμό για τον πατέρα της Ιατρικής,
τον μεγάλο Ιπποκράτη, και ιδιαίτερα για
τον περίφημο «Όρκο του ιατρού», που
συνδέθηκε με το όνομα του Ιπποκράτη.
Επίσης, στον Ιπποκράτη ο ποιητής
αναφέρεται και στο ποίημά του «Χαίρε,
κούμποκ» (1816) και σ’ άλλα. Το ίδιο
έτος σ’ ένα άλλο ποίημά του με τον τίτλο
«Βοσπομινάνιε» (Ανάμνηση), το οποίο
ξανά το αφιερώνει στο συμφοιτητή και φίλο
του Π. Πουστσίν, γράφει μεταξύ άλλων
για το θεό - προστάτη της βλάστησης,
της αμπελουργίας και οινοπαραγωγής,
το Διόνυσο. Μα ακόμα και το 1816,
προτελευταίο έτος της φοίτησής του στο
Λύκειο, σε ποίημά του αναφέρεται στους

αρχαίους Ελληνες, όπως στον Περικλή
και στη θεά της σοφίας, την Αθηνά.
Ένα χρόνο πριν την έναρξη της εξέγερσης
των Φιλικών στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες, ο Πούσκιν έγραψε το έργο
«Ρουσλάν και Λιουντμίλα» (1820), στο
οποίο αναφέρεται στο μυθικό τραγουδιστή
Ορφέα, ο οποίος με την ωραία μελωδική
φωνή του γοήτευε θεούς και ανθρώπους
και δάμαζε ακόμα και τα άγρια θηρία.
Στο ίδιο αυτό έργο του αναφέρεται και
στον ξακουστό γλύπτη της αρχαιότητας,
τον Φειδία. Κατά τη χρονική περίοδο
1815 - 1817 ο αρχαιοελληνικός
πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε στα έργα
του Πούσκιν σε μεγάλη έκταση, όπως
στα: «Προς τον Ντέλβιγκ» (1815), «Τεν
Φονβιζίνα» (1815), «Σισκόβου» (1816)
κι άλλα. Π.χ., στο ποίημά του «Τεν
Φονβιζίνα», ο ποιητής αναφέρεται σε
αρχαιοελληνικούς θεούς, επιστήμονες και
καλλιτέχνες, όπως στον Απόλλωνα, στον
Ερμή, στον Πλούτωνα, στην Ασπασία,
στην Αφροδίτη, στον Δημοσθένη και σ’
άλλους.
Κατά την περίοδο της εξέγερσης των
Ελλήνων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες,
όταν ο Πούσκιν ήταν εξόριστος στο
Κισινιόφ και ήρθε σε άμεση επαφή με
τα επαναστατικά γεγονότα, αφιέρωσε σ’
αυτήν πολυάριθμα ποιήματά του, στα
οποία εξαίρει το αρχαιοελληνικό ύφος
και ήθος. Σ’ αυτά τα ποιήματα, που
ήταν γεμάτα από ηρωικές παραδόσεις
και μύθους της αρχαίας Ελλάδας, είναι
φανερή η χαρακτηριστική ρυθμική
ιδιαιτερότητα της ποίησής του, κυρίως
όταν μιλάει απευθείας για τον αγώνα της
ανεξαρτησίας του λαού μας. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό είναι το ποίημά του
«Ελληνίδα πιστή, μην κλαις». Αυτό
το ποίημα δεν το είχε τελειώσει και
βρέθηκε μόνον το πρόχειρο. Θέμα
του είναι ο ηρωικός θάνατος Έλληνα
αγωνιστή. Ο Πούσκιν ηρωοποιεί επάξια
τη μορφή του σκοτωμένου Έλληνα
φιλικού και τον συγκρίνει με τον αρχαίο
Αθηναίο τυραννοκτόνο Αριστογείτονα.
Ο προσανατολισμός στο ηρωικό
παρελθόν της Ελλάδας καθορίζει όλη
την έκφραση του ποιήματος. Τον αγώνα
των Ελλήνων για την απελευθέρωσή
τους τον χαρακτηρίζει «ιερή μεγάλη
υπόθεση» και «αιματηρό δρόμο τιμής».
Ο ποιητής, ιδιαίτερα μετά την έναρξη
της επανάστασης, παρουσιάζει τους νέους
Ελληνες σαν ζωντανά ενθυμήματα των
αρχαίων πολεμιστών.
«Εξεγέρσου, ω Ελλάδα, εξεγέρσου»
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Στο δεύτερο τόπο της εξορίας του, την
Οδησσό, ο ποιητής συνεχίζει να υμνεί
την αρχαία Ελλάδα και τον αγώνα της
ανεξαρτησίας του ελληνικού λαού και
γράφει ένα από τα βασικότερα έργα του,
αφιερωμένο στην ελληνική επανάσταση
του Εικοσιένα, με τον τίτλο «Εξεγέρσου,
ω Ελλάδα, εξεγέρσου», το οποίο όταν
ζούσε ο ποιητής δε δημοσιεύτηκε, λόγω
του ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από τη
γραφή του. Στο ποίημα αυτό, η Ελλάδα
προβάλλεται και πάλι διαμέσου των
αρχαίων αναμνήσεων, σαν «χώρα ηρώων
και θεών». Σ’ αυτό το μικρό ποίημά
του, ο Πούσκιν, σε δώδεκα στίχους,
αναφέρεται σ’ επτά ήρωες και θεούς της
αρχαίας Ελλάδας και ιστορικούς τόπους
(Περικλής, Τυρταίος, Αθηνά, Θησέας,
Όλυμπος, Πίνδος και Θερμοπύλες).
Σε άλλα έργα του αναφέρεται στον
Παρνασσό και τον Ταΰγετο. Το ποίημα
«Εξεγέρσου, ω Ελλάδα, εξεγέρσου»
αποτελεί μια φλογερή προκήρυξη προς
τους αγωνιζόμενους Ελληνες. Εδώ
ευδιάκριτα φαίνεται, ότι ο ποιητής,
χρησιμοποιώντας την αρχαιοελληνική
μυθολογία, καλούσε τους υπόδουλους
Ελληνες στον αγώνα της ανεξαρτησίας
και δεν «ονειρευόταν μόνο τις περασμένες
δόξες της Ελλάδας», όπως υποστηρίζει ο
Δημήτρης Φαρσόλας.
Ο Πούσκιν στο γράμμα του, το Μάρτιο
του 1821, προς το φίλο του Β. Νταβίντοβ
γράφει: «...Όλες οι σκέψεις στρέφονται σ’
ένα σκοπό, την ανεξαρτησία της αρχαίας
πατρίδας... (της Ελλάδας)». Όπως
ανέφερα προγενέστερα, κατά την περίοδο
της παραμονής του Πούσκιν στην
Οδησσό, αρχίζει η αρχαιολατρική κρίση
κι αντίληψη του ποιητή για τους Ελληνες.
Σπάσε τα βάρβαρα δεσμά σου
Ο Πούσκιν, για να αποφύγει τη
λογοκρισία, καταφεύγει στα έργα του σε
υπαινιγμούς, με στόχο τη «συγκάλυψη»
των νοημάτων τους, όπως το 1827, στο
αλληγορικό ποίημά του «Αρίων», όπου
χρησιμοποίησε τον αρχαιοελληνικό
μύθο. Θέμα του είναι ο γνωστός θρύλος
του αρχαίου Λέσβιου κιθαρωδού και
τραγουδιστή Αρίωνα, που πρώτος δίδαξε
το διθύραμβο και άνοιξε το δρόμο προς
την τραγωδία και το δράμα. Κατά το
θρύλο, ένα δελφίνι, μαγεμένο από την
κιθάρα του Αρίωνα, έσωσε τον καλλιτέχνη
από κακούργους ναύτες παίρνοντάς τον
στη ράχη του, σ’ ένα ταξίδι από τη Λέσβο
προς την Κόρινθο. Η διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στο ποίημα αυτό του
Πούσκιν και το θρύλο βρίσκεται στο ότι
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στη θέση της εχθρότητας μεταξύ των
ανθρώπων, ο Πούσκιν προέβαλε τη φιλία
και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων.
Έτσι, χρησιμοποιώντας την αλληγορία, ο
Πούσκιν μπόρεσε να κάνει υπαινιγμό στο
ρόλο του επαναστατικού κινήματος των
φίλων και ομοϊδεατών, των Δεκεμβριστών.
Επίσης, ο φιλέλληνας ποιητής σ’ ένα
άλλο ποίημά του, το «Γοροντόκ»
(Μικρούπολη), αναφέρεται στα ομηρικά
έπη, την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια».
Ο Πούσκιν σ’ ένα από τα βασικά έργα
του, το «Ευγένιος Ονέγκιν», αναφέρεται
σε ιστορικά πρόσωπα της αρχαίας
Ελλάδας. Γι’ αυτό το έργο του, ο ποιητής
σε γράμμα του προς τον Π. Πλέντεφ,
τον Οκτώβρη του 1824, αναφέρεται
στον αρχαίο ελληνικό ανώτατο θεσμό
απονομής δικαιοσύνης, τον Άρειο Πάγο,
και ζητάει να συσταθεί κατά τα πρότυπα,
μια τριμελής επιτροπή, ένα είδος Αρείου
Πάγου, για να κρίνουν το έργο του
«Ευγένιος Ονέγκιν». Επίσης, στο ποίημά
του «Στυλώσου, ω Ελλάδα, στυλώσου»
(1829), που αναφέραμε προηγούμενα, ο
ποιητής σε δύο στίχους, σαλπίζει:
Χώρα ηρώων και θεών,
σπάσε τα βάρβαρα δεσμά σου...
Το ίδιο έτος, ο Πούσκιν γράφει το ποίημα
«Ζαγάτκα» (Αίνιγμα), το οποίο μεταξύ
άλλων αναφέρεται στον ποιητή Θεόκριτο,
το θεμελιωτή των ειδυλλίων. Ένα χρόνο
αργότερα (1830), σε άλλο ποίημά του
γράφει για την Κυπρίδα (Αφροδίτη). Ο
Πούσκιν στο έργο του αναφέρεται στις
αρχαιοελληνικές αποικίες στην Ταυρίδα
(Κριμαία), Παντικάπαιον (σημερινό
Κερτς), Ζολοτόι Κουργάν (Χρυσός
Τύμβος) κ.ά. Το 1830, ο ποιητής
αφιερώνει ποίημά του στην Ιλιάδα, ενώ σ’
άλλο έργο του αναφέρεται στο είδωλο των
Δελφών.
Ένας Ρώσος ιστορικός, ο Ν. Σβίριν,
σε άρθρο του με τον τίτλο «Ο Πούσκιν
και η ελληνική εξέγερση», αναφέρει, ότι
ο ποιητής την εξέγερση των Ελλήνων
Φιλικών την περιγράφει με θρύλους και
μύθους της αρχαίας Ελλάδας.
Σ’ ένα άλλο ποίημά του, το «Μπρος στο
πορτρέτο του Τσααντέφ» (1817 - 1820), ο
Πούσκιν αναφέρεται στο διάσημο κρατικό
παράγοντα του αθηναϊκού κράτους του
χρυσού αιώνα, τον Περικλή και εξυμνεί
την προσωπικότητα, τη γενναιοφροσύνη
του Περικλή και τη δικαιοσύνη, που
κυριαρχούσε στο αθηναϊκό κράτος. Η
Αθηναϊκή Πολιτεία, όπως πιστεύει ο
Ευριπίδης, αποτέλεσε το πραγματικό
πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού.
Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός μέσα

από τα έργα του Πούσκιν βοήθησε την
κοινή γνώμη της Ρωσίας περισσότερο να
γνωρίσει την αρχαιοελληνική κουλτούρα,
αλλά και να προβάλλει τον αγώνα
της ανεξαρτησίας του ακαταμάχητου
ελληνικού λαού.
Η περιληπτική αυτή αναδρομή μας στο
τεράστιο ποιητικό έργο του Μεγάλου
Ρώσου εθνικού ποιητή και φιλέλληνα
Αλ. Πούσκιν αποδείχνει τη βαρύνουσα
συμβολή του στον αγώνα της ελευθερίας
και ανεξαρτησίας του λαού μας. https://
www.rizospastis.gr/
Ο φιλέλληνας επαναστάτης Πούσκιν

Αρκετά
βιβλία,
στο
παρελθόν,
αφορούσαν στην Επανάσταση του ‘21 και
σε φιλέλληνες ποιητές και καλλιτέχνες,
και αναφέρονταν σύντομα ή με ελάχιστες
σελίδες στις επαναστατικές ιδέες και
ειδικότερα στα φιλελληνικά ποιήματα
του κορυφαίου Ρώσου ποιητή του 19ου
αιώνα, Αλέξανδρου Πούσκιν. Η γνώση,
βεβαίως, που παρείχαν για τον Πούσκιν
ήταν περιορισμένη. Τη γνώση αυτή
πολλαπλασιάζει το πρόσφατα εκδομένο
βιβλίο του Δημήτρη Ι. Φαρσόλα «Ο
Αλέξανδρος Πούσκιν και η ελληνική
επανάσταση (1821-1829)», σε μια καθ’
όλα εξαιρετική μετάφραση του Γιάννη
Σπανδωνή (εκδόσεις «Φιλίστωρ»).
Παιδί της πολιτικής προσφυγιάς, με
έφεση στη μόρφωση, αλλά και με τις
γερές εκπαιδευτικές βάσεις και τη
γλωσσομάθεια που πρόσφερε μια χώρα
με μεγάλη εκπαιδευτική παράδοση
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
και κουλτούρα, όπως η Ρουμανία, με
πανεπιστημιακές σπουδές στη δεκαετία
του ‘60 στις ΗΠΑ και πανεπιστημιακός
καθηγητής έκτοτε εκεί, ο Δημήτρης
Ι. Φαρσόλας, έχοντας ερευνήσει σε
διάφορες χώρες, όλες τις «πηγές» περί
της ελληνικής επανάστασης και έχοντας
εντρυφήσει οτιδήποτε αφορά στον
Πούσκιν (από βιογραφικής, ιστορικής και
λογοτεχνικής πλευράς), καταθέτει πλήθος
βιογραφικών, ιστορικών, επιστολικών
και ποιητικών τεκμηρίων για τους
«δεσμούς» του ποιητή με την ελληνική
επανάσταση. Για τον «προστάτη» του
Ιωάννη Καποδίστρια. Τις επαναστατικές
ιδέες του ενάντια σε κάθε μοναρχική,
φεουδαρχική, κατακτητική τυραννία, που
ενέπνευσαν την ατίθαση νιότη του και τη
μεγαλειώδη, στη γλωσσική της απλότητα,
ποίησή του. Τη σχέση του με τους Ρώσους
«Δεκεμβριστές» και φυσικά με τους
«Φιλικούς». Τον πόθο του να λευτερωθούν
οι Ελληνες, αλλά και την ταλάντευσή
του από τις διχόνοιες τους. (σ.σ. το
αναμφίβολα αξιόλογο βιβλίο ελέγχεται,
βεβαίως, για ορισμένες αντιδιαλεκτικές
«ερμηνείες». Λ.χ. η διχόνοια ερμηνεύεται
ως εθνικό ιδίωμα των Ελλήνων και όχι ως
σπορά των Μεγάλων Δυνάμεων, ανάλογα
με τα συμφέροντα της καθεμιάς).
Ιδιαίτερη αρετή του βιβλίου είναι
η παράθεση ποιητικών τεκμηρίων χαρακτηριστικών επαναστατικών στίχων
του Πούσκιν. Αντιγράφουμε σπαράγματά
τους: «Δεσποτικέ παλιάνθρωπε,/ μισώ
κι εσένα και το θρόνο σου...!/ Τρέμετε,
ω, τύραννοι του κόσμου!/ Κι εσείς,
ριγμένοι χάμω σκλάβοι, ακούστε:/
Κάντε καρδιά, κάντε κουράγιο, κι
ανταρτέψτε». «Πικρό φαρμάκι λιώνει
την ψυχή μου/ βραχνάς η οκνηρία με
κάνει να τα χάνω./ Γιατί αργεί του
πολέμου η αρχή;/ Γιατί η πρώτη μάχη
δεν άναψε ακόμα;» «Πόλεμος: Ήρθε
ο ξεσηκωμός./ Της τιμής τα λάβαρα
ανεμίζουν (...)». «Κι αμέσως, σαν η μάχη
τελειώσει/ ανάμεσα στο σκλαβωμένο
κόσμο,/ στο χέρι σου θ’ αδράξεις
τη βαριά,/ και βροντερά θα κράξεις:
Λευτεριά». (Αρ. ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ
https://www.rizospastis.gr
Ο Τσέχος συνθέτης Αντονίν Ντβόρζακ
Ο Τσέχος Αντονίν Ντβόρζακ (18411904) έγραψε τον κύκλο Τριών Ελληνικών
τραγουδιών το καλοκαίρι του 1878.
Πηγή για την σύνθεση ήταν μια συλλογή
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που
είχε μεταφραστεί στα τσέχικα το 1864
από τον ποιητή Βάτσλαβ Μπολεμίρ
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σημασία έχει το περιεχόμενό του.
Ο Ρώσος συνθέτης Πιοτρ Ίλιτς
Τσαϊκόφσκι
Μια αντίστοιχη περίπτωση με την
έμπνευση του Ντβόρζακ, συναντούμε
και στον Ρώσο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι
(1840- 1893), ο οποίος συνέθεσε δύο
τραγούδια πάνω σε ελληνικά δημοτικά
ποιήματα. Τα τραγούδια αυτά ανήκουν
στον κύκλο 6 Ρομάντσες, που ο συνθέτης
άρχισε να γράφει το 1872, λίγο μετά την
ολοκλήρωση της Δεύτερης Συμφωνίας
του, η οποία του είχε απορροφήσει
τόση ενέργεια και δημιουργικότητα, που
αισθανόταν πως δεν μπορούσε να συνθέσει
τίποτε άλλο. Παρόλα αυτά, λίγο αργότερα

Νεμπεσκύ και είχε τον τίτλο Ρωμαίικα
Τραγούδια.
Ο Ντβόρζακ επέλεξε τρία τραγούδια με
έντονο δραματικό στοιχείο, το οποίο
και προβάλλει ιδιαίτερα με τη μουσική
του, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να
διατηρήσει και το ιδιαίτερο ύφος του
ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Η
πρεμιέρα του έργου έγινε τον Νοέμβριο
του 1878 στην Πράγα σε διεύθυνση του
ίδιου του συνθέτη, σε μια μεταγραφή
για φωνή και ορχήστρα (που πλέον δεν
σώζεται). Ήταν η πρώτη φορά που ο
Ντβόρζακ παρουσιαζόταν στο κοινό
της Πράγας ως συνθέτης αλλά και ως
αρχιμουσικός. Η εκδοχή για φωνή
και πιάνο, που σώζεται μέχρι σήμερα,
πρωτοεκδόθηκε το 1883. Την εποχή
που ο Ντβόρζακ συνέθεσε τα Τρία
Ελληνικά Τραγούδια, ήταν μια εποχή με
έντονες κινητοποιήσεις στην περιοχή της
σημερινής Τσεχίας, που τότε (και έως το
1918) δεν είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία
της. Οι ιδιαίτερα τεταμένο και το εθνικό
συναίσθημα έντονο. Την ίδια χρονιά, και,
συγκεκριμένα, λίγους μήνες νωρίτερα
(την Άνοιξη του 1878), ο Ντβόρζακ είχε
γράψει τους Σλαβονικούς Χορούς του,
ένα έργο που αξιοποιούσε και πρόβαλλε
με την μουσική, «εθνικά» χαρακτηριστικά
της Σλαβονίας. Τα ελληνικά τραγούδια
που επέλεξε ο Ντβόρζακ να μελοποιήσει
μιλούσαν για τον αγώνα των υπόδουλων
Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Δύσκολα
δεν θα έβλεπε κανείς τις αντιστοιχίες με
την κατάσταση του τσεχικού λαού την
ίδια εποχή. Εδώ η έμπνευση από την
λαϊκή παράδοση ενώνεται με τον αγώνα
για ελευθερία. Δεν έχει σημασία αν το
τραγούδι είναι ελληνικό, μεγαλύτερη

ο συνθέτης είχε και πάλι καταπιαστεί με τη
σύνθεση. Ο Τσαϊκόφσκι χρησιμοποίησε
την συλλογή του φιλέλληνα Ρώσου ποιητή
και μεταφραστή Απόλλωνος Μαϊκώφ
Τραγούδια της Νεώτερης Ελλάδας που
είχε εκδοθεί το 1860. Το «Νανούρισμα»
βασίζεται σε παραδοσιακό ελληνικό
νανούρισμα. Ο Τσαϊκόφσκι το αφιέρωσε
στην συνθέτρια Ναντέζνα ΡίμσκαγιαΚορσάκοβα, σύζυγο του μεγάλου Ρώσου
συνθέτη Νικολάι Ρίμσκυ-Κόρσακωφ.
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ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ
ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Της Ελεάνας Τερζάκη
(Λόγω χώρου δεν δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος.)

ΑΡΑΧΝΗ - ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΩΣ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Η Αράχνη ήταν η κόρη του
Ίδμωνα και ζούσε στη Λυδία
της Μικράς Ασίας, μια πόλη
ξακουστή για τα υφαντά της.
Έτσι και η Αράχνη έγινε μια
εξαιρετική υφάντρα σε σημείο
που ακόμα και οι Νύμφες
πήγαιναν να θαυμάσουν τα έργα
της.
Όλοι πίστευαν ότι είχε διδαχθεί
την τέχνη από την Αθηνά
Εργάνη. Η θεά Αθηνά μαζί με
τον Ήφαιστο ήταν προστάτες
όλων των συντεχνιών. Η
ίδια όμως ήταν και θεά της
υφαντουργίας, γι’ αυτό συχνά
τη βλέπουμε σε παραστάσεις
να κρατάει αδράχτι. Η Αράχνη
βέβαια δεν παραδέχθηκε ποτέ ότι
το ταλέντο της το όφειλε στη θεά.
Τόλμησε μάλιστα να συγκριθεί
μαζί της λέγοντας ότι ήταν πολύ
καλύτερη και θα τη νικούσε σε
οποιαδήποτε αναμέτρηση. Η
έπαρση και η αλαζονεία της
υφάντρας απογοήτευσαν την
Αθηνά, η οποία έκανε μια ύστατη
προσπάθεια να τη συνετίσει.
Μεταμφιέστηκε σε ηλικιωμένη γυναίκα και
συμβούλευσε την Αράχνη να αντιληφθεί
τη διαφορά ανάμεσα σε μια θνητή και σε
μια θεά και την προειδοποίησε ότι είναι
ύβρις να προσπαθεί κάποιος θνητός να
αναμετρηθεί με τους θεούς. Η Αράχνη

συνέχισε την αλαζονική συμπεριφορά
λέγοντας ότι σε περίπτωση μονομαχίας θα
τη νικούσε.
Η Αθηνά τότε αποκαλύφθηκε και οι δυο
γυναίκες αναμετρήθηκαν στην τέχνη
που ήξεραν καλά. Η Αθηνά κέντησε τα
δικά της κατορθώματα. Δημιούργησε

ένα αριστουργηματικό έργο
που απεικόνιζε τη διαμάχη
της με τον Ποσειδώνα για την
πόλη της Αθήνας. Ακόμα,
σε μια ύστατη προσπάθεια
προειδοποίησης,
σχεδίασε
σκηνές από βίους θνητών που
διέπραξαν ύβρη απέναντι στους
θεούς. Η Αράχνη αντίθετα, με
ιδιαίτερο θράσος απεικόνισε
τις ερωτικές ατασθαλίες των
θεών που αποπλανούσαν θνητές,
αφού πρώτα εξαπατούσαν τα
υποψήφια θύματά τους. Η Αθηνά
εξοργίστηκε με την έπαρση της
υφάντρας και έσκισε το υφαντό
της. Κοιτάζοντας όμως το έργο,
θαύμασε την τεχνική και το
ταλέντο της Αράχνης. Δεν έδειξε
το παραμικρό και τη χτύπησε
στο πρόσωπο. Λίγο αργότερα,
η πληγωμένη και ταπεινωμένη
υφάντρα
προσπάθησε
να
βάλει τέλος στη ζωή της και
κρεμάστηκε. Η Αθηνά που δεν
περίμενε αυτή την εξέλιξη, δεν
την άφησε να πεθάνει. Χαλάρωσε
τη θηλειά και, ρίχνοντας πάνω
της ακόνιτο, που ακόμα και σήμερα
θεωρείται το πιο δηλητηριώδες φυτό στην
Ευρώπη, τη μεταμόρφωσε σε αράχνη
και την καταράστηκε να ζει για πάντα
κρεμασμένη εξασκώντας την τέχνη της.

ΜΕΔΟΥΣΑ – ΤΕΡΑΣ Η ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ; Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΠΙΟ
ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
Ένας για αιώνες “παρεξηγημένος”
μυθολογικός χαρακτήρας, ένα γλυπτό που
δημιουργήθηκε το 2008, αλλά το 2020
ανασημασιοδοτοθήκε με νέες ερμηνείες
αποδεικνύοντας ότι όταν η τέχνη έχει κάτι
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ουσιαστικό να πει θα βρει -κάποια στιγμήτον τρόπο. Αυτή είναι η ιστορία του
γλυπτού της Μέδουσας που δημιούργησε
ο Αργεντίνος γλύπτης Luciano Garbati
και το οποίο τοποθετήθηκε στο Col-

lect Pond Park στο Μανχάταν, ακριβώς
μπροστά από το Ποινικό Δικαστήριο
της Νέας Υόρκης. Η εκδοχή του Garbati
στον μύθο της Μέδουσας έχει ενδιαφέρον
γιατί αποκαθιστά μια πατριαρχική

25

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

αδικία που έχει υποστεί η ηρωίδα. Η

κλασική απεικόνιση του
αποκεφαλισμού της από
τον Περσέα αντιστρέφεται.
Η γυμνή Μέδουσα είναι
εκείνη που αποκεφαλίζει
τον Περσέα. Στο ένα
χέρι κρατά το κεφάλι του
και στο άλλο το ξίφος
της. Το βλέμμα είναι
έντονο και κοιτά χαμηλά
προς όσους σταθούν να
θαυμάσουν το ύψους 2
μέτρων άγαλμα. Το γλυπτό
του Garbati αφηγείται τον
μύθο της Μέδουσας από
τη σκοπιά του θύματος,
προβάλλοντας τη γυναικεία
ταυτότητα της ηρωίδας
και
καθιστώντας
την
ταυτόχρονα ένα σύμβολο
για τα θύματα σεξουαλικών
επιθέσεων. Σύμφωνα με τη μυθολογία,

η Μέδουσα ήταν μια πανέμορφη ιέρεια
της θεάς Αθηνάς. Καταδιώχθηκε από τον
Ποσειδώνα, ο οποίος τη βίασε στο ναό της
θεάς. Η Αθηνά οργίστηκε. Δεν μπορούσε
να τιμωρήσει τον θύτη, τον Ποσειδώνα,
και για αυτό αποφάσισε να τιμωρήσει
τη Μέδουσα, στιγματίζοντάς την για
μια πράξη στην οποία ήταν το θύμα: τη
μεταμόρφωσε σε τέρας με αποκρουστική
εμφάνιση και την καταδίκασε σε αιώνια
μοναξιά, αφού όποιος την κοίταζε στα
μάτια μαρμάρωνε. Τελικά, την σκότωσε ο
Περσέας με την βοήθεια της Αθηνάς.
Η Μέδουσα μετατράπηκε σε θύτη και
δεν βρήκε δικαιοσύνη από αυτούς που
υποτίθεται ότι διασφάλιζαν τη δικαιοσύνη
στον κόσμο, τους θεούς. Το γεγονός ότι
για αιώνες η ηρωίδα αυτή προβάλλεται
ως τέρας έχει να κάνει με το γεγονός
ότι η ιστορία της ερχόταν με την βαθιά
εμπεδωμένη στην πατριαρχία κουλτούρα
του βιασμού.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΑΖΟΥΝ ΑΙΜΑ
του Μιχάλη Πουργουρίδη, Λεμεσός Κύπρου
Τον Τάκη Μουσαφίρη τον ήξερα μεν ως
συνθέτη μεγάλων επιτυχιών, κυρίως του
Διονυσίου και του Μητροπάνου. Ποτέ
όμως δεν έτυχε σε κάποιο μουσικό
πρόγραμμα ή συναυλία να κάνουμε ένα
ειδικό αφιέρωμα σε αυτόν, βάζοντας
«μαζεμένα» κάποια από τα τραγούδια που
έγραψε.
Παίζοντας τον «Ταξιτζή» του Διονυσίου
δεν είπαμε ποτέ «πάμε άλλο ένα τραγούδι
του Μουσαφίρη» και να παίξουμε το «Εγώ
να δεις» τους «Ξενύχτες» το «Σε μια
στοίβα καλαμιές», ή το «Εγώ δεν ήμουνα
αλήτης»
Όταν ο συνθέτης έγραφε τα τόσο
εμβληματικά τραγούδια του είχε στο
μυαλό του, τους καλλιτέχνες και τις φωνές
στους οποίους απευθυνόταν.
Γι αυτό και ότι έγραψε «συνδέθηκε» με την
φωνή που το ερμήνευσε.
Τα τραγούδια για τον Στράτο ήταν
γραμμένα για αυτόν, για τη φωνή του,
την προσωπικότητα του, για το ύφος με
το οποίο έγινε γνωστός κι αγαπήθηκε
από τον κόσμο. Τα τραγούδια του Τάκη
Μουσαφίρη που έγραφε για τον Διονυσίου
ενίσχυαν το ρεπερτόριο ενός λαϊκού
τραγουδιστή του οποίου η εμφάνιση
και μόνο στο πάλκο και την πίστα
δημιουργούσε πανικό και τα γαρύφαλλα
έπεφταν βροχή.
«Εγώ ο ξένος»(1988), «Ένα λεπτό
περιπτερά»(1990),
«Ταξιτζής»(1986),
«Λέγε με παλιόπαιδο»(1988) και τόσα άλλα
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τα οποία έγιναν τρομακτικές επιτυχίες και
σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή.
Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μητροπάνο
αλλά μια δεκαετία προηγουμένως, αφού
ξεκινώντας από τον Δήμο Μούτση και τον
Άγιο Φεβρουάριο το 1973, το μετέπειτα
είδωλο τριών γενεών συνέδεσε τη φωνή του
με κλασσικές αξέχαστες επιτυχίες.
«Πες μου που πουλάν καρδιές»(1974), «Σε
μια στοίβα καλαμιές»(1976), «Κάνε κάτι
να χάσω το τρένο»(1976), «Το σ’ αγαπώ
δεν το λέω»(1976) είναι μερικά μόνον
τραγούδια από αυτά που καθιέρωσαν τον
Μητροπάνο στους λάτρεις του λαϊκού
τραγουδιού εκείνης της εποχής.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν
οι γενιές που αγάπησαν και λάτρεψαν τον
Μητροπάνο από τις συνεργασίες του με
τον Μικρούτσικο, τον Τόκα να στραφούν
σε παλαιοτέρων χρόνων ρεπερτόρια και
να «ανακαλύψουν» και τα σπουδαία αυτά
κομμάτια.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις μεγάλες
επιτυχίες της Ρίτας Σακελλαρίου «Μια
ζωή πληρώνω»(1980) και «Ένα τραγούδι
πες μου ακόμα»(1979)?
Άλλο σημαντικό στοιχείο για το οποίο
ξεχώρισε ο Τάκης Μουσαφίρης είναι ο
στίχος των τραγουδιών του τον οποίο
έγραφε σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος.
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«Εγώ ο ξένος», «Λέγε με παλιόπαιδο»,
«Μια ζωή πληρώνω», «Ένα τραγούδι
πες μου ακόμα», «Πες μου που πουλάν
καρδιές», «Σε μια στοίβα καλαμιές», «Κάνε
κάτι να χάσω το τρένο»,» «Εγώ δεν ήμουνα
αλήτης», «Το σ’ αγαπώ δεν το λέω».
Διαβάζοντας τον στίχο του Τάκη
Μουσαφίρη, μπορεί να θεωρήσουμε ότι
είναι «Ακηπανικός». Δεν είναι ισάξιοι αλλά
ακολουθούσε την ίδια λιτότητα το ρυθμό
και τη στιχουργική αρτιότητα.
Έξυπνος, ευφυής, θυμόσοφος, γράφει
γνήσια λαϊκή ποίηση αναγκάζοντας τον
ακροατή μέσα από το κάθε τραγούδι να
«πιεί νερό κατ’ ευθείαν από την πηγή»
Ο
Τάκης
Μουσαφίρης
σίγουρα
κατατάσσεται
στους
αρχιμάστορες
του λαϊκού στίχου και του λαϊκού μας
τραγουδιού. Βρίσκεται κι αυτός τώρα
πια στην γειτονιά των αγγέλων μαζί με
τον Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Ζαμπέτα,
Μητσάκη, Άκη Πάνου κ.ά.
Ο Τάκης Μουσαφίρης είχε δηλώσει σε
συνέντευξη του στον Ηλία Μπενέτο και
στην εκπομπή του «Ένα μύθο θα σας πω.

Όταν διηγείσαι τη ζωή σου τι διηγείσαι;
Τους τόπους που πήγες και τους ανθρώπους
που γνώρισες. Ε, λοιπόν εγώ έχω στην
εσωτερική μου “εκκλησία”, οι εικόνες των
“αγίων” είναι εικόνες τραγουδιστών που
πέρασαν από τη ζωή μου. Και πήραν τα
τραγούδια μου και τα ταξίδεψαν, τα πήγαν
στα σπίτια σχεδόν όλων των Ελλήνων της
Γης».
Δήλωσε πάλι ότι: “Όταν χορεύει κάποιος
ζεϊμπέκικο, να τον κοιτάς στα μάτια”
«Θυμάμαι είχα πει στον Στράτο: “Όταν
χορεύει μόνος του κάποιος ζεϊμπέκικο και
τεντώνει τα χέρια του σαν σταυρωμένος,
σαν να θέλει να γίνουν φτερά και να πετάξει,
να τον κοιτάς στα μάτια. Αυτός εκείνη
την ώρα πνίγεται και σου ζητάει το χέρι
σου να τον σώσεις. Είναι ιερή στιγμή, το
ζεϊμπέκικο, τα εννέα όγδοα, είναι ένα βήμα
μετέωρο. Ποτέ μην κρίνεις πώς χορεύει
ένας χορευτής όπως ποτέ μην κρίνεις πώς
προσεύχεται ένας άνθρωπος.»
O Τάκης Μουσαφίρης γεννήθηκε στα
Γιάννενα στις 6.1.1938. Μεγάλωσε σε
μουσική οικογένεια. Προτού μετακομίσει

στην Αθήνα, έπαιζε σε ταβέρνες και
κουτούκια των Ιωαννίνων. Και οι δύο
γονείς του ήταν μουσικά καταρτισμένοι και
του μετέδωσαν τις γνώσεις τους. Όλοι μαζί
μετακόμισαν, για μια καλύτερη τύχη στην
πρωτεύουσα όπου και έκανε τις πρώτες του
μουσικές δουλειές. Στην Αθήνα ήταν σε
μικρά ταβερνάκια και μπουάτ της Πλάκας,
όπου τραγουδούσε μαζί με την κιθάρα του.
Στη συνέχεια έδειξε και το δημιουργικό
του ταλέντο γράφοντας τραγούδια που
έγιναν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.
Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες
τραγουδιστές,
όπως
οι
Στράτος
Διονυσίου,
Δημήτρης
Μητροπάνος,
Ρίτα Σακελλαρίου, Μιχάλης Μενιδιάτης,
Γιώργος Μαργαρίτης, Κατερίνα Στανίση,
Δούκισσα,
Τόλης
Βοσκόπουλος,
Μαρινέλλα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Βίκυ
Μοσχολιού, Τζένη Βάνου κ.α.
Πέθανε στις 11 Μαρτίου 2021 από καρκίνο
που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους
έξι μήνες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ:
“Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ”
του Αλέξη Βάκη
(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΔΙΦΩΝΟ, στο τεύχος 108 Σεπτέμβριος 2004).
Το ζεύγος Μιχαηλίδη, φίλοι των γονιών
μου, συνήθιζε να δωρίζει σε μένα και τον
αδελφό μου δίσκους, σε γιορτές, γενέθλια
και με διάφορες άλλες ευκαιρίες. Τους
χρωστάω, ανάμεσα στα άλλα, τη χαρά της
ανακάλυψης του Βυζαντινού εσπερινού του
Απόστολου Καλδάρα, και της Θητείας του
Γιάννη Μαρκόπουλου. Τα Χριστούγεννα
του 1974, λίγους μήνες αφ’ ότου είχε πέσει
η δικτατορία, έλαβα ως δώρο το Αχ...
έρωτα, τα τραγούδια από τους Φασουλήδες
του Κατσιπόρρα του Φεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα, που απέδωσε στα ελληνικά ο
Λευτέρης Παπαδόπουλος και μελοποίησε
ο Χρήστος Λεοντής. Ήμουν δεκατριών
χρονών, δεν είχα ακούσει τίποτα γι’ αυτό
τον συνθέτη. Μου είναι αδύνατον όμως
να ξεχάσω την ισχυρή εντύπωση που μου
έκανε ο δίσκος, ιδιαίτερα Ο χάρος στην
ταβέρνα, το Αβάσταχτο να σ’ αγαπώ και
το Νανούρισμα. Σιγά- σιγά έμαθα μερικά
πράγματα για το ποιος ήταν ο Λεοντής,
βρήκα και την θρυλική Καταχνιά του 1964.
Μου είπαν ακόμα πως είχε κυκλοφορήσει
την Ανάσταση ονείρων και το 12 παρά 5,
δίσκοι όμως που και τότε ήταν δυσεύρετοι
και άκουσα πολύ αργότερα. Τον επόμενο
χρόνο βγήκαν το Καπνισμένο τσουκάλι
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και οι Παραστάσεις, που απέκτησα
από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους
σχεδόν. Ήταν η εποχή που αρκετοί από
την παρέα μου καταθέταμε ολόκληρο το
χαρτζιλίκι μας για την αγορά ενός δίσκου

και γυρίζαμε σπίτι μας με δέος γι’ αυτό
που επρόκειτο να ακούσουμε. Αυτό το
συναίσθημα είναι πολύς καιρός που δεν
το νιώθω πια. Έχω όμως πάντα μεγάλο
σεβασμό για τον Χρήστο Λεοντή. Για τις
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εξαιρετικές μουσικές του, αλλά και για την
αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει
τόσα χρόνια την αλλαγή του τοπίου στην
«επίσημη» δισκογραφία, που του στοίχισε
μεν τον εξορισμό του στις παρυφές της,
αλλά και τον έσπρωξε περισσότερο στη
μουσική για το θέατρο, ειδικά τα αρχαία
δράματα και κωμωδίες, όπου είναι ο
κορυφαίος. Είχα τρακ όταν πηγαίναμε
με τη Μάρω να τον επισκεφθούμε στο
σπίτι του στην Παιανία. Μας υποδέχτηκε
εγκάρδια, μιλήσαμε, παίξαμε με τα σκυλιά
του, βγάλαμε φωτογραφίες. Και όταν
γυρίζαμε το βράδυ πίσω, συνειδητοποίησα
ότι ήμουνα πολύ χαρούμενος που (εγώ,
ο νεότερός του συνάδελφος, έτσι άνετα
και γενναιόδωρα όμως με αντιμετώπισε)
συνομίλησα με ένα από τα πέντε- έξι
πρόσωπα της ελληνικής μουσικής του 20ου
αιώνα που εκτιμώ περισσότερο. ( Α.Β.)
ΧΛ: Γεννήθηκα στην Κρήτη, στο
Ηράκλειο, το 1940. Εκεί τέλειωσα το
Γυμνάσιο, δεκαεφτά χρονών, γιατί μπήκα κι
ένα χρόνο μικρότερος. Το 1957 ήρθα στην
Αθήνα να σπουδάσω μουσική, κρυφίως.
Είχα δώσει στη Φυσικομαθηματική, όμως
η πρόθεσή μου, μιας και δεν θα γνώριζε
ο πατέρας μου τι θα κάνω εδώ, ήταν να
φύγω από την Κρήτη για να κάνω αυτό
που ήθελα, το είχα ξεκαθαρίσει στο μυαλό
μου από δέκα- δώδεκα χρονών. Μάλιστα
θυμάμαι και μια έκθεση στο σχολείο, στην
τρίτη τάξη, θα ήμουνα δεκατεσσάρων
χρονών περίπου, που έγραψα ότι θέλω
να γίνω μουσικός, να γράφω μουσική.
Αυτή την ανάγκη την αισθάνθηκα επειδή
έψελνα στην εκκλησία στη γειτονιά μου
στο Ηράκλειο και μου άρεσε να αλλάζω
τους ύμνους. Όχι μόνο οριζόντια, αλλά
και κάθετα. Το έκανα για τρεις φωνές ας
πούμε, προσπαθούσα εμπειρικά να βάλω
τις άλλες φωνές. Όταν μάλιστα ξαναείδα
μερικά από αυτά, πολύ αργότερα, έχοντας
σπουδάσει πια αρμονία, διαπίστωσα
ότι ήταν πολύ σωστά, απλοϊκές βέβαια
αρμονικές αντιμετωπίσεις, αλλά σωστές.
- Μου κάνει εντύπωση το ότι από τόσο
μικρός ήσασταν προσανατολισμένος
στο μονόδρομο του συνθέτη. Πως την
φανταζόσασταν τότε τη σύνθεση;
- Δεν ήξερα τι δουλειά κάνει ο συνθέτης,
αλλά εγώ ήθελα να φτιάχνω δικές μου
μελωδίες. Ήθελα να σπουδάσω μουσική,
να έρθω στο Ωδείο. Και μετά θα έβλεπα τι
θα έκανα. Όταν ήρθα να δώσω εξετάσεις,
μου λέει ο μακαρίτης ο Φαραντάτος,
ο διευθυντής του Ωδείου Αθηνών,
«παίζεις κανένα όργανο;» Απάντησα:
«λίγο μαντολίνο και λίγο βιολί.» «Ε τότε
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να κάνεις βιολί, για να βρεις και καμμιά
δουλειά στην Κρατική Ορχήστρα» «Δεν
θέλω βιολί, θεωρητικά θέλω να κάνω.»
Ήξερα δηλαδή τι ήθελα. Δεν μου είχε πει
κανείς ποτέ τίποτα. Φαίνεται όμως ότι το
ένστικτο των ανθρώπων είναι πολύ ισχυρό
για να σε κάνει να επιμένεις τόσο. Θυμάμαι
όταν πρωτοπήγα στη Φόδελε, ένα χωριό
έξω από το Ηράκλειο, όπου λέγεται ότι
γεννήθηκε ο Θεοτοκόπουλος, είσαι σε μια
χαράδρα και βλέπεις γύρω- γύρω βουνά.
Και αναρωτήθηκα, που διάβολο τώρα
αυτός από δω πέρα, μικρό παιδί, έμαθε ότι
υπάρχει Ισπανία και πήγε εκεί για να κάνει
ζωγραφική;
- Τι έγινε τελικά όταν ήρθατε στην
Αθήνα;
- Ήρθα λοιπόν στο Ωδείο Αθηνών και
ξεκίνησα από την αρχή, από το άλφα,
δηλαδή οι συμμαθητές μου ήτανε
παιδάκια πέντε χρονών. Στο τετράμηνοπεντάμηνο στην Αθήνα, έπεισε και η μάνα
μου τον πατέρα μου, οι μανάδες συνήθως
δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση, αφού
το παιδί θέλει να σπουδάσει μουσική,
άστονε να δοκιμάσει. Μού’ στελνε λοιπόν
ο πατέρας μου ελάχιστα χρήματα, γιατί
δεν είχε. Είχα όμως την τύχη να μου
δώσει αμέσως υποτροφία το Ωδείο, γιατί
σε τέσσερις- πέντε μήνες πέρασα τα
σολφέζ και τη θεωρία για πέντε χρόνια.
Και επειδή δεν είχαν δικαίωμα να δίνουν
χρήματα, με έβαλαν βιβλιοθηκάριο στο
Ωδείο Αθηνών. Αυτό ήταν ότι πρέπει για
μένα, έπαιρνα εξακόσιες δραχμές από την
Κρατική Ορχήστρα και πεντακόσιες από
τη Ραδιοφωνία. Διότι ότι έπαιζε η Κρατική
Ορχήστρα, αλλά και η Ορχήστρα της
Ραδιοφωνίας, τους το εδάνειζα εγώ, δεν
είχαν δικές τους βιβλιοθήκες. Και ήμουνα
και μέσα στα βιβλία που ήθελα, ήταν
μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ
προχώρησα ραγδαία με τον Παλλάντιο.
Μετά, το 1968, έφυγα στο Κονσερβατουάρ
στο Παρίσι, εκεί έκανα αντίστιξη. Ήταν
δικτατορία, βρώμαγε μπαρούτι ακόμα η
ατμόσφαιρα.
- Φαντάζομαι πως θα ήτανε δύσκολα
τότε τα πράγματα, μιας και ήσασταν
εκτεθειμένος
πολιτικά,
είχατε
κυκλοφορήσει την Καταχνιά κλπ.
- Εδώ δεν ήταν εύκολο να εργαστώ, γι’
αυτό σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στο
Παρίσι αποφασισμένος να σπουδάσω.
Δεν πήγαινα να κάνω ούτε τον εμιγκρέ,
ούτε τον αντιστασιακό, ούτε τίποτα. Στο
Κονσερβατουάρ τα πράγματα δεν ήτανε
εύκολη υπόθεση. Ήμουνα δεν ήμουνα δέκα
μέρες εκεί, δεν ήξερα κανέναν, δεν με ήξερε
κανείς, δεν είχα φροντίσει να πάρω ούτε

ένα τηλέφωνο μαζί μου. Είχα κατέβει στο
Μετρό να πάω στην Τράπεζα να πάρω τα
πρώτα χρήματα που θα μου στέλνανε από
εδώ, το φοιτητικό συνάλλαγμα ας πούμε.
Σε μια correspondence απ’ το ένα τραίνο
στο άλλο, ακούω κάποιον να μου φωνάζει:
«Χρήστο!» Και βλέπω έναν, σαν θάμνος
ήτανε. Τότε ήτανε και στη μόδα τα μούσια,
ένα μούσι σκέτο. «Ποιος είσαι;» του λέω,
«δεν σε ξέρω!» Πλησιάζω, ήτανε ένα παιδί,
ο Γιάννης ο Λίναρης, καλή του ώρα. Αυτός
ήτανε κινηματογραφιστής, τώρα είναι στην
Ολλανδία. Μου λέει: «Καλά που σε βρήκα,
σε ψάχνει ο Γαβράς.» Εγώ δεν τον ήξερα
το Γαβρά. Μου λέει λοιπόν ποιος είναι,
αλλά και ότι γυρνάει μια ταινία, το Ζ, και
θέλει να του κάνω τη μουσική. Μου ζήτησε
και το τηλέφωνό μου. Του το έδωσα,
αλλά τον παρακάλεσα να μην το δώσει σε
κανέναν άλλο. Πράγματι, την άλλη μέρα
με πήρε ο Βασίλης ο Βασιλικός στην αρχή
και μετά ο Γαβράς. Συναντηθήκαμε. Κάνω
μια ταινία, μου λέει, το βιβλίο του Βασίλη,
με τον Υβ Μοντάν κλπ. Όμως κοίταξε, έχω
στείλει το σενάριο στον Μίκη. Δεν ξέρω αν
θα φτάσει ποτέ στα χέρια του, οι συνθήκες
είναι δύσκολες. Του ζητάω να γράψει
καινούργια μουσική, ή να μας επιτρέψει να
κάνουμε χρήση τραγουδιών του. Υπάρχει
και η περίπτωση να μην το λάβει ποτέ,
οπότε θα μας κάνεις εσύ τη μουσική. Η
στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε
μοτίβα, αν θες να βοηθήσεις με τα μοτίβα
του Μίκη. Του λέω εντάξει, από τη
στιγμή που με βάζεις στη διαδικασία, ότι
χρειαστεί είμαι διατεθειμένος να το κάνω.
Παρακολούθησα και δυο- τρεις προβολές.
Δεν ήταν τυχερό βέβαια να το κάνω,
ήρθαν τα πράγματα αλλιώς. Στο Παρίσι
έμεινα περίπου ενάμιση χρόνο. Μετά δεν
είχα χρήματα, έμεινε και έγκυος η πρώτη
μου γυναίκα, οπότε είχαμε πρόβλημα
οικονομικό. Έτσι, γύρισα πίσω και έγινα
μαθητής του Γιάννη του Παπαϊωάννου.
- Παρεμπιπτόντως, εκείνη την εποχή
ήταν που κάνατε και τη μουσική για την
Αθλητική Κυριακή της τηλεόρασης; Ο
περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ότι είναι
δική σας.
- Ναι, το 1969. Από το Παρίσι ερχόμουνα
και έκανα ένα διαφημιστικό, εκείνη η
περίοδος ήτανε. Έχω κάνει κι άλλα
διαφημιστικά, που δεν τα θυμάμαι τώρα.
Αυτό για το ποδόσφαιρο το είχα κάνει
πάντως για τον Παπαστράτο.
- Το ’61 εμφανίζεται ο Θεοδωράκης με
τον Επιτάφιο και το ’64 εσείς κάνετε την
Καταχνιά. Κάθε φορά που την ακούω με
εντυπωσιάζει, τόσο συνθετικά όσο και
ενορχηστρωτικά, απ’ τη στιγμή μάλιστα
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που ξέρω ότι φτιάχτηκε από έναν
πρωτοεμφανιζόμενο στην ουσία συνθέτη,
εικοσιτεσσάρων μόλις χρονών. Αλλά και
η έννοια συνθέτης είχε τότε διαφορετική
βαρύτητα σε σχέση με σήμερα.
- Εγώ πιστεύω πως ο συνθέτης πρέπει να
είναι έτοιμος ιδεολογικά για να γράψει.
Θα πρέπει να ξέρεις γιατί γράφεις, σε
ποιον απευθύνεσαι, από πού αντλείς, τι θες
να κάνεις. Δηλαδή άλλο είναι να κάνεις τη
φιγούρα σου και άλλο να θες να ανατρέψεις
το σύμπαν. Να βάλεις με τον τρόπο σου
σε κινητοποίηση τον κόσμο, αλλά κι εσύ
να μπεις σε μια διαδικασία αλλαγής των
πραγμάτων, με ιδεολογικούς στόχους
να καλυτερέψεις τη ζωή σου, τη ζωή
των ανθρώπων, τις σχέσεις σου με τους
άλλους ανθρώπους, όλα αυτά. Από τότε
που ασχολήθηκα με το αρχαίο δράμα, ας

Αντίσταση. Ίσα-ίσα που έμπαινες φυλακή,
η σε στέλνανε εξορία, ήτανε πολύ δύσκολα
τα πράγματα στην καθημερινή συμβίωση
των ανθρώπων. Και αυτό που έλεγες, για
να δώσεις και να πάρεις κουράγιο, ήτανε
το ζητούμενο. Αυτό ήταν που σ’ έκανε
και να αναζητήσεις, μέσα από την ίδια
τη ζωή τη δική σου και των προπατόρων
σου, το υλικό για να εκφραστείς και να
δημιουργήσεις.
- Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε και ο
πρώτος, μετά το Θεοδωράκη, που
κάνατε λαϊκές συναυλίες.
-Ναι, έτσι γνωρίστηκα με τον Μίκη
άλλωστε, το ΄61 που ήρθε από το Παρίσι
για να κάνει την πρώτη του συναυλία
εδώ. Εγώ ήμουνα τότε συγκάτοικος με
τον Μαρκόπουλο. Μου λέει λοιπόν ο
Γιάννης, ήρθε ένας καινούργιος μουσικός,

Ο Αγγέλου «χάθηκε» κιόλας λίγο, είδε
κόσμο, άνοιγε η σκηνή, δηλαδή είχε και
την πλάκα του το πράγμα. Θα σου πω όμως
και μια ιστορία διδακτική για τους νέους
μουσικούς. Το ’66 είχα μια ορχήστρα
για τις συναυλίες, ο Λεμονόπουλος και ο
Ξαπλαντέρης μπουζούκια, ο μπαρμπαΣπύρος ο Περιστέρης κιθάρα, ο Ορφανός
στο πιάνο, ο Μεθυμάκης έπαιζε ντραμς και
ο Πάνος ο Ιατρού μπάσσο. Τραγουδιστές ο
Περπινιάδης και ο Τσετίνης. Οργανώσαμε
τις συναυλίες για τέσσερις Δευτέρες στο
Κεντρικόν, όπου εγώ θα παρουσίαζα την
Ανάσταση ονείρων σε πρώτη εκτέλεση
και ο Μίκης το Μαουτχάουζεν και
τη Ρωμιοσύνη. Άσχημες οι συνθήκες,
τρομοκρατία μεγάλη. Αστυνομία απ’ έξω
με γκλομπ, δεν αφήνανε τον κόσμο να
μπει μέσα, εμένα για να μ’ αφήσουνε να

πούμε, μέχρι και σήμερα, βλέπω ότι όλοι
αυτοί οι άνθρωποι λέγανε τα αυτονόητα αφ’
ενός. Αφ’ ετέρου, το εργαλείο τους ήτανε
ο απλούστερος τρόπος για να μπορούνε να
έρθουνε σε επικοινωνία με όλο τον κόσμο,
που κάτι προσδοκούσε. Μην ξεχνάς ότι
αυτή η περίοδος, το ’61 με ’63, είναι η
πρώτη φορά που χάνει την εξουσία η
Δεξιά, ανατρέπεται. Το ’61 είναι οι εκλογές
της βίας και της νοθείας και το ’63 βγαίνει
ο Γεώργιος Παπανδρέου, μια αλλαγή στον
κόσμο, μια προσδοκία άλλη. Φαίνεται
ότι ήμασταν έτοιμοι κι εμείς, μαζί με τον
κόσμο, να αλλάξουμε τα πράγματα. Μιας
και μίλησες για την Καταχνιά, δεν είχε
γραφτεί μέχρι τότε τίποτα για την Εθνική

ζητάει αντιγραφείς για τις πάρτες του,
πάμε; Του λέω πάμε σούμπιτοι, για να
βγάλουμε και κανα φράγκο, ήτανε εφτά
δραχμές η σελίδα. Ετοιμάζει λοιπόν ο
Μίκης τη συναυλία στο Κεντρικόν, εκεί
όπου λιποθύμησε ο Μπιθικώτσης κλπ. Και
η καθυστέρηση της συναυλίας ωφείλετο
στο ότι δεν μας δίνανε τα λεφτά και εμείς
πήραμε τις πάρτες και γυρίζαμε γύρωγύρω στο Σύνταγμα! (γέλια) Αργότερα
άρχισα να κάνω κι εγώ συναυλίες. Πριν
ακόμα μπούμε στο στούντιο για να
δισκογραφηθεί η Καταχνιά, έκανα μια
συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του
Πειραιά. Μπουζούκι έπαιζε ο Αγγέλου,
που μόλις είχε έρθει από την Αμερική.

μπω μου ζητάγανε εισιτήριο να σκεφτείς.
Τέλος πάντων, παίζουμε την πρώτη και τη
δεύτερη συναυλία. Και την τρίτη Δευτέρα
βλέπω στα παρασκήνια έναν μουσικό, τον
Μπάμπη τον Μαλλίδη, τον κιθαρίστα.
«Γεια σου μαέστρο, τι κάνεις; Θα παίξουμε
μαζί απόψε.» «Μα πως; Αφού εγώ έχω
τον μπαρμπα- Σπύρο τον Περιστέρη.»
Επιμένει: «Μαζί θα παίξουμε.» «Αφού δεν
έχεις κάνει πρόβα». «Έχω κάνει» μου λέει,
«μού’ κανε ο μπαρμπα- Σπύρος. Με πήρε
χτες και μου είπε, για να μην αφήσουμε
εκτεθειμένο το παιδί, έλα να σου κάνω
πρόβα, πάρε και τις πάρτες για να πας να
παίξεις αύριο εσύ, εγώ δεν μπορώ.» Και σε
μισή ώρα πέθανε ο μπαρμπα- Σπύρος. Δεν
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είναι συγκλονιστικό;
- Ασύλληπτο!
- Πέθαινε ο άνθρωπος και είχε στο νου του
να κάνει το καθήκον του, φρόντισε να βρει
αντικαταστάτη και να τον διδάξει.
- Στον όρο συνθέτης υπάρχει πάντα
και κάτι το λόγιο, όταν ακούμε δηλαδή
αυτή τη λέξη, το μυαλό μας πάει και
στον Μότσαρτ η τον Μπετόβεν. Έχω
την εντύπωση για σας ότι, περισσότερο
ίσως από κάθε άλλο συνάδελφό σας
της ίδιας γενιάς, διαπνέεστε από
τραγουδοκεντρική
αντίληψη.
Σας
φαντάζομαι τραγούδια να σχεδιάζετε
μια ζωή.
- Προ ημερών μιλούσα στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας. Με είχε προσκαλέσει να
μιλήσω
σε κάτι μεταπτυχιακούς φοιτητές της
θεατρολογίας για το αρχαίο ελληνικό
δράμα. Είπα λοιπόν σ’ αυτά τα παιδιά
ότι εγώ δεν είμαι προφέσσορας, μην
περιμένετε από μένα να σας δώσω
κώδικες. Εγώ θα σας πω μερικές εμπειρίες
δικές μου, θα σας βάλω μουσική μου να
ακούσετε, θα σας πω γιατί το έκανα έτσι
και όχι αλλιώς, θα σας πω και ποιο είναι
το στοιχείο που αναζητώ. Εγώ προσπαθώ
λοιπόν να κατανοήσω αυτό που αυθαίρετα
ονόμασα μόνος μου «λαϊκή συνείδηση».
Δηλαδή δεν κάθομαι εδώ που κάθομαι
τώρα και γράφω μουσική, έρχομαι
εκεί που είστε εσείς και βλέπω προς τη
σκηνή. Και προσπαθώ να καταλάβω τι
προσδοκάτε, τι θα θέλατε, τι θα σας άρεσε
ν’ ακούσετε αν ήσασταν στη θέση μου.
Αυτό με βάζει σε μια κινητικότητα και
σε μια διαδικασία τέτοια, αναζήτησης της
λαϊκής συνείδησης, έτσι τουλάχιστον όπως
έχει περάσει από αιώνες τώρα. Η μουσική
μου είναι επηρεασμένη πάρα πολύ από το
βυζαντινό μέλος, από το κρητικό τραγούδι,
από το λαϊκό τραγούδι κλπ. Κοίταξε,
έχεις περάσει από το Ωδείο και ξέρεις
το σύνδρομο του Ωδείου. Το να δεχθείς
μέσα σου τη φόρμα του τραγουδιού είναι
μεγάλη επανάσταση για κάποιον που κάνει
σοβαρές σπουδές. Έχω επιλέξει να κάνω
αυτό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, θέλω
αυτό να υπηρετήσω. Βέβαια, ήτανε και
άλλοι συνάδελφοι που είχανε την εντελώς
αντίθετη άποψη από μένα. Μας ρωτήσανε,
ας πούμε, αν λαμβάνουμε υπ’ όψη μας το
κοινό όταν γράφουμε. Και λέγανε πως δεν
λαμβάνουμε υπ’ όψη μας το κοινό, διότι
ευτελίζουμε τη μουσική μας. Εγώ λέω το
εντελώς ανάποδο, λαμβάνω υπ’ όψη μου
μόνο το κοινό, προσπαθώντας να βρω τη
γλώσσα επικοινωνίας μαζί του.
- Με το θέατρο πως έγινε και
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«κολλήσατε»;
- Αφού μου λένε έλα να κάνεις θέατρο,
φαίνεται ότι το κάνω καλά, ξέρω ‘γω; Αλλά
το αγαπάω κιόλας, γιατί εκεί αισθάνομαι
την ελευθερία μου. Στο θέατρο βρήκα ένα
πεδίο ευρύτατο για να αναπτύξει κάποιος
τις μουσικές του ιδέες και την ιδεολογία
του μέσα απ’ αυτό. Δηλαδή όταν σου λένε
να κάνεις Τρωάδες, Ηλέκτρα, Μήδεια,
Ευριπίδη, Αριστοφάνη, τι άλλο θέλεις;
Το αγαπάω αυτό το πράγμα, διδάσκομαι
ακόμα απ’ αυτό. Εκατό φορές να διαβάσεις
τον κάθε στίχο, την εκατοστή φορά πάλι
θα δεις ένα πράγμα που δεν είδες την
ενενηκοστή ενάτη.
- Φέτος σπάσατε το ρεκόρ, με τέσσερις
Αριστοφάνηδες στην Επίδαυρο.
- Ναι, τρεις με το Θέατρο Τέχνης, Αχαρνής,
Ειρήνη, Πλούτο και τη Λυσιστράτη
με το Εθνικό Θέατρο. Η Λυσιστράτη
είναι καινούργια μουσική, την έκανα
τώρα, οι άλλες είναι παλαιότερες.- Είστε
αποκλειστικά πια προσανατολισμένος
στη σύνθεση μουσικής για το θέατρο;
- Όχι. Αλλά δεν το επιλέγω μόνο εγώ.
Είναι γεμάτο τραγούδια το συρτάρι μου.
Δεν ενδιαφέρεται όμως κανείς.
- Και θα μείνουν στο συρτάρι;
- Τι να κάνω εγώ δηλαδή;
- Τι κάνατε τότε που βγαίνανε οι δίσκοι
σας;
- Τότε μου ζητάγανε. Έχεις τραγούδια να
κάνουμε δίσκους; Για να είμαι ειλικρινής,
ποτέ δεν τα πήγαινα ιδιαίτερα καλά με
τη δισκογραφία. Η επικοινωνία με αυτού
του είδους την λογική δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Εμένα κάθε φορά μου ζητάγανε
τον προηγούμενο δίσκο. Πήγαινα έναν
δίσκο και μου λέγανε δεν μας κάνει, δεν
μας φτιάχνεις έναν σαν τον προηγούμενο;
Μα όταν σας τον έφερα, μου λέγατε πως
δεν σας αρέσει. Όταν έκανα την Καταχνιά,
ευτυχώς ήτανε ο Βίρβος τότε στα
πράγματα και καθάρισε, δεν ανακατεύτηκα
καθόλου, ήμουνα και μικρό παιδί. Τώρα
με ρωτάει κανείς; Δεν με ρωτάει. Ε, ας
πάνε να τα κάνουνε μόνοι τους. Αφού η
αγορά αποφάσισε να πουλάει αυτά που
πουλάει, είναι δικό τους πρόβλημα. Τα
κανάλια κάνουνε εταιρείες. Και οι εταιρείες
κλείνουνε, θα τους έρθει μπούμερανγκ.
Τόσα χρόνια προσανατολιζόσαστε να
είστε πωλητές απορριμμάτων, εισπράξτε
τώρα αυτό που κάνατε. Σε ότι με αφορά,
αυτό που εξαρτάται από μένα, το κάνω.
Η προσπαθώ να το κάνω. Όταν όμως δεν
εξαρτάται από μένα, πως θα πάω να τους
πω να κάνουμε δίσκους; Μη σώσουμε και
κάνουμε!
- Παρά ταύτα, κάτι πρέπει να γίνει για

να πάρει ένα τέλος κάποτε αυτό το χάλι,
όπου το γούστο –και το συμφέρον- δέκα
ανθρώπων καθορίζει αυτό που ακούμε
καθημερινά όλοι οι υπόλοιποι. Εσείς τι
προτείνετε;
- Έχω να κάνω μια συγκεκριμένη
πρόταση προς τον Πρωθυπουργό
της χώρας, που είναι και Υπουργός
Πολιτισμού και, ως τέτοιος, οφείλει να
αποδείξει ότι είναι σύμμαχος και όχι
εχθρός των καλλιτεχνών. Το Υπουργείο
Πολιτισμού να συνεργαστεί με τους
έλληνες συνθέτες και να κουβεντιάσουν
το ζήτημα της δισκογράφησης των
έργων τους, για να κινηθεί η διαδικασία
της παραγωγής καινούργιων έργων.
Γιατί με την τρέχουσα νοοτροπία τους,
οι ιδιωτικοί φορείς ενεργούν με τρόπο
που μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα
αρμόζει. Υπάρχουν άπειροι τρόποι για να
αρχίσει να κινείται η μουσική παραγωγή
με αξιοπρέπεια. Δεν είναι προϊόν για τα
σκουπίδια.
- Πως θέλετε να κλείσουμε αυτή τη
συνομιλία;
- Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους νέους
μουσικούς και να τους πω ότι πρέπει να
πάρουνε πρωτοβουλίες οι ίδιοι. Ο κόσμος
θα τους δεχτεί. Υπάρχει πολύς κόσμος,
ο οποίος είναι έτοιμος να αγκαλιάσει τις
προσπάθειες, αρκεί να δραστηριοποιηθεί
ο νέος άνθρωπος και να προσπαθήσει να
οργανώσει την παράστασή του, να βρει
την αυτοπεποίθησή του, να αποκτήσει μια
ιδεολογία και να βγει προς τα έξω. Να
είστε σίγουροι ότι θα βρείτε ακροατές και
θα πάρετε πολύ μεγάλο θάρρος από την
επαφή και την επικοινωνία με τον κόσμο.
Αγνοείστε όλους αυτούς τους εμπόρους
της μουσικής, αφήστε τους να βράζουν
στο ζουμί τους. Βρείτε μόνοι σας τρόπους
να διαδώσετε τη μουσική σας. Κάντε
μια ζωντανή παράσταση, ηχογραφείστε
την και δώστε την στο internet για να
μπορεί να την ακούει ο καθένας, δώστε
την τζάμπα. Μην σας πιάνει απογοήτευση
όταν έρχεστε σε επαφή με την καθεστηκυία
τάξη, τηλεόραση, ραδιόφωνο και εταιρείες.
Αυτοί κάνουνε μπίζνες. Δεν έχει θέση ο νέος
μουσικός εκεί πέρα. Πρέπει να περάσει
κανείς και σε πράξεις που να κάνουνε
τελατίνι το όλο σύστημα. Αλλά πρέπει να
το έχεις πάρει απόφαση. Δεν έχω να κάνω
τίποτα μαζί σας, εσείς κάνετε αυτό και εγώ
κάνω τούτο. Γυρίστε την πλάτη στην κάθε
μορφή εξουσίας, εταιρείες, τηλεόραση και
ραδιόφωνο. Και ελάτε σε επαφή με τον
κόσμο, τότε μόνο θα δείτε άσπρη μέρα!
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