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Στο τεύχος αυτό ξεκινάμε την παρουσίαση την ιστορία της ζωής των παιδιών από την 

Ελλάδα στους πιο μεγάλους παιδικούς σταθμούς στην Τσεχοσλοβακία, τα οποία φτάσανε 

στην φιλόξενη αυτή χωρά για να σωθούν από την λαίλαπα του ελληνικού εμφυλίου 

πολέμου. Ξεκινάμε με δύο σταθμούς, στην πόλη Χράσταβα και στο Μάχνιν στην Βόρεια 

Τσεχοσλοβακία, στην περιοχή Λίμπερετς. Τα περισσότερα στοιχεία είναι βασισμένα στο 

εξαιρετικό βιβλίο της Ανθούλας Μπότου και του Μίλαν Κονέτσνυ, το οποίο εκδόθηκε από 

την Ελληνική Κοινότητα Πράγας το 2005. Εκτενή χρήση έγινε από τις συνεντεύξεις της 

Ελπινίκης Δαμιανίδου και του αείμνηστου Γιάννη Παταρίδη, τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει 

σε τεύχη του περιοδικού, τη συνέντευξη της Γιαννούλας Βαρελάς δημοσιευμένη στην 

διπλωματική εργασία της Κατερίνας Νόβοτνα στο Πανεπιστήμιο Λίμπερετς  ενώ οι 

φωτογραφίες είναι από τα προσωπικά αρχεία της Ελπινίκης Δαμιανίδου, του αείμνηστου 

Γιάννη Παταρίδου και του Γιώργου Μιχαηλίδη από τη Μεγάλη Στέρνα και πρώην 

τρόφιμος σε διάφορους παιδικούς σταθμούς στην Τσεχοσλοβακία. Μου έκανε εντύπωση 

ότι παρά τις δυσκολίες στις αρχές της άφιξης των χιλιάδων παιδιών που αντιμετώπισαν οι 

τσεχικές αρχές και οι οποίες περιγράφονται στα διάφορα αρχεία, τα τότε παιδιά θυμούνται 

τα ευτυχισμένα τους παιδικά χρόνια στους σταθμούς όπου έμαθαν να λειτουργούν σε ένα 

διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον χωρίς να χάσουν την ελληνικότητά τους εάν και δεν 

επαναπατρίσθηκαν και έμειναν στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία μέχρι σήμερα. Επίσης, 

δημοσιεύουμε και δύο ντοκουμέντα εκθέσεις για την άφιξη των παιδιών στην Ουγγαρία, 

όπου περιγράφονται οι πρώτες δυσκολίες στην οργάνωση των σταθμών. 

Η εκπομπή της ΕΡΤ «Η Ώρα της Ελλάδας» του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελίδη είχε 

μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη της Ταβέρνας Μαργαρίτα στην Πράγα 

4, Χάρη Κλετσάη, την επιμέλεια την οποία έκανε η Τασούλα Ζησάκη-Healey με την 

άδεια του δημοσιογράφου. Η εκπομπή αυτή τακτικά παρουσιάζει μέλη της Ελληνικής 

Κοινότητας Πράγας και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία.  

Στην στήλη «Από την Ελλάδα για την Ελλάδα» θα διαβάσουμε για το αντάμωμα των 

επαναπατρισθέντων πρώην πολιτικών προσφύγων στις Λαϊκές Δημοκρατίες και τη Σοβιετική 

Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε όπως πάντα στον Άγιο Γεώργιο της Νάουσας μετά 

από δύο χρόνια διακοπή λόγω της πανδημίας. Επίσης, στην ίδια στήλη αναδημοσιεύουμε 

τη συζήτηση με τον Κώστα 

Δρόσο, πολεμιστή της 

Κύπρου το 1974, τιμημένο 

με «Μετάλλιο Εξαίρετων 

Πράξεων». Στη στήλη αυτή 

σας παρουσιάζουμε και τον 

μεγάλο τραγουδιστή και 

συνθέτη Νίκο Ξυλούρη.

Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)  
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Της Τασούλας Ζησάκη-Healey

«Όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα, 

ύστερα από 56 χρόνια θεωρώ πολύ 

σωστή και σωτήρια και αναγκαία την 

απόφαση του ΚΚΕ να σταλούν τα 

παιδιά στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Σώθηκαν τα παιδιά εκείνα 

και σπούδασαν και στηρίχτηκαν στην 

παραπέρα ζωή τους. Άρα ήταν μια 

σωστή πολιτική ενέργεια…Για τα παιδιά 

αυτά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη λύση». 

(Θανάσης Μητσόπουλος, μέλος της 

ΕΒΟΠ)

Το αφιέρωμα αυτό είναι για τα παιδιά, 

τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι είχαν 

έρθει στην Τσεχοσλοβακία το 1948 και 

1949, από την Ελλάδα λόγω του ελληνικού 

εμφυλίου πολέμου (1946-1949).

Η απόφαση για να μεταφερθούν τα 

παιδιά από τις εμπόλεμες περιοχές στην 

Ελλάδα πάρθηκε στις 7 Μαρτίου 1948 

από την ΠΔΚ (Προσωρινή Δημοκρατική 

Κυβέρνηση της Ελλάδας) όταν η ΠΔΚ 

απευθύνθηκε στις κυβερνήσεις των Λαϊκών 

Δημοκρατιών να φιλοξενήσουν προσωρινά 

τα παιδιά της Ελλάδας και οι χώρες 

των Λαϊκών Δημοκρατιών Βουλγαρία, 

Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, 

Ρουμανία και Ανατολική Γερμανία 

ανέλαβαν να φιλοξενήσουν, προστατέψουν 

και περιθάλψουν τα Ελληνόπουλα για 

όσο διάστημα θα χρειαζόταν. Είχε 

προηγηθεί και η θετική ανταπόκριση των 

αντιπροσώπων στο Διεθνές Συνέδριο 

Δημοκρατικής Νεολαίας στο Βελιγράδι 

στις 3 Μαρτίου 1948 όταν ο Έλληνας 

αντιπρόσωπος έθεσε το θέμα για την 

προσωρινή φιλοξενία των προσφυγόπουλων 

και την παροχή βοήθειας και μόρφωσης σ’ 

αυτά. Η απόφαση της ΠΔΚ δημοσιεύτηκε 

στο Δελτίο Ειδήσεων του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ): «(…) Με την 

τελευταία διαταγή της Φρειδερίκης, 

που διέταξε τους υποτακτικούς της, 

να συγκεντρώσουν όλα ανεξαιρέτως 

τα παιδιά στα κέντρα, για να τα 

μετατρέψουν σε γενίτσαρους και να τα 

βάλουν αναγκαστικά στις αγαπητές της 

χιτλερικές οργανώσεις νεολαίας. Ακόμα 

δε και με άνανδρους βομβαρδισμούς 

των ανυπεράσπιστων γυναικόπαιδων 

από τους οποίους τον τελευταίο καιρό 

σκοτώθηκαν 120 παιδάκια, αποφάσισε 

να κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις των 

λαϊκών οργανώσεων και των γονιών και 

να εγκρίνει την αποστολή και παραμονή 

των παιδιών, μέχρις ότου οι συνθήκες 

στη χώρα μας θα επιτρέψουν την 

επιστροφή τους…»

Η μεταφορά των παιδιών στις τότε Λαϊκές 

Δημοκρατίες έγινε με την συγκατάθεση 

των γονέων, είτε των συγγενών εάν οι 

γονείς έλλειπαν (είτε διότι ήταν μαχητές 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 

είτε διότι είχαν σκοτωθεί στις μάχες με 

τον κυβερνητικό στρατό, είτε διότι ήταν 

εξορία σε νησιά της Ελλάδας). Όλη 

αυτή την οργάνωση της μεταφοράς, της 

εγκατάστασης σε παιδικούς σταθμούς, 

την οργάνωση των ελληνικών μαθημάτων 

και του ελληνικού περιβάλλοντος, 

της ελληνικής διαπαιδαγώγησης, του 

περάσματος στα τσεχικά σχολεία της κάθε 

χώρας και αργότερα σε ανώτερες, ανώτατες, 

τεχνικές σχολές, κ.ά. την είχε αναλάβει το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), 

η ΕΒΟΠ (Επιτροπή Βοήθεια στο Παιδί), 

σε συνεργασία με διάφορες οργανώσεις και 

τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα 

των χωρών αυτών. Αυτήν την ευγενική 

δράση στην Τσεχοσλοβακία ανέλαβαν 

στην Τσεχοσλοβακία οργανώσεις όπως 

«Ελληνική Δράση» και «Βοήθεια στα 

Ελληνόπουλα» του Τσεχοσλοβάκικου-

Ελληνικού Συνδέσμου, του Υπουργείου 

Κοινωνικής Πρόνοιας, του Ερυθρού 

Σταυρού Τσεχοσλοβακίας, του 

Υπουργείου Παιδείας και κυρίως του 

τμήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Τσεχοσλοβακίας, υπεύθυνου για τους 

έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στην 

Τσεχοσλοβακία. Μερικά από τα τότε 

μικρότερα παιδιά, ‘τα παιδιά του ‘48’, 

είτε ‘τα ανταρτόπουλα’ όπως τους αρέσει 

να αναφερόμαστε σ’ αυτά, δεν γνωρίζουν 

είτε για κάποιο λόγω παραλείπουν την 

αναφορά τους στον κύριο και σημαντικό 

ρόλο του ΚΚΕ σε όλη αυτή τη δράση. Το 

Μάη του 1948 η Προσωρινή Δημοκρατική 

Κυβέρνηση συγκρότησε ειδική επιτροπή, 

την ΕΒΟΠ (Επιτροπή Βοήθειας στο 

Παιδί) με Πρόεδρο τον διακεκριμένο 

χειρούργο Πέτρο Κόκκαλη. Από την 

πλευρά της, αυτή η Επιτροπή συγκρότησε 

την Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή μέλη 

της οποίας ήταν οι: Γιώργης Αθανασιάδης, 

Έλλη Αλεξίου, Γιάννης Κούρτης, Μέλπω 

Αξιώτη, Δημήτρης Φωτόπουλος, Μαρίκα 

Μινεέμη, Χριστίνα Κούρτη, Θανάσης 

Μητσόπουλος, Μιχάλης Οικονόμου, 

Στράτος Τσιρατζίδης, κ.α. και αργότερα 

προστέθηκαν στην ΕΒΟΠ οι: Γιώργης 

Ζωίδης, η Ρούλα Κουκούλου κ.ά. Στην 

πλειοψηφία τα μέλη αυτά της ΕΒΟΠ ήταν 

και οι συγγραφείς των πρώτων εγχειρίδιων 

για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

της ιστορίας, γεωγραφίας της Ελλάδας και 

εξωσχολικά βιβλία. 

Στην Τσεχοσλοβακία η έδρα της 

πενταμελής ΕΒΟΠ ήταν στην 

Πράγα, στο Υπουργείο Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Η Επιτροπή της ΕΒΟΠ 

στην Τσεχοσλοβακία συνεργαζότανε 

με όλες τις σχετικές οργανώσεις, τον 

Ερυθρό Σταυρό Τσεχοσλοβακίας και το 

Υπουργείο Παιδείας και έτσι κατάρτισε 

αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης 

των ελληνικών μαθημάτων, φρόντιζε οι 

παιδικοί σταθμοί να έχουν το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό, παιδονομικό προσωπικό, 

οργάνωνε τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

και συνδιασκέψεις για τους δασκάλους 

και παιδονόμους, τηρούσε μητρώα των 

παιδιών, ενημέρωνε τους γονείς για τα 

παιδιά τους, κ.ά. Ο πρώτος Πρόεδρος 

της ΕΒΟΠ στην Τσεχοσλοβακία ήταν 

ο Γιάννης Νούτσος, στο αρχείο του 

οποίου βρίσκουμε λεπτομερειακές 

πληροφορίες για την μεταφορά και 

εγκατάσταση των παιδιών στους παιδικούς 

σταθμούς το 1948. Μετά τον Γιάννη 

Νούτσο, ο οποίος έφυγε για λίγο χρονικό 

διάστημα από την Τσεχοσλοβακία για 

να οργανώσει παιδαγωγικά σεμινάρια 

στη Βουλγαρία και Ρουμανία, τη θέση 

του πήρε ο Κώστας Μεταλλίδης και 

από το 1952 μέλη της ΕΒΟΠ ήταν οι: 

Λυσίμαχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, 

Κώστας Σάγκας, υπεύθυνος σχολικής 

αγωγής, Γιάννης Δόβας, εκπρόσωπος 

νεολαίας/ΕΠΟΝ, Θεόδωρος Νεδέλκος, 

εκπρόσωπος Σλαβομακεδόνων, 

Παρθενόπη Κεσίδου, εκπρόσωπος 

γυναικών, ο Μάρκος Μαρκουλής 

υγειονομικός επιθεωρητής, γιατρός 

από την Κύπρο, Γεώργιος Σαββίδης, 

φιλόλογος, υπεύθυνος γραφείου και Όλγα 

Σαββίδου, φιλόλογος, μεταφράστρια. 

Η ΕΒΟΠ διαλύθηκε το 1955 και την 

οργάνωση ανέλαβαν οι εκπαιδευτικές 
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επιτροπές. 

Ανακοινώσεις για την άφιξη και βοήθεια 

στα Ελληνόπουλα στην Τσεχοσλοβακία 

απευθυνότανε προς το ευρύτερο 

κοινό μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών, 

εφημερίδων, φυλλαδίων καθώς και 

σε σχολεία, εργοστάσια, γυναικείες 

οργανώσεις, συνδικάτα και σε απλούς 

πολίτες. Όλοι αυτοί οι φορείς και 

προπαντός οι κομματικές οργανώσεις 

του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας σε εργοστάσια 

κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η ανταπόκριση 

ήταν κι αυτή άμεση και από τον απλό πολίτη 

μέχρι τους μικρούς μαθητές σε σχολεία. 

Όλοι ξεκίνησαν να μαζεύουν βοήθεια σε 

ρουχισμό, υποδήματα, παιχνίδια, σεντόνια 

και κουβέρτες μέχρι και οδοντόβουρτσες. 

Η μεγαλύτερη έκπληξη για τα παιδιά της 

Ελλάδας στους παιδικούς σταθμούς ήταν 

και τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα δώρα που 

είχαν στείλει οι Τσεχοσλοβάκοι πολίτες 

και οι μικροί μαθητές από διάφορα 

σχολεία το 1948. Σε αρκετές συνεντεύξεις 

των τότε παιδιών που έχουν δημοσιευτεί 

σχετικά με την φροντίδα και την 

ευγνωμοσύνη τους γίνονται πολλές φορές 

αναφορές μόνο στον Ερυθρό Σταυρό της 

Τσεχοσλοβακίας είτε σε κάποια ‘αόρατη’ 

οργάνωση που τους φρόντιζε. Σίγουρα 

δεν θα ήταν και τόσο εύκολη η οργάνωση 

αυτής της  φιλοξενίας εάν έχουμε υπόψη 

μας ότι οι πρώτες αποστολές των παιδιών 

ξεκίνησαν να φτάνουν στην Τσεχοσλοβακία 

μετά από τρία χρόνια από τη λήξη 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την 

απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από 

τον Κόκκινο Στρατό, τρία χρόνια μετά 

την εκδίωξη των πάνω από 3 εκατομμύρια 

Σουδητών και μετά από δύο μήνες, στις 

27 Απρίλη 1948 όταν φτάνει η πρώτη 

αποστολή των παιδιών από την Ελλάδα και 

στην εξουσία ήρθε το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 

στις 25 Φεβρουαρίου 1948. Ήταν ακόμα 

μία περίοδο όταν υπήρχε μία πολιτική 

και οικονομική αστάθεια και όταν ακόμα 

στη χώρα αυτή ενεργούσαν αντιδραστικές 

δυνάμεις ενάντια στο καινούργιο καθεστώς. 

Υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, συγκεκριμένα 

στις περιοχές όπου κατοικούσαν Σουδήτες 

Γερμανοί, όπου πρώην ιδιοκτήτες και 

μερικοί ακόμα του προσωπικού των 

σταθμών, κάνανε ότι μπορούσαν για να 

δυσκολέψουν ακόμα και να σαμποτάρουν 

την οργάνωση της ζωής των παιδιών στους 

σταθμούς.

Η Ελπινίκη Δαμιανίδου η οποία ήρθε με 

μία από τις αποστολές από το Μπούλκες 

το 1949, είχε την ατυχία να ‘φιλοξενηθεί’ 

πρώτα στον παιδικό σταθμό ‘κάποιου 

Βίτκοβ’. Ακόμα δεν ξεχνάει πως είχαν 

πιάσει ψείρες όλα τα παιδιά, πως πλενότανε 

στο ποτάμι διότι η ‘παράγκα’ δεν είχε 

νερό, πως ήταν πάντα πεινασμένα αφού το 

φαγητό της ‘χοντρής Τσέχας μαγείρισσας’ 

δεν τρωγότανε. Δεν ήταν λίγες οι φορές 

που οι κάτοικοι της πόλης τους πετούσανε 

πέτρες. Στη συνέντευξη που μας έδωσε 

πρώτα για το περιοδικό «Καλημέρα», 

η Ελπινίκη θυμάται: «Μας πήγαν σε 

κάποιο μέρος, Βίτκοβ το λέγανε. 

Θυμάμαι ότι οι Τσέχοι εκεί δεν μας 

ήθελαν, μας πετούσαν πέτρες, μάλλον 

οι περισσότεροι θα ήταν Γερμανοί. 

Δεν μας ήθελαν καθόλου. Ήμασταν σε 

ένα διώροφο σπίτι, μικροί μεγάλη όλοι 

μαζί. Κανείς δεν μας έδινε σημασία. 

Εγώ ήμουν 11 χρονών. Πηγαίναμε 

να πλυθούμε στο ποτάμι. Κι έτσι όλοι 

είχαμε ψείρες. Μια χοντρή και κακιά 

Τσέχα ήταν η μαγείρισσα, όλο θύμωνε 

και μας έβαζε τις φωνές διότι εμείς δεν 

τρώγαμε τα φαγητά της. Κι έτσι εκτός 

από το ότι ήμασταν άπλυτα, γεμάτα 

ψείρες, ήμασταν και πεινασμένα. 

Ευτυχώς, δεν μείναμε πολύ στο Βίτκοβ, 

κάπου δύο μήνες μείναμε εκεί. Καλά 

που ήρθε μία επιτροπή, μας έκοψαν 

τα μαλλιά, μας βάλανε πετρέλαιο στο 

κεφάλι. Εγώ είχα πλεξούδα, δεν μου 

την κόψανε. Μας έδωσαν φουστανάκια, 

το δικό μου ήταν ροζ με άσπρες ρίγες, 

άσπρα παπουτσάκια αθλητικά, μας 

κάνανε μπάνιο και αφού μας καθαρίσανε 

από τις ψείρες, μας βάλανε σε λεωφορείο 

και έτσι φτάσαμε στον παιδικό σταθμό 

Βέλκε Χεράλτιτσε, ήταν ένα κάστρο 

πολύ ωραίο και μέσα είχε μια ωραία 

αυλή και μας στείλανε αμέσως στον 

παιδικό σταθμό Βέλκε Χεράλτιτσε. Εκεί 

ήταν πολύ ωραία, ήμασταν σε παλάτι. 

Εκεί μαθαίναμε τσεχικά και σύντομα 

μπήκαμε σε σχολεία με τα τσεχάκια. 

Στο Βέλκε Χεράλτιτσε ήμουν μέχρι 

το 1951-1952 και από κει μας στείλανε 

στον παιδικό σταθμό Χράσταβα όπου 

τελείωσα το σχολείο με άριστα και μαζί 

με την Ελένη Χατζή μας στείλανε στην 

Ανώτερη Χημική Σχολή το 1954 στο 

Ούστι ναντ Λάμπεμ, από την οποία 

αποφοίτησα το 1958». 

Το «κάποιο Βίτκοβ» της Ελπινίκης 

(Wigstadtl στα γερμανικά, Witkow στα 

πολωνικά) είναι μία πόλη στην περιοχή 

Οπάβα στη Μοραβία (κοντά στα σύνορα με 

τη Γερμανία και Πολωνία). Κατοικούνταν 

κυρίως από Σουδήτες Γερμανούς οι 

οποίοι το 1938 συνεργάστηκαν και 

πέρασαν στο προτεκτοράτο του Τρίτου 

Ράιχ του Χίτλερ. Στις 4 Μαΐου 1945 

απελευθερώθηκε από τον Κόκκινο 

Στρατό μετά από σκληρές μάχες στις 

οποίες καταστράφηκαν πολλά κτήρια και 

κατοικίες. Από τις 31 Μαρτίου μέχρι τος 

23 Οκτωβρίου 1946 εκδιώχθηκαν από 

την πόλη 3.395 Γερμανοί Σουδήτες της 

πόλης. Στην πόλη εγκαταστάθηκαν Τσέχοι 

πολίτες. Από την επίσημη ιστοσελίδα της 

πόλης μαθαίνουμε ότι το 2009 εμπρηστές, 

μέλη της οργάνωσης «Αυτόνομη 

Εθνικιστές» κάψανε μαζί με μερικά μέλη 

της οικογένειας, ένα σπίτι στο οποίο 

μένανε Ρομά. Όταν η Ελπινίκη ήταν στην 

πόλη αυτή, ακόμα δεν είχαν κατασταλάξει 

τα εχθρικά αισθήματα προς τους ‘ξένους’ 

που μπήκανε στα σπίτια των Σουδητών και 

όπως βλέπουμε και εάν η πόλη είχε κάπως 

‘ησυχάσει’, μετά τις κοινονικο-οικονομικές 

αλλαγές του 1989, ξανά εμφανίστηκαν τα 

‘πατριωτικά’ αισθήματα...

Σημειώνουμε ότι πολλά από τα ακίνητα 

στα οποία εγκαταστάθηκαν οι παιδικοί 

σταθμοί για τα παιδιά από την Ελλάδα 

ανήκαν σε Σουδήτες Γερμανούς οι 

οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους 

ναζιστές φασίστες εισβολείς. Το γεγονός 

αυτό απαιτούσε μεγάλη προσοχή στην 

προστασία των παιδιών από την Ελλάδα 

(και αργότερα και των ενήλικων που είχαν 

εγκατασταθεί σ’ αυτές τις περιοχές) από 

τυχόν εχθρική δράση των Σουδητών και 

άλλων αντιδραστικών στοιχείων στο νέο 

σοσιαλιστικό καθεστώς, που δεν είχανε 

ακόμα διαφύγει και κρυβότανε στα δάση 

και όπου βρούνε. Δεν είναι τυχαίο ότι 

δεν επιτρέπανε στα παιδιά να πηγαίνουνε 

μόνοι τους στα δάση και γενικά να 

απομακρύνονται από τον παιδικό σταθμό 

καθώς απαγορευότανε αυστηρά σε ξένους 

να μπαίνουν στους σταθμούς χωρίς σχετική 

άδεια. Οι επισκέψεις στους παιδικούς 

σταθμούς ήταν περιορισμένες και στην 

αρχή απαγορευότανε χωρίς ειδική άδεια 

και έλεγχο στους επισκέπτες ακόμα και 

στους γονείς και συγγενείς να μπούνε 

στους χώρους του σταθμού.  Συνιστούμε 

σ’ αυτούς που διερμηνεύουν αυτή την 

προστασία που πρόσφερε το κράτος της 

Τσεχοσλοβακίας, ότι δήθεν απομονώνανε 

τα παιδιά και τους ενηλίκους, να έχουν 

υπόψη τους και την πολιτική κατάσταση 

στην Τσεχοσλοβακία εκείνη την περίοδο 

μετά τον πόλεμο και τις αλλαγές του 

συστήματος, αναγνωρίζοντας την αστάθεια 

που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν 

στο νέο σύστημα, το σοσιαλιστικό, οι 

αντικομμουνιστικές δυνάμεις στη χώρα.   

Τα τότε παιδιά δεν ξεχνάνε την φροντίδα 
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που είχαν και από την ελληνική πλευρά. 

Δεν είναι ασήμαντος ο ρόλος του 

Έλληνα συνδιευθυντή σε κάθε σταθμό, 

ο οποίος φρόντιζε για την ελληνική 

μόρφωση των παιδιών και τη σωστή 

λειτουργία του ελληνικού προσωπικού 

(μαγείρων, παιδονόμων, υγειονομικών 

βοηθών και της Ελληνίδας ‘μάνας’, που 

συνήθως ήταν αυτή που είχε συνοδέψει 

τα παιδιά στον δύσκολο δρόμο προς την 

Τσεχοσλοβακία). Κάτι άλλο που αξίζει να 

σημειώσουμε είναι ότι η σωστή και καλή 

λειτουργεία ενός σταθμού εξαρτιόνταν 

από τις αρμοδιότητες του προσωπικού, 

τσεχοσλοβάκικο και ελληνικό. Στις αρχές, 

οι περισσότεροι ‘δάσκαλοι’ δεν είχαν 

τελειώσει παιδαγωγικές σχολές, δεν ήταν 

δάσκαλοι ούτε ‘μάνατζερ’ και θα έλεγε 

κανείς ότι και οι ίδιοι μαθαίνανε μαζί με 

τα παιδιά. Σύντομα αυτοί οι δάσκαλοι θα 

παρακολουθήσουν ειδικά παιδαγωγικά 

σεμινάρια και θα συμβάλουν στην 

ελληνική παιδεία των παιδιών. Τα τότε 

παιδιά θυμούνται τους έλληνες δασκάλους 

καθώς και τους τσέχους δασκάλους με 

μεγάλη αγάπη και στοργή. Τώρα σε μία 

προχωρημένη ηλικία θυμούνται ‘εκείνα τα 

ωραία παιδικά μας χρόνια στους σταθμούς’ 

με νοσταλγία. 

Το περιοδικό μας θα προσπαθήσει να 

περιγράψει τη ζωή των παιδιών από την 

Ελλάδα στους διαφορετικούς σταθμούς 

σε μια σειρά από άρθρα και στα επόμενα 

τεύχη του περιοδικού για να μαθαίνουν 

και οι επόμενες γενιές για την ζωή της 

περιόδου αυτής των γονιών και παππούδων 

και γιαγιάδων. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΑΣΤΑΒΑ, ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (LIBEREC), ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η περιοχή του Λίμπερετς στη Βόρεια 

Τσεχία είχε μεγάλους και μικρούς 

σταθμούς, από τους οποίους κάποιοι ήταν 

έτοιμοι να υποδεχτούν τα παιδιά από την 

Ελλάδα, ενώ άλλοι είχαν αρκετές ελλείψεις 

σε σεντόνια, μαξιλάρια, κουβέρτες, 

ρουχισμό, παπούτσια, παιχνίδια, αθλητικό 

εξοπλισμό, κ.ά. Οι συνεχείς μετακινήσεις 

των παιδιών καθώς και του προσωπικού 

δεν βοηθούσε στην καλή λειτουργεία 

των σταθμών τα πρώτα δύο χρόνια. 

Ευτυχώς, από το 1951-52 βλέπουμε 

μία σταθεροποίηση και καλύτερη 

προετοιμασία του προσωπικού μέσω 

παιδαγωγικών σεμιναρίων και ελέγχων 

καθώς και λιγότερες μετακινήσεις των 

παιδιών. 

Οι παιδικοί σταθμοί εγκαταστημένοι 

σε μεγάλους πύργους και επαύλεις  στην 

Βοημία ήταν οι: Χράσταβα, Μάχνιν, 

Φρίντλαντ, Ούντσιν, Λιμπέσιτσε, Βελίχοβ, 

Ραντόσοβ, Κυσίμπλ Κυσέλκα, Τέπλα, 

Πλάνα, Μπεχάρζοβ (Νότια Τσεχία) 

και Νόβε Χράντι (Νότια Τσεχία). 

Οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί 

λειτουργούσαν στη Μοραβία όπου 

είχαν εγκατασταθεί και οι περισσότεροι 

πολιτικοί πρόσφυγες. 

Η Χράσταβα (γερμανικά Kratzau)  είναι 

πόλη στη Βόρεια Τσεχία, στην περιφέρεια 

Λίμπερετς. Μέχρι το 1945 ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της πόλης ήταν 

Σουδήτες. Μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, οι Σουδήτες Γερμανοί οι οποίοι 

είχαν συνεργαστεί με τους γερμανούς 

εισβολείς διώχτηκαν από την πόλη. 

Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης 

Μπένες του 1945 («διατάγματα Μπένες»), 

σχετικά με τους Σουδήτες κάτοικους στην 

Τσεχοσλοβακία, 3 εκατομμύρια Σουδήτες 

εγκατέλειψαν αναγκαστικά τη χώρα. 

Έτσι, και οι Σουδήτες της Χράσταβα 

αναγκαστικά εγκατέλειψαν την πόλη. 

Πριν το 1945 η Χράσταβα είχε 8.000 

κατοίκους, ενώ μέχρι το 1948 με την 

εκδίωξη των Σουδητών της πόλης, μείνανε 

3.000. Μπορούμε να υπολογίσουμε ότι 

από την πόλη αυτή κοντά στα σύνορα 

με την Γερμανία και Πολωνία, 5.000 

Σουδήτες εκδιώχθηκαν. Αυτό σημαίνει 

ότι στην πόλη (και στην περιοχή) υπήρχαν 

αρκετά άδεια σπίτια, κατοικίες, ακίνητα 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για τις ανάγκες των τσεχοσλοβάκικων 

πολιτών καθώς και για τα παιδιά από την 

Ελλάδα, παιδιά τα οποία είχαν μεταφερθεί 

στην Τσεχοσλοβακία το 1948-1949 λόγω 

του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα 

(1946-1949). Στην περιφέρεια Λίμπερετς 

δημιουργούνται παιδικοί σταθμοί 

χρησιμοποιώντας ακίνητα τα οποία σε 

μικρό χρονικό διάστημα τα ετοιμάζουν 

για τα παιδιά από την Ελλάδα. Αρκετοί 

από τους σταθμούς της περιοχής κλείνουν 

και τα παιδιά μεταφέρονται σε πιο 

κατάλληλους χώρους όπως ήταν το ακίνητο 

στην Χράσταβα και αυτό στο Μάχνιν. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 

παιδιών στους δύο αυτούς σταθμούς (όπως 

και στους άλλους παιδικούς σταθμούς 

για τα παιδιά από την Ελλάδα) δεν είναι 

σταθερός λόγω των μετακινήσεων και 

ανακατατάξεων των παιδιών από ένα 

σταθμό στον άλλον. Οι λόγοι γι αυτές 

τις μετακινήσεις είναι η ενηλικίωση 

των παιδιών, το κλείσιμο μερικών 

ακατάλληλων κτηρίων, η προσπάθεια τα 

παιδιά από το ίδιο χωριό και περιφέρεια 

της Ελλάδας να είναι στον ίδιο σταθμό, 

οι αλλαγές που γινότανε σύμφωνα με την 

‘εξειδίκευση’ του κάθε σταθμού, π.χ. ο 

παιδικός σταθμός του Μάχνιν φιλοξένησε 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι, το 1949 

ο παιδικός σταθμός Χράσταβα φιλοξενεί 

πρώτα μόνο παιδιά Σλαβομακεδονόπουλα 

σχολικής ηλικίας (από 6 μέχρι 15 ετών) 

και προσωπικό και δασκάλους επίσης 

σλαβομακεδονικής καταγωγής, δηλαδή 

από τις σλαβόφωνες περιοχές στην 

Ελλάδα. Το 1950 και 1951 μεταφέρονται 

στον σταθμό και ελληνόπουλα με έλληνες 

δασκάλους και προσωπικό ενώ άλλα 

παιδιά και δάσκαλοι μετακινούνται σε 

άλλους σταθμούς σύμφωνα με τις ανάγκες 

που υπήρχαν. Παρόμοια μετακίνηση λόγω 

ανακατατάξεων παρατηρείται και στο 

παιδαγωγικό, διδακτικό και βοηθητικό 

προσωπικό είτε διότι δάσκαλοι φεύγουν 
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για άλλους σταθμούς, είτε φεύγουν για 

παιδαγωγικά επιμορφωτικά σεμινάρια 

είτε διότι δεν έχουν τις αρμοδιότητες και 

γνώσεις να λειτουργούν ως διευθυντές, 

δάσκαλοι και παιδονόμοι και επομένως 

απολύονται.

Οι γενικές ανακατατάξεις και μετακινήσεις 

διαπιστώνονται και για τον σταθμό 

Χράσταβα. Ενώ, αρχικά ο παιδικός 

σταθμός φιλοξενεί 72 παιδιά, το 1951 ο 

αριθμός των παιδιών αυξάνεται στα 94 

παιδιά, το 1952  στα 127, το 1953 μένει 

σταθερός ο αριθμός στα 127, το 1954 

μειώνεται στα 89, το 1955 αυξάνεται 

στα 95 συν 27 μαθητές από τις Λαϊκές 

Δημοκρατίες, οι οποίοι μείνανε για ένα 

χρόνο για να μάθουν τσέχικα. Ο παιδικός 

σταθμός Χράσταβα είναι ένας από 

τους 8 παιδικούς σταθμούς που ακόμα 

λειτουργούν μέχρι το 1956. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1949 τα πρώτα 72 

παιδιά από την Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν 

σε μία πανέμορφη 40 ετών έπαυλη, 

η οποία είχε μεγάλους χώρους για 

τραπεζαρία, αίθουσα εκδηλώσεων για 

πρόβες του καλλιτεχνικού συγκροτήματος, 

για συνελεύσεις, εορτασμούς, ψυχαγωγία 

και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης, 

είχε αίθουσες για μελέτη, βιβλιοθήκη, 

πισίνα, κήπο και πάρκο και κατάλληλη 

θέρμανση. Τα παιδιά και το προσωπικό 

από δασκάλους, παιδονόμους και ‘μάνες’ 

ήταν σλαβομακεδονικής (σλαβόφωνης) 

καταγωγής και στην πλειοψηφία τους είχαν 

φτάσει στην Τσεχοσλοβακία το 1948 από 

το ελληνικό χωριό Μπούλκες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Οι πρώτοι δάσκαλοι 

ήταν οι Ευαγγελία Ιωαννίδου, Ιορδάνα 

Σοπούρκα και Ηλίας Γκιωργκόβσκυ. Τα 

παιδιά είχαν μεταφερθεί από τον πρώτο 

σταθμό εγκατάστασης στο Στάρε Σπλάβυ, 

περιοχής Λίμπερετς. (Τα παιδιά είχαν 

μεταφερθεί στον σταθμό Στάρε Σπλάβυ 

από τον προσωρινό σταθμό καραντίνας 

Βσεμπόρζιτσε όπου είχαν εγκατασταθεί 

με την άφιξή τους στην Τσεχοσλοβακία. 

Όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην 

Χράσταβα, ο παιδικός σταθμός Στάρε 

Σπλάβυ διαλύθηκε.) 

Το καθημερινό πρόγραμμα των 4 

τμημάτων των παιδιών είχε ως εξής:

Τα παιδιά που ήταν σχολικής ηλικίας από 

6-15 ετών, ήταν χωρισμένα σε 2 τάξεις (1η 

και 2η τάξη) για τα μικρά παιδιά και δύο 

για τα μεγαλύτερα (3η και 4η τάξη). Στις 

6:30 εγερτήριο και μέχρι 7:15 τα παιδιά 

έπρεπε μετά την πρωινή γυμναστική να 

πλυθούν και να φτιάξουν τα κρεββάτια 

τους. Από 7:15 μέχρι 7:30 πρόγευμα στην 

τραπεζαρία. Μετά το πρόγευμα μέχρι 7:45 

όλα τα παιδιά έπρεπε να ετοιμαστούν για 

το σχολείο και όλοι μαζί να φύγουν από 

τον σταθμό για το σχολείο. Το σχολείο 

ήταν 2 χλμ. από το σταθμό. Τα μαθήματα 

διαρκούσαν από τις 8:00 μέχρι τις 12:10, 

οπότε επιστρέφανε στο σταθμό για το 

μεσημεριανό φαγητό στις 12:30. Ακόμα 

μία προετοιμασία για το σχολείο και από 

τις 13:30 μέχρι 15:20 παρακολουθούσαν 

τα υπόλοιπα μαθήματα στο σχολείο. 

Επιστρέφοντας στο σταθμό τα παιδιά είχαν 

κολατσιό από τις 16:00 μέχρι τις 16:15. Η 

ημέρα κλείνει με παιχνίδια, τραγούδια και 

χορούς μετά το κολατσιό και στις 17:45 

ετοιμάζονται για το βραδινό φαγητό στις 

18:00 μέχρι 18:30. Τα μικρότερα παιδιά 

των δύο τάξεων, μελετούσαν τα μαθήματά 

τους  μέχρι τις 20:00  η ώρα, ενώ τα 

μεγαλύτερα της 3ης και 4ης τάξης από τις 

17:30 ασχολούνταν με διάφορα παιχνίδια, 

τραγούδια, ακούγανε τον ραδιοσταθμό ‘Η 

Φωνή της Ελεύθερης Ελλάδας’ μέχρι τις 

21:00. Τα μεγαλύτερα παιδιά μελετούσαν 

τα μαθήματά τους μία ώρα από τις 16:30 

μέχρι 17:30. Στις 21:00 όλοι πηγαίνανε 

για ύπνο. Τα παιδιά έχουν τη δική τους 

επιτροπή, εκλεγμένη από τα ίδια τα παιδιά 

του σταθμού, η οποία παρακολουθεί 

για την πειθαρχία και σωστή λειτουργία 

του σταθμού και των μαθημάτων. Κάθε 

Κυριακή γίνεται συνέλευση στην οποία 

κάνουν απολογισμό για τη ζωή τους στο 

σταθμό και στο σχολείο, για ελλείψεις, 

αταξίες, κ.ά., γίνεται ενημέρωση για το 

πρόγραμμα της επόμενης βδομάδας. Μία 

φορά το μήνα τα παιδιά κάνουν συνέλευση 

με πιο αναλυτικό απολογισμό για τις 

διάφορες δραστηριότητες του σταθμού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα 

παιδιά που είχαν μεταφερθεί από το 

Μπούλκες και αυτά που ήταν στο Μπούλκες 

από το 1946/1947, είχαν παρακολουθήσει 

το σχολείο στο Μπούλκες. Το πρόβλημα 

υπήρχε με τα παιδιά σχολικής ηλικίας που 

είχαν μεταφερθεί από την Ελλάδα το 1949 

και δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε σχολείο 

είτε στην Ελλάδα είτε στο Μπούλκες. 

Ένα άλλο πρόβλημα με την σχολική 

εκπαίδευση των παιδιών όλων των τάξεων 

τα πρώτα δύο χρόνια τουλάχιστον ήταν 

ότι οι δάσκαλοι και παιδονόμοι από την 

ελληνική πλευρά δεν ήταν επαγγελματίες. 

Παρατηρείται ότι τα πρώτα χρόνια 

δεν ήταν επαγγελματίες ούτε και το 

διοικητικό, υγειονομικό και εργατικό 

προσωπικό. Υπήρχαν και περιπτώσεις 

όταν ο σταθμός είχε προβλήματα με το 

διοικητικό και εργατικό προσωπικό λόγω 

αμέλειας, έλλειψης παιδαγωγικών γνώσεων 

και ακατάλληλης συμπεριφοράς προς 

τα παιδιά που είχαν ζήσει σε εμπόλεμες 

περιοχές και επομένως είχαν ψυχολογικές 

ταραχές.

Ο αείμνηστος Γιάννης Παταρίδης θυμάται 

ένα από αυτά τα προβλήματα που τον 

ακολούθησαν σε όλη τη ζωή του: «Στη 

φυσική ο δάσκαλος μας μάθαινε για την 

κίνηση κι όταν με ρωτούσε σπρώχνοντας 

την κιμωλία το τι κάνει, του είπα ότι θα 

γίνει έκρηξη. Ναι, είχα και ακόμα έχω 

ένα όνειρο που παίζω με μία μαλακιά 

μπάλα σα νάρκη, και την πετώ στο φίλο 

μου, και φοβάμαι μη εκραγεί, αλλά αυτή 

ποτέ δεν κάνει έκρηξη…». 

Δεν ήταν λιγότερο σοβαρό το πρόβλημα 

ότι υπήρχε έλλειψη εγχειριδίων, βιβλίων 

και γενικά διδακτικού υλικού στα ελληνικά 

και σλαβομακεδόνικα. Σε μία τέτοια 

κατάσταση των πραγμάτων ανεξάρτητα 

από τα αρχικά προβλήματα, η προσφορά 

των πρώτων δασκάλων και παιδονόμων 

είναι άξια σεβασμού διότι τελικά βλέπουμε 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

φώτο: Παιδικός Σταθμός Χράσταβα, αρχείο Ελπινίκη Δαμιανίδου
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ότι στην πλειοψηφία τα παιδιά του παιδικού 

σταθμού Χράσταβα δείχνουν εξαιρετικά 

καλά αποτελέσματα όταν τελειώνουν 

το σχολείο και συνεχίζουν τις σπουδές 

τους σε ανώτατες, ανώτερες, τεχνικές και 

επαγγελματικές σχολές. 

Στις 28 Οκτωβρίου του 1949, τα παιδιά του 

σταθμού για πρώτη φορά παρουσιάζονται 

στο τσεχοσλοβάκικο κοινό της πόλης 

Χράσταβα με πρόγραμμα της ‘χορωδίας’ 

του σταθμού, το οποίο αποτελούνταν 

από αντάρτικα και δημοτικά μακεδονικά 

τραγούδια και μία παράσταση, ένα 

σκετς για τους αγώνες των ανταρτών της 

Ελλάδας, για την επέτειο του ΟΧΙ του 

ελληνικού λαού στο φασισμό. Η χορωδία 

αυτή παρουσιάζει το πρόγραμμά της και σε 

ραδιοφωνική εκπομπή της πόλης. Έτσι οι 

τσεχοσλοβάκοι πολίτες, το ευρύτερο κοινό 

της πόλης μαθαίνουν για τους λόγους για 

τους οποίους τα παιδιά αυτά βρίσκονται 

στην Τσεχοσλοβακία και συγκεκριμένα 

στην πόλη τους.

φώτο: 1952, Μαθήτριες με τη δασκάλα τους στον ΠΣ Χράσταβα, η Ελπινίκη 3η από αριστερά, 

αρχείο Ελπινίκη Δαμιανίδου.

1954 ΠΣ Χράσταβα

(αρχείο Γιώργης Μιχαηλίδης)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
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Όπως και στους άλλους παιδικούς σταθμούς 

για τα παιδιά από την Ελλάδα, έτσι και 

στον παιδικό σταθμό Χράσταβα, τα παιδιά 

έπρεπε να μάθουν να είναι ανεξάρτητα, να 

πειθαρχούν, να αγαπάν τη δουλειά και 

γενικά να σέβονται ο ένας τον άλλον, τους 

δασκάλους και το προσωπικό, να μπορούν 

να κάνουν την αυτοκριτική όταν κάνουν 

λάθη, να αγαπάν το βιβλίο και τη μάθηση. 

Στο αναμνηστικό άλμπουμ της Ελπινίκης 

Δαμιανίδου από τη Νότια Πέλλας 

διαβάζουμε αρκετά αφιερώματα από 

συμμαθητές και συμμαθήτριες, τα οποία 

αναφέρονται στη σημασία της μάθησης 

καθώς και τις στενές φιλικές σχέσεις 

μεταξύ των παιδιών. Συχνά, αντιγράφουν 

από λόγους του Νίκου Ζαχαριάδη, 

Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, σχετικά 

με τη σημασία της απόχτησης γνώσεων, 

της μάθησης. Εξάλλου, ένας από τους 

πιο σημαντικούς στόχους του ΚΚΕ ήταν 

αυτά τα παιδιά να σπουδάσουν, να μάθουν 

τέχνη, να γίνουν άξιοι επαγγελματίες 

στον τομέα τους για να συμβάλουν στην 

ανοικοδόμηση της πατρίδας τους Ελλάδας 

όταν επιστρέψουν. Ένα τέτοιο αφιέρωμα 

στο άλμπουμ είναι αυτό της συγχωριανής 

και συμμαθήτριας της Ελπινίκης, στις 

29 Ιουλίου 1953 πριν να χωρίσουνε 

μετά το απολυτήριο από το Λύκειο. 

«Λένιν-Ζαχαριάδης: Να μαθαίνετε, να 

μαθαίνετε όπως συμβούλευε ο Λένιν τους 

Κομσομόλους… να μαθαίνετε! Ελπινίκη, 

να μην ξεχάσεις ποτέ τις ωραίες μέρες 

που περάσαμε μαζί. Για τη θύμηση στην 

αξέχαστη μου χωριανούλα Ελπινίκη από 

την χωριανούλα σου Νίτσα Τσαντιρίδου».

Είναι αξιοσημείωτο να υπογραμμίσουμε 

ότι οι αναφορές σ’ αυτές ‘τις ωραίες μέρες’ 

στον σταθμό καθώς και οι στενές σχέσεις 

φιλίας μεταξύ των παιδιών συνεχίστηκαν 

και μέχρι τα γεράματα αυτών των τότε 

παιδιών.   

Στον ελεύθερο χρόνο, ο οποίος κι αυτός 

είναι οργανωμένος, τα παιδιά μαθαίνουν 

τραγούδια από δίσκους γραμμοφώνου, 

μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς, 

ασχολούνται σε διάφορους ομίλους, όπου 

αποχτούν περισσότερες γνώσεις ανάλογα 

με τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα που είχε 

το κάθε παιδί. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

παραστάσεις του παιδικού καλλιτεχνικού 

συγκροτήματος του Μπούλκες με τις 

περιοδείες σε διάφορους παιδικούς 

σταθμούς τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 1949 

είχε ενθουσιάσει τα παιδιά των παιδικών 

σταθμών, ως αποτέλεσμα να οργανωθούν 

τα πρώτα καλλιτεχνικά συγκροτήματα 

στους παιδικούς σταθμούς. Ένα από αυτά 

ήταν και το καλλιτεχνικό συγκρότημα 

του παιδικού σταθμού Χράσταβα. 

Αργότερα, μετά το 1951 τα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα θα βελτιωθούν, θα 

πάρουν μέρος σε διάφορα φεστιβάλ 

των πολιτικών προσφύγων, θα δώσουν 

παραστάσεις στο τσεχοσλοβάκικο κοινό 

και θα συναγωνιστούν σε Πανπροσφυγικά 

Φεστιβάλ των ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία και σε 

άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες. 

Δεν έλειπε ο αθλητισμός. Το σύνθημα 

ήταν «Γερό κορμί, γερό μυαλό». Τα 

αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο, πινγκ-πονγκ, 

τα κορίτσια βόλεϊμπολ, τρέχουν, κάνουν 

πεζοπορίες, κολυμπάνε, μαθαίνουν σκι, 

μαθαίνουν σκάκι, μαθαίνουν ποδήλατο. 

Αργότερα ένας από τους καλύτερους 

σκακιστές στην Τσεχοσλοβακία/Τσεχία 

ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Παταρίδης, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ελπινίκη, 2η δεξιά 1η στις σκάλες στην Σπαρτακιάδα 1956 στο γήπεδο Στράχοβ Πράγας

Τα παιδιά από την Χράσταβα συνεχίζουν να παίζουν σκάκι στον ΠΣ Βεσελίτσκο και ο Γιάννης 

Παταρίδης, ένας από τους καλύτερους σκακιστές της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας…
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τρόφιμος του παιδικού σταθμού 

Μάχνιν/Χράσταβα. Για πρώτη φορά 

παρακολουθούν χόκεϊ για το οποίο το 

ενδιαφέρον τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Δεν είναι λίγα τα παιδιά που αργότερα 

γίνονται πρωταθλητές της Τσεχοσλοβακία 

στην πυγμαχία, στην άρση βαρών, στο 

ποδόσφαιρο, ποδηλασία, κ.ά.

Όπως κάθε αρχή έχει τις δυσκολίες της, 

έτσι και ο παιδικός σταθμός Χράσταβα είχε 

τις δικές του. Η πρώτη δυσκολία ήταν τα 

παιδιά να μάθουν να είναι καθαρά, δηλαδή 

στην ατομική τους καθαριότητα καθώς και 

στους κοινούς χώρους της τραπεζαρίας, 

στους θαλάμους όπου κοιμότανε και 

γενικά σε όλους τους χώρους του 

σταθμού, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι 

απαιτήσεις καθαριότητας στην Κεντρική 

Ευρώπη ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές 

του χωριού τους. Για το λόγο αυτό, τα ίδια 

τα παιδιά είχαν δικές τους επιτροπές που 

έλεγχαν τους θαλάμους και ο πιο καθαρός 

και τακτοποιημένος θάλαμος στην άμιλλα, 

βραβεύονταν με την πρώτη θέση. Η άμιλλα 

μεταξύ των παιδιών είτε στον αθλητισμό 

είτε στα μαθήματα και στην καθημερινή 

ζωή των παιδιών έπαιζε μεγάλο ρόλο στην 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Φαίνεται ότι 

οι θάλαμοι των κοριτσιών βγαίνανε πάντα 

πρώτοι! Επίσης, τα παιδιά έπρεπε όλα μαζί 

να κάνουν εξόρμηση καθαριότητας σε όλο 

το κτήριο και στους κήπους όπου σκάλιζαν 

τα λαχανικά, τις πατάτες, όλα δικά τους 

προϊόντα για τις ανάγκες του σταθμού. 

Είχαν και 4 γουρουνάκια, τα οποία, όπως 

φαίνεται τα φρόντιζαν με αγάπη. 

Μία σοβαρή δυσκολία στην 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τουλάχιστο 

τα πρώτα δύο χρόνια ήταν και το γεγονός 

ότι οι έλληνες δάσκαλοι και παιδονόμοι 

δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις 

παιδαγωγικής και διδασκαλίας για να 

χρησιμοποιούν σωστές μεθόδους στην 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πολλές 

φορές οι τιμωρίες ήταν υπερβολικά σκληρές 

και οι απαιτήσεις υπερβολικές. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν φρόντιζαν τα παιδιά και 

δεν τα αγαπούσαν. Σίγουρα, και τα παιδιά 

αυτά ήθελαν αρκετή αγάπη και κατανόηση 

έχοντας υπόψη μας ότι τα περισσότερα 

παιδιά ήταν ορφανά, είχαν χάσει και τους 

δύο γονείς τους στον εμφύλιο πόλεμο από 

τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας (ΔΣΕ) είτε του ΕΛΑΣ, άλλα 

είχαν χάσει τα αδέρφια τους, κι άλλα 

ήξεραν ότι οι γονείς τους είναι εξορία σε 

κάποιο νησί στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά 

είδαν πόλεμο – οι γονείς τους πήραν μέρος 

στον ΕΛΑΣ και στο ΔΣΕ, με τα μάτια 

τους είδαν τα σπίτια τους να τα καίνε οι 

Γερμανοί είτε  χωροφύλακες και ΜΑΥδες, 

είδαν οι φασίστες να βασανίζουν τους 

συγγενείς τους. Εάν και είχαν μεγαλώσει 

πρόωρα ακόμα στην Ελλάδα και εάν 

είχαν λίγο χρόνο να ξεκουραστούν και να 

‘ξεχάσουν’ στη διάρκεια της διαμονής τους 

στο Μπούλκες, το ψυχολογικό φορτίο ήταν 

αρκετά βαρύ για παιδιά των 5 ως 15 ετών. Με 

λίγα λόγια, ήθελαν εξιδεικευμένη φροντίδα 

από ψυχολόγους και παιδονόμους, οι 

οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

υπήρχαν. Υπήρχαν παιδονόμοι και ‘μάνες’ 

οι οποίοι ήταν άσχετοι με το έργο των 

παιδιών. Μία έκθεση σχετικά με τη ζωή 

των παιδιών στους σταθμούς αναφέρεται 

στο θέμα αυτό:

«Πρέπει να χωριστούν τα παιδιά 

και να εξευρεθούν τρόποι για να 

δοθεί περιεχόμενο στη ζωή τους. 

Παρατηρήθηκε ότι σε παιδικούς 

σταθμούς συσσωρεύουν ανθρώπους 

άσχετους με τη δουλειά των παιδιών 

πράγμα που είναι επιζήμιο από κάθε 

άποψη. 

Οι μωρομάνες που μένουν μόνιμα 

σε σταθμούς και δεν έχουν σοβαρή 

απασχόληση με τα παιδιά να 

ταχτοποιούνται σε δουλειές σταθμών, σε 

παραγωγή, συνεργεία κ.λπ. Βουδαπέστη 

13 τον Μάη 1949 (υπογράφουν Γ. 

Αθανασιάδης, Γ. Ρουμελιώτης, Γ. 

Φουρτούνας, Μ. Γεροστάθης και Α. 

Σικαβίτσας (δεν υπάρχουν υπογραφές, 

μόνο τα ονόματα αναφέρονται. Από το 

προσωπικό αρχείο του Γιάννη Νούτσου)

Δεν ήταν πιο εύκολη και η μεταφορά και 

Μιλτιάδης Μιμηλίδης, πρωταθλητής πυγμαχίας Τσεχίας (από την εφημερίδα «Αγωνιστής» της 

πολιτικής προσφυγιάς στην Τσεχοσλοβακία).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
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οι εγκατάστασή τους σε μια ξένη χώρα 

όσο και φιλόξενη κι αν ήταν. Έπρεπε να 

μάθουν να ζουν και να λειτουργούν σε 

ένα καινούργιο πολιτιστικό περιβάλλον 

της Κεντρικής Ευρώπης, με διαφορετικές 

συνήθειες ακόμα και στην χρησιμοποίηση 

μαχαίρι και πιρούνι στο φαγητό, να 

συνηθίσουν να τρώνε τα φαγητά της 

τσεχοσλοβάκικης κουζίνας, δεν ξεχνάνε 

‘εκείνη την γλυκιά ντοματοσάλτσα με 

εκείνα τα άσπρα βρασμένα ψωμάκια, 

κνέδλικ’ που όσο και πεινασμένα να ήταν, 

κανείς δεν τα έτρωγε’… Θα έπρεπε να 

έχουν πολιτισμένη συμπεριφορά στην 

ώρα του φαγητού, να μην κάνουν φασαρία 

στην ώρα του φαγητού, να μάθουν να 

χρησιμοποιούν το μαχαίρι και το πιρούνι, 

να μην τρώνε με ανοιχτό στόμα… Ακόμα 

έπρεπε να μάθουν να δένουν τα κορδόνια 

των παπουτσιών που πολλά παιδιά έβλεπαν 

για πρώτη φορά. Δεν ήταν εύκολο να 

συνηθίσουν να ακολουθούν ένα καθημερινό 

πρόγραμμα του σχολείου και του 

ελεύθερου χρόνου. Μερικά παιδιά ακόμα 

και όταν μεγάλωσαν μιλάνε με κάποιο 

παράπονο για το πόσο ‘στρατιωτική’ 

ήταν η ζωή τους στους σταθμούς. Είτε 

μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι 

γεγονός ότι χρειάζεται πειθαρχεία, 

χρειάζεται να ακολουθείς τους κανόνες 

του χώρου όπου ζεις, χρειάζονται καλές 

συνήθειες, χρειάζεται αλληλοσεβασμός 

και αλληλοκατανόηση σε ένα περιβάλλον 

όπου ζούνε και λειτουργούνε πολλά 

άτομα. Και τα παιδιά γρήγορα έμαθαν 

να ζούνε ειρηνικά, αγαπημένα και χωρίς 

φασαρίες με τους άλλους. Δεν ήταν εύκολο 

για τους δασκάλους να διδάσκουν ακόμα 

και στη μητρική γλώσσα των παιδιών. 

Τα περισσότερα παιδιά ήξεραν λίγα 

γράμματα, αρκετά Σλαβομακεδονόπουλα 

δεν μιλούσαν ελληνικά, και όλα μαζί 

Ελληνόπουλα και Σλαβομακεδονόπουλα 

έπρεπε να μάθουν όχι μόνο τσεχικά και 

ρωσικά, αλλά έπρεπε να μάθουν αριθμητική, 

γεωγραφία, ιστορία, να γράφουν και να 

διαβάζουν. Και μάθανε παρόλα όλες τις 

δυσκολίες τα πρώτα χρόνια.  Να τη γράφει 

η εφημερίδα «Αγωνιστής» για τις δύο 

αριστούχες μαθήτριες Ελένη Χατζή και 

Ελπινίκη Δαμιανίδου, δύο κορίτσια που 

έζησαν στον παιδικό σταθμό Χράσταβα:

»Στην ανώτερη βιομηχανική χημική 

σχολή του Ούντσι Ναντ Λάμπεμ 

σπουδάζουν αρκετοί νεολαίοι και 

νεολαίϊσσες μας. Ανάμεσα τους είναι η 

Χατζή Ελένη και η Δαμιανίδου Ελπινίκη 

που δύο χρόνια τώρα αριστεύουν στα 

μαθήματα και διακρίνονται για την 

υποδειγματική τους διαγωγή. Να τι 

λέει η διεύθυνση της σχολής για τις 

δύο παραπάνω νεολαίϊσσες μας: Οι 

ελληνίδες μαθήτριες Χατζή Ελένη και 

Δαμιανίδου Ελπινίκη ανταποκρίνονται 

πολύ καλά στα μαθήματα τους. Η πρώτη 

από τις δύο είναι η καλύτερη μαθήτρια 

στην τάξη της και με τις επιδόσεις της 

στην τσεχική γλώσσα ξεπερνάει πολλές 

συμμαθήτριές της».

(Στη φωτογραφία ‘Οι άριστες μαθητές 

της Χράσταβας, η Ελπινίκη Δαμιανίδου 

είναι 2η από αριστερά. Αρχείο Ελπινίκη 

Δαμιανίδου)

Ακόμα και τώρα τα τότε παιδιά θυμούνται 

με υπερηφάνεια ότι ο Παιδικός Σταθμός 

Χράσταβα έβγαλε τους περισσότερους 

άριστους μαθητές και αθλητές! Στο 

τέλος του λυκείου, στις εξετάσεις για το 

απολυτήριο παρουσιάστηκαν 103 μαθητές, 

από τους οποίους  πέρασαν σε ανώτερες 

σχολές 91 απόφοιτοι του σχολείου της 

Χράσταβα, διακρίθηκαν 32 παιδιά και 12 

παιδιά ακολούθησαν σχολές μαθητείας. 

Δεν ήταν λίγη η χαρά των παιδιών όταν 

μαθαίνανε ότι σύντομα θα είναι κοντά 

στους γονείς τους με την επανένωση των 

οικογενειών. Συχνά γράφανε γράμματα 

στους γονείς, συγγενείς, συγχωριανούς 

που ήτανε σε άλλους παιδικούς σταθμούς 

είτε στην Ελλάδα, στο ΔΣΕ (μέσω του 

‘αόρατου’ ταχυδρόμου). 

Παρόλα τη μεγάλη υγειονομική φροντίδα, 

τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις, στον 

παιδικό σταθμό Χράσταβα ξέσπασε 

επιδημία ιλαράς, την οποία οι γιατροί και 

οι νοσοκόμες αντιμετώπισαν με επιτυχία. 

Ακολούθησαν διάφορες προληπτικές 

εξετάσεις φυματίωσης, ψωρίασης, 

οδοντιατρικής και οι εμβολιασμοί. 

Εξάλλου οι ιατρικές εξετάσεις γινότανε 

κάθε μήνα. 

Εκτός από την καθημερινή 

παρακολούθηση των εκπομπών του 

Ραδιοσταθμού «Η Φωνή της Ελεύθερης 

Ελλάδας», τα παιδιά μάθαιναν για τους 

αγώνες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΔΣΕ και στο 

σχολείο και στις εξωσχολικές εκδηλώσεις. 

Τα μεγαλύτερα παιδιά από Αετόπουλα 

περνούσανε στην ΕΠΟΝ (και αργότερα 

στην Τσεχοσλοβάκικη Ένωση Νεολαίας) 

και εάν ήθελαν και είχαν τα απαραίτητα 

προσόντα γινότανε μέλη του ΚΚΕ. 

Στη βιβλιοθήκη του σταθμού τα παιδιά 

διαβάζανε βιβλία όχι μόνο από την ελληνική 

λογοτεχνία, αλλά και ρωσική λογοτεχνία 

μεταφρασμένη στα ελληνικά όπως ‘Η 

νέα φρουρά’, «Μάνα», «Πώς δένεται το 

ατσάλι», «Στα δάση του Σμολέτσκ, κ.ά. 

Όταν μάθουν καλά την τσεχική γλώσσα, 

διαβάζουν και εξωσχολικά βιβλία από την 

Φώτο: 1954, ΠΣ Χράσταβα, συνάντηση ελληνόπουλων με τον Τσέχο συγγραφέα Φράντισεκ 

Κούμπκα και την συντρόφισσά του Άννα. Επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς των παιδιών από 

διάσημους καλλιτέχνες, συγγραφείς, ζωγράφους οργανώνονταν από το Υπουργείο Παιδείας 

της Τσεχοσλοβακίας. (Αρχείο Ελπινίκη Δαμιανίδου)
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τσεχική λογοτεχνία, πολλά από αυτά με 

πολιτικό περιεχόμενο. Τακτικά πηγαίνουν 

στον κινηματογράφο και βλέπουν έργα 

από όλες τις Λαϊκές Δημοκρατίες και της 

Σοβιετικής Ένωσης, τα περισσότερα για 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα μικρότερα 

παιδιά ήταν οργανωμένα στην ελληνική 

οργάνωση «Αετόπουλα», και μετά το 

πέρασμά τους στα τσέχικα σχολεία, 

γίνονται μέλη της οργάνωσης πιονέρων και 

της Τσεχοσλοβάκικης  Ένωσης Νεολαίας. 

Στους χώρους του παιδικού σταθμού 

συχνά πραγματοποιούνται συναντήσεις 

με διάσημους τσέχους συγγραφείς, 

ηθοποιούς, καλλιτέχνες. Μεγάλο μέρος στη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών αφιερώνεται 

στην αγάπη για την πατρίδα τους Ελλάδα, 

στους αγώνες του ελληνικού λαού και στην 

πίστη ότι σύντομα θα επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους. Γι αυτό πρέπει να γίνουν 

άξιοι πολίτες για να συμβάλουν στην 

ανοικοδόμηση της πατρίδας. Τα παιδιά 

μάθαιναν και ήξεραν ποιοι είναι οι ηγέτες 

του ΚΚΕ (Νίκος Ζαχαριάδης), του ΚΚ 

Τσεχοσλοβακίας (Κλέμεντ Γκότβαλντ), 

της Σοβιετικής Ένωσης (Λένιν και 

Στάλιν). Τα παιδιά αγαπάν την πατρίδα 

τους Ελλάδα και πιστεύουν ότι σύντομα 

θα επιστρέψουν στο χωριό τους.

«Να αγαπάτε και να θυμάστε αδιάκοπα 

την Πατρίδα μας την Ελλάδα. Να 

βλέπετε να διορθώσετε τις αδυναμίες 

και τα λάθη σας», Νίκος Ζαχαριάδης. 

Τα λόγια αυτά πρέπει να τα βάλεις μέσα 

στην καρδιά σου, Ελπινίκη. Από την 

φιλενάδα σου Ευτυχία.

Τα παιδιά μαθαίνουν ποιήματα, τραγούδια 

όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για 

τους άλλους λαούς με τους οποίους θέλουν 

να ζήσουν αδελφικά και ειρηνικά. Το θέμα 

της Ειρήνης ήταν αρκετά επίκαιρο με τον 

πόλεμο στην Κορέα και Βιετνάμ και με 

τα πολλά παιδιά από την Κορέα και το 

Βιετνάμ που φιλοξένησε η Τσεχοσλοβακία. 

Τα παιδιά μεγάλωναν με τις έννοιες ειρήνη, 

φιλία, αλληλεγγύη με όλους τους λαούς, 

ενάντια στον πόλεμο και στον φασισμό. 

Στο αναμνηστικό άλμπουμ της Ελπινίκης 

Δαμιανίδου βλέπουμε αρκετές ζωγραφιές 

με σύμβολα και αφιερώματα στην  ειρήνη. 

Η Ξανθούλα γράφει στις 18 Ιουνίου 1953 

στο άλμπουμ της Ελπινίκης Δαμιανίδου:

«Για σε Ειρήνη! Του κόσμου μεγάλη 

αδερφή,/ των σκλάβων της γης μας 

ανάσα/Ελπίδα ζωής των φτωχών./

Ολόλαμπρε ήλιε του κόσμου,/για σε τα 

βουνά ανοίγουν δρόμους,/και πρίμος 

αγέρας καράβια κινά,/να φέρει του 

κόσμου/ τα δικά σου παιδιά/εδώ στην 

Ευρώπη στην μεγάλη γιορτή σου./ 

Ξανθούλα.

Οι δάσκαλοι που δίδαξαν και εργάστηκαν 

στον παιδικό σταθμό Χράσταβα ήταν: 

Στράτος Λαμπρινάκος, δάσκαλος και 

υπεύθυνος πολιτικής αγωγής του σταθμού, 

δίδασκε ελληνικά και σε τσέχους μαθητές 

του γυμνασίου. Ευαγγελία Ιωαννίδου από 

το Σεπτέμβρη 1949 μέχρι τον Οκτώβρη 

1950, μετά πήγε στο σταθμό Βεσελίτσκο. 

Γεώργιος Κάλτσος από 1 Σεπτεμβρίου 

1950 μέχρι 30 Αυγούστου 1952. Κώστας 

Μεταλλίδης και Σταύρος Παπαγεωργίου 

από 1 Σεπτεμβρίου 1952. Βασίλης 

Χατζόπουλος, απαλλάχτηκε στις 12 

Σεπτεμβρίου 1951. 

Οι παιδονόμοι ήταν: Δήμητρα Τσόκρεβα 

από 1 Αυγούστου 1950 μέχρι το 1951. 

Αλέκος Παπαϊωάννου, ινστρούχτορας. 

Σταύρος Παπαγεωργίου από 29 

Αυγούστου 1952 μέχρι το 1953. Ζήσης 

Μαντζούφας από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 

21 Μαΐου 1951, μετά πήγε στο σταθμό 

Νόβε Χράντι. Ανδρέας Κασμερίδης, 

16 Φεβρουαρίου 1952. Δέσποινα 

Χατζοπούλου. Παναγιώτα Στεργίου στην 

υγειονομική υπηρεσία. Βασιλική Δαμούλη 

(Λαζαρόβσκα) από 1 Αυγούστου 1950. 

Άνθιμος Παπαϊωάννου από 1 Αυγούστου 

1950 και στις 3 Σεπτεμβρίου 1951 

μεταφέρεται στο Κράσνο Πόλε. 

Στα τελευταία χρόνια πριν να κλείσει ο 

παιδικός σταθμός Χράσταβα το 1956, 

στέγαζε παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων 

από διάφορους παιδικούς σταθμούς που 

προετοιμάζονταν για τα σχολεία μέσης 

εκπαίδευσης, γυμνάσια και τεχνικές 

σχολές. 

Η μικρή Έλλη Κ. 13 ετών γράφει μία 

επιστολή για το περιοδικό «Τα της 

Ελλάδας Αετόπουλα». Το περιοδικό 

κυκλοφόρησε σε 15.000 αντίτυπα, το 1952 

και ήταν έργο των παιδιών ηλικίας 9-14 

χρονών. 

 «Για τη ζωή μας εδώ

Εμείς τα προσφυγόπουλα ζούμε ήσυχη 

και χαρούμενη ζωή εδώ. Έχουμε 

πολλούς φίλους Τσέχους. Δε μας λείπει 

τίποτα. Έχουμε καθαρά ρούχα, ωραία 

παπούτσια. Άλλα για τις Κυριακές και 

τις γιορτές και άλλα για το σπίτι και τη 

γυμναστική. Έχουμε το κοινό μας σπίτι 

που ζούμε όλα μαζί και χαρούμενα. Στον 

κήπο μας ανθίζουν τα λουλουδάκια και 

το πράσινο χορτάρι. Όταν πηγαίνουμε 

περίπατο, καμαρώνουμε το όμορφο 

άσπρο σπίτι μας, σαν άσπρο κριάρι 

μέσα στο δάσος. Ακούμε κάθε μέρα 

στο ράδιο τη Φωνή της Ελεύθερης 

φώτο: 1953, Χράσταβα, από το άλμπουμ αφιερώσεων μαθητών της Ελπινίκης Δαμιανίδου
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Ελλάδας. Έχουμε Έλληνες και Τσέχους 

δασκάλους που μας μαθαίνουν να 

γίνουμε τέτοιοι που χρειάζεται ο αγώνας 

για την ειρήνη. Ευχόμαστε να νικήσουν 

τα αδέρφια μας για να γυρίσουμε στην 

πατρίδα μας.» 

Ο Γιάννης Παταρίδης, πολιτικός 

μηχανικός είχε κάνει τον γύρω στους 

παιδικούς σταθμούς. Ο Γιάννης ήταν 

ορφανός, τη μάνα του την εκτελέσανε 

το 1948 με απόφαση του στρατοδικείου 

Θεσσαλονίκης ενώ ένα χρόνο μετά ο 

πατέρας του σκοτώθηκε ως μαχητής του 

ΔΣΕ. Να τι θυμάται ο ίδιος από τους 

παιδικούς σταθμούς. 

«Όλα τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα 

στους παιδικούς σταθμούς – Ούντσιν, 

Κράσνε Πόλε, Μάχνιν, Χράσταβα, 

Βέλκε Χεράλτιτσε και Βεσελίτσκο. Δεν 

γνώρισα το χάδι της μάνας μου και τη 

συμβουλή του πατέρα μου. Γνώρισα 

το αυστηρό χέρι αλλά και τη στοργή 

των παιδονόμων. Τη στοργή και τη 

βοήθεια των δασκάλων μου Ελλήνων 

και Τσέχων, που με βοήθησαν να ανεβώ 

όλα τα σκαλιά της μόρφωσης ως την 

ανώτατη βαθμίδα. Έγινα πολιτικός 

μηχανικός. Ναι, μάθαμε πολλά εδώ και 

ήμασταν ευτυχισμένοι, μας φροντίζανε, 

μας βοηθούσανε, μας αγαπούσαν. 

Ευγνωμονώ τον τσέχικο λαό που με 

προστάτεψε και μου έδωσε όλα τα μέσα 

και τις δυνατότητες εξίσου να μορφωθώ, 

να δουλέψω και να δημιουργήσω 

με τη συντρόφισσα μου Όλγα, κι 

αυτή προσφυγοπούλα και πολιτικός 

μηχανικός, τις προϋποθέσεις μιας καλής 

ζωής και καλής οικογένειας. Τι θα έκανα 

άραγε στο χωριό μου, εγώ ένα ορφανό 

παιδί, με σκοτωμένους γονείς στον 

εμφύλιο;»

Τα συμπεράσματα της 3ης  Συνδιάσκεψη 

του ΚΚΕ το 1950, για την κατάσταση 

στους παιδικούς σταθμούς είναι αρκετά 

θετικά:

«Στη Σοβιετική Ένωση, στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες Βουλγαρία, Ρουμανία, 

Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία 

και Γερμανία τα παιδιά και οι πρόσφυγες 

απ’ την Ελλάδα εξασφάλισαν ειρηνική 

ζωή, ζεστό φαΐ, ανθρώπινη κατοικία, 

δημιουργική δουλειά. Απολαμβάνουν 

τα αγαθά του ανώτερου πολιτισμού, 

μορφώνονται. Κατακτάν την τεχνική, 

αποκτούν ειδικότητα. Πάνε στις 

ανώτερες τεχνικές Σχολές και στα 

πανεπιστήμια. Αποχτούν ανώτερες 

γνώσεις. Ανεβάζουν το επίπεδο 

πολιτισμού τους. Παίρνουν δραστήρια 

μέρος στη σοσιαλιστική παραγωγή 

και στη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση. 

Αποκτούν τις συνήθειες της συνειδητής, 

της σοσιαλιστικής σχέσης προς την 

παραγωγή και προς το δικό τους πια 

κράτος». (Η 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ 

(10-14.10.1950, σελ. 237, Δοκίμιο 

Ιστορίας του ΚΚΕ 19449-1968, Β’ 

Τόμος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2016)

Και οι ξένοι παρατηρητές όπως ήταν ο 

Κόλμπι, μόνιμος παρατηρητής του ΟΗΕ 

και μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την 

Προστασία του Παιδιού, που επισκέφτηκε 

τα Ελληνόπουλα στην Τσεχοσλοβακία, 

σε συνέντευξή του (30.1.1950) στον 

ανταποκριτή του TELEPRESS Θεόδωρο 

Δογάνη είπε: «Τα Ελληνόπουλα στην 

Τσεχοσλοβακία είναι σε εξαιρετική 

κατάσταση υγείας και φαίνονται τόσο 

ευτυχισμένα, που θα ευχόμασταν όλα 

τα παιδιά του κόσμου να είχαν αυτή την 

έκφραση στα πρόσωπά τους». (Δοκίμιο 

ΚΚΕ, Β’ Τόμος, σελ. 237)

Ο Γιάννης Παταρίδης σε συνέντευξη για 

το περιοδικό μας υπογράμμισε ότι υπήρχε 

μεγάλη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

οργανώσεων για το καλό των παιδιών. «Η 

υπεύθυνοι της ΕΒΟΠ και του Ερυθρού 

Σταυρού της Τσεχοσλοβακίας πάντα 

ρωτούσανε εάν είναι ευχαριστημένα τα 

παιδιά, εάν υπάρχουν προβλήματα όπως 

στον ρουχισμό, στη διατροφή. Και οι δύο 

αυτές οργανώσεις λειτουργούσαν κάτω 

από την επίβλεψη του ΚΚΕ και του ΚΚ 

Τσεχοσλοβακίας, που συνεργαζότανε 

πολύ στενά. Λυπάμαι μερικοί σαν τον 

καλό μου φίλο, τον Γιώργο Καράτζο που 

δεν λέει την αλήθεια. Και βέβαια έπρεπε 

να είναι όλα οργανωμένα με τόσα πολλά 

παιδιά. Και όλα ήταν οργανωμένα, 

από το πρωί μέχρι να πάμε για ύπνο. 

Όταν επιστρέφαμε από το σχολείο, μας 

μοιράζανε σε ομάδες, μια να καθαρίσει 

την αυλή, η άλλη το πάρκο, κ.λπ. Σε 

όλους τους παιδικούς σταθμούς που 

πήγα, είχαμε μεγάλη στοργή από το 

ελληνικό και τσεχικό προσωπικό, από 

τους δασκάλους, τους παιδονόμους, τις 

μαγείρισσες και τις ‘μάνες’». 

Την περίοδο των παιδικών σταθμών για 

τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου, θα 

μπορούσαμε να την ονομάσουμε σαν 

πρώτη περίοδο στη διαμόρφωση της 

εθνικής ταυτότητας των Ελληνόπουλων 

που ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία το 

1948/1949 μέχρι το κλείσιμο και του 

τελευταίου παιδικού σταθμού το 1962. 

«Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από 

μία έντονη ελληνική παιδεία και τσέχικη 

παιδεία για τους ενήλικους. Τα παιδιά 

ζούσανε σε στενό εθνοκεντρικό ελληνικό 

περιβάλλον στους παιδικούς σταθμούς 

βασισμένο στην πολιτική γραμμή του 

ΚΚΕ και τις τσεχοσλοβάκικες αρμόδιες 

υπηρεσίες (ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, 

Ερυθρός Σταυρός, κ.ά.) η οποία 

ήθελε τα παιδιά να μείνουν Έλληνες, 

να αποχτήσουν ελληνικές αξίες, να 

μάθουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα 

ήθη και έθιμα, τις εθνικές παραδώσεις 

και πρώτα από όλα τη μητρική τους 

γλώσσα. Τα παιδιά και οι ενήλικοι 

ήταν περιτριγυρισμένοι από ελληνικά 

σύμβολα, τα οποία τα φτιάχνανε μόνοι 

τους. Όλοι αναμενότανε να επιστρέψουν 

στην Ελλάδα ως μορφωμένοι 

άνθρωποι και μελλοντικοί ηγέτες στην 

ανοικοδόμηση της πατρίδας τους. 

Τα κύρια χαρακτηρίστηκα αυτής της 

εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης 

ήταν έντονος πατριωτισμός για την 

Ελλάδα, νόστος και νοσταλγία, όπως 

και ακλόνητη πίστη στην επιστροφή, 

υπερηφάνεια για τους αγώνες του 

ελληνικού λαού και απόλυτη αφοσίωση 

και πίστη στο Κομμουνιστικό Κόμμα της 

Ελλάδας (ΚΚΕ), στους αγώνες και τα 

σύμβολά του. 

Αυτή η εκπαίδευση βοήθησε τα παιδιά 

και τους ενήλικους (στις λέσχες, 

στους ομίλους, στους εορτασμούς των 

εθνικών επετείων, στις διαδηλώσεις, 

στις εξορμήσεις και εράνους) να μείνουν 

Έλληνες, να μιλούν τη μητρική τους 

γλώσσα, να αγαπάν την πατρίδα τους. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η 

αντίσταση στις επιδράσεις του τσεχικού 

περιβάλλοντος. Ήταν όμως φυσικό 

οι επαφές με το τσέχικο περιβάλλον, 

όπως και των Τσεχοσλοβάκων με το 

ελληνικό περιβάλλον, με την πάροδο 

του χρόνου, τα δύο αυτά πολιτισμικά 

και πολιτιστικά περιβάλλοντα να έχουν 

τις αλληλεπιδράσεις τους». (Τασούλα 

Ζησάκη-Healey, Ο Ελληνισμός της 

Τσεχίας, Αθήνα 2009, ΑΡ.ΙΣΤ.ΟΣ, σελ. 

217-216)

Θα περάσουν πάνω από 30 χρόνια πριν 

να επιτραπεί ο επαναπατρισμός των 

ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες και τη Σοβιετική Ένωση 

να επιστρέψουν στην Πατρίδα τους. Η 

πλειοψηφία των πολιτικών προσφύγων στην 

Τσεχοσλοβακία επέστρεψε στην πατρίδα 

και πρόσφερε και σύμβαλε με τις γνώσεις 

και τον επαγγελματισμό που απόχτησε 

στην τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. 

Τώρα μένουν οι καλές αναμνήσεις και μία 

άλλη νοσταλγία για εκείνα τα όμορφα, 

ευτυχισμένα, δημιουργικά χρόνια στους 

παιδικούς σταθμούς, στις τεχνικές σχολές, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
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στα πανεπιστήμια και για μια ήρεμη 

ζωή γεμάτη ασφάλεια και μέριμνα για 

το τι θα φέρει το αύριο. Διότι εκείνο το 

‘αύριο του χθες΄ τους πρόσφερε στέγη, 

εργασία, σύνταξη, διακοπές σε χώρους των 

συνδικάτων, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία 

για τα παιδιά τους… Αυτά που μπορούσε 

να προσφέρει το σοσιαλιστικό σύστημα 

της τότε σοσιαλιστικής Τσεχοσλοβακίας. 

Τα τότε παιδιά σήμερα συνταξιούχοι 

τα θυμούνται όλα αυτά τα αγαθά με 

ευγνωμοσύνη στον τσεχοσλοβάκικο 

λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα 

Τσεχοσλοβακίας, στα Υπουργεία που 

είχαν την μέριμνα των παιδικών σταθμών 

και κυρίως στο Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδας που είχε όλη την ευθύνη και 

μέριμνα για την μεταφορά τους μακριά 

από τις εμπόλεμες περιοχές του εμφυλίου 

πολέμου στις Λαϊκές Δημοκρατίες, για την 

καλή λειτουργία των παιδικών σταθμών, 

για την παιδεία τους, για τις σπουδές τους, 

για τη ζωή τους. 

Τέτοια ειρηνική ζωή, τέτοια μέριμνα 

και στοργή που ζήσαμε εμείς ως 

προσφυγόπουλα πολέμου στην 

σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, ευχόμαστε 

να έχουν τα χιλιάδες προσφυγόπουλα 

σήμερα σκορπισμένα σε όλο τον πλανήτη 

μας.

Φώτο: 2017, η Τασούλα με την Ελπινίκη (κέντρο) και τη Γιαννούλα (δεξιά) στο ελληνικό 

εστιατόριο Όλυμπο, Kubelikova 9, Praha 3. Κάθε τόσο και λιγάκι θυμούνται εκείνα τα 

όμορφα παιδικά χρόνια…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ!

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Τον Σεπτέμβριο 2005 πραγματοποιήθηκε 

μία έκθεση στην Βουδαπέστη αφιερωμένη 

σε «εκείνα τα παιδιά, στην άφιξή τους 

στην Ουγγαρία και στις συνθήκες της 

εγκατάστασής τους». Με την φιλοξενία 

των παιδιών του 1948/1949 ασχολήθηκε 

στα τέλη του 1947 η ανώτερη ηγεσία 

του Κομμουνιστικού Κόμματος της 

Ουγγαρίας μέσω του κινήματος «Εθνική 

Επιτροπή για τη Βοήθεια του ελληνικού 

λαού» με συνθήματα όπως: Βοήθεια στον 

ελληνικό λαό που παλεύει για την ελευθερία 

και την ανεξαρτησία! Κάτω τα χέρια από 

την Ελλάδα! Η μάχη του ελληνικού λαού 

ενάντια στον ιμπεριαλισμό είναι και δική 

μας μάχη! Το ζήτημα του ελληνικού λαού 

είναι ζήτημα όλου του προοδευτικού 

λαού! Οι Ούγγροι εργάτες στέλνουν 

τους αδερφικούς χαιρετισμούς τους στον 

ηρωικό αγωνιζόμενο ελληνικό λαό! Ζήτω 

ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας! Ζήτω 

ο στρατηγός Μάρκος!

Η πρώτη αποστολή φτάνει στην 

Βουδαπέστη στις 7 Απριλίου 1948. Η 

έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 

Επιτροπής Βοήθειας  Γκιούζου Κάρας 

στις 10 Απριλίου 1948, τρεις μέρες μετά 

την άφιξή αυτής της αποστολής, μας 

βοηθάει να σχηματίσουμε μια ρεαλιστική 

εικόνα για την άφιξη και εγκατάσταση των 

Ελληνόπουλων, η οποία δεν διαφέρει και 

πολύ με αυτήν της άφιξης, εγκατάστασης, 

προβλήματα και υγειονομική κατάσταση 

των παιδιών του 1948 που έφτασαν με τις 

πρώτες αποστολές στην Τσεχοσλοβακία:

«Στις 3 του τρέχοντος μηνός (Απρίλη) 

λάβαμε ειδοποίηση ότι πρέπει να 

υποδεχτούμε στην Ουγγαρία δύο χιλιάδες 

Ελληνόπουλα. Για την επίλυση αυτού του 

έργου κινητοποιήσαμε τον οργανισμό μας. 

(…) Το πρώτο τραίνο με παιδιά έφτασε 

στις 7 Απριλίου στις 9 η ώρα, με 860 παιδιά 

και 14 ενήλικες και μητέρες. Η δεύτερη 

αμαξοστοιχία έφτασε στις 9 του μηνός 

στις 9 η ώρα με 720 παιδιά και 18 ενήλικες 

και η τρίτη έφτασε επίσης στις 9 του μηνός 

το απόγευμα με 607 παιδιά και 5 ενήλικες. 

Βοηθητικό προσωπικό της Επιτροπής 

εφοδιασμένο με τρόφιμα περίμενε τις 

αμαξοστοιχίες στα σύνορα. Μετά την 

άφιξή τους εδώ έλαβαν δυναμωτική σούπα 

που είχε κατάλληλα παρασκευαστεί στο 

Εβραϊκό Νοσοκομείο, κακάο, τσάι, 

γλυκό κουλούρι καθώς και φραντζολάκια 

ψωμιού. Τα παιδιά και οι Έλληνες 

ενήλικες συνοδοί τους μεταφέρθηκαν 

με φορτηγά του Ερυθρού Σταυρού σε 

ομάδες των 50 περίπου ατόμων, στο 

Ίδρυμα Απολύμανσης της οδού Βάτσι, 

όπου μετά την απολύμανση έλαβαν τα 

ρούχα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Από 

εκεί με λεωφορεία τους μεταφέραμε στα 

καταλύματά τους που είχαμε προετοιμάσει 

στα τρία στρατόπεδα. 

Από υγειονομική σκοπιά η κατάσταση 

των παιδιών ήταν ικανοποιητική. Από τα 

2.187 παιδιά, 19 έπρεπε να μεταφερθούν 

σε νοσοκομεία σύμφωνα με τον πίνακα 

που ακολουθεί. Οι τρόφιμοι του Οίκου 

Αιχμαλώτων Μάτιας πέρασαν κιόλας 

από ιατρικές εξετάσεις εκτός των 

πνευμονολογικών και ως αποτέλεσμα 
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αυτών, 30 παιδιά βρέθηκαν να πάσχουν 

από ψώρα. Τα παιδιά φαίνεται να είναι 

σε καλή φυσική κατάσταση, παρόλα αυτά 

οι εξετάσεις έδειξαν ότι τα πιο πολλά 

πάσχουν από αβιταμίνωση. 

Ο πληθυσμός των διαφόρων ιδρυμάτων 

αυτή τη στιγμή είναι ο εξής:

Στρατόπεδο Μάτιας   8 4 1 

άτομα

Στρατόπεδο Άντρασι  

1.130 άτομα

Στρατόπεδο Άγιος Λάσλο 201 άτομα

Άσυλο   33 (11 

ενήλικοι, 1 βρέφος και 21 άτομα 1 ως 11 

ετών)

Νοσοκομείο ΄γιος Λάσλο 14 άτομα

Νοσοκομείο Μαγδαληνής 1 άτομο

Νοσοκομείο Οδού Μάνταρας 4 

άτομα

 Σύνολο: 2.224 άτομα.

Όσον αφορά την ένδυση των παιδιών, 

υπάρχουν ακόμα ελλείψεις κυρίως σε 

είδη υπόδησης. Οι λόγοι είναι δύο: 

1) τα εργοστάσια δεν μπορούσαν να 

παραδώσουν εντός 2-3 ημερών τόση 

ποσότητα και 2) ενώ περιμέναμε παιδιά 

ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών, οι ηλικίες 

κυμαίνονται από βρέφη μέχρι την ηλικία 

των 18 ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία τους, με 

βάση επιφανειακής εκτίμησης είναι μεταξύ 

10 και 14 ετών. Τις προαναφερθείσες 

ελλείψεις προσπαθήσαμε να τις 

καλύψουμε με παντόφλες και αθλητικά 

παπούτσια. Παπούτσια θα μπορούμε να 

παραγγείλουμε σε κατάλληλη ποσότητα 

και νούμερα μόνο εφόσον πρώτα συμβεί 

η καταγραφή των παιδιών σύμφωνα με το 

φύλο και την ηλικία τους. Στη διάρκεια 

της άφιξης και της εγκατάστασης των 

παιδιών προβλήματα μας δημιούργησε 

πρωτίστως το γεγονός ότι μεγάλο 

μέρος των παιδιών μιλά τη μακεδονική 

γλώσσα, έτσι ο μικρός αριθμός ελλήνων 

διερμηνέων που είχαμε στη διάθεσή 

μας δεν μπορούσε να μας βοηθήσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Κατά τη μεταφορά 

τους από το τραίνο στην απολύμανση 

αδέρφια, φίλοι ή παιδιά από το ίδιο χωριό 

αποχωρίστηκαν αλλά δεν ήμασταν σε θέση 

να ικανοποιήσουμε τα συχνά παράπονά 

τους. Στο Ίδρυμα Απολύμανσης χωρίσαμε 

τα παιδιά σύμφωνα με το φύλο αλλά και 

εδώ δεν καταλάβαμε για τι πράγμα 

διαμαρτύρονταν. Οι έλληνες συνοδοί δεν 

έφτασαν με το τραίνο. Τα ελαττώματα αυτά 

σιγά-σιγά  επανορθώθηκαν. Επίσης, οι 

ίδιοι προσωπικά ψάχνουν για τους φίλους 

τους και από την πλευρά μας φροντίζουμε 

να τους παρέχουμε κάθε βοήθεια.

Ολόκληρο τον κεντρικό οργανισμό της 

Εθνικής Βοήθειας τον κινητοποιήσαμε 

για αυτή τη δουλειά και οι συνεργάτες μου 

προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν πλήρως 

στις μέχρι τώρα εργασίες μας και μέχρι 

στιγμής η δουλειά τους αποδείχτηκε 

πλήρως ικανοποιητική. Στη φροντίδα και 

τη μεταφορά των παιδιών ήταν σημαντική 

η βοήθεια που μας προσέφεραν οι 

νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού. Πρέπει 

να κάνουμε μνεία στην αφοσίωση με την 

οποία ο Ιατρικός Σύλλογος, το Ίδρυμα 

Απολύμανσης, η Στρατιωτική Διοίκηση 

της πόλης, το Ίδρυμα Προστασίας 

Μητέρας και Βρεφών, και το Εθνικό 

Συνδικάτο των Ούγγρων Οικοδόμων 

βοήθησαν τη δουλειά μας και έθεσαν τους 

εαυτούς τους στη διάθεσή μας και για την 

πιο μακρινή αποστολή. 

(…) Έχουμε ξεκινήσει κιόλας την 

αναζήτηση κατάλληλων ιδρυμάτων και 

εξοπλισμού για την μαζική εγκατάσταση 

μετά τη λήξη της καραντίνας.

Γκιούζου Κάρας

Γενικός Γραμματέας

Και ακόμα μία έκθεση του Κάρολου Ολτ:

Στις 20 Απριλίου 1948, η έκθεση του 

Κάρολου Ολτ περιέχει περισσότερα 

δεδομένα 

(…) Υγειονομική κατάσταση

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών είναι 

γενικά καλή. Τις πρώτες ημέρες σε μεγάλο 

βαθμό εμφάνισαν κρυολογήματα, με 

αποτέλεσμα να εισαχθούν σε νοσοκομείο 

ή να τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση 

109 παιδιά. Τα 7 περιστατικά τύφου, 

τα 4 δυσεντερίας και τα 7 πνευμονίας 

αποτέλεσαν τα σοβαρότερα περιστατικά 

ασθενείας, τα οποία όμως σε καμία 

περίσταση δεν οδήγησαν σε σοβαρότερες 

επιπλοκές.  Τους φορείς της φυματίωσης 

οι οποίοι ήταν ελάχιστοι (περίπου το 

2% των παιδιών) τους τοποθετήσαμε στο 

σανατόριο της Μάμπι (Mabi), που ειδικά 

για την περίσταση μας παραχώρησε 

συνολικά 60 κλίνες. Η διάθεση των 

παιδιών είναι καλή, ενώ υπάρχει μέριμνα 

για την απασχόλησή τους και την παροχή 

παιχνιδιών.

3. (…) Η εγκατάσταση μέρους των 

παιδιών σε ουγγρικές οικογένειες αυτή τη 

στιγμή συναντά δυσκολίες, γιατί τα παιδιά 

ανά χωριό καταγωγής μαζί με τον ενήλικο 

συνοδό τους αποτελούν μια κλειστή 

μονάδα και προς το παρόν είναι αδύνατο 

να τους χωρίσεις. 

Μετά την τελική τους εγκατάσταση 

θα έρθει η σειρά της αποχώρησης των 

παιδιών ηλικίας 14 με 18 ετών από την 

ομάδα των συγχωριανών, 320 άτομα, τα 

οποία θέλουμε να τα εκπαιδεύσουμε στην 

βιομηχανία και να τα τοποθετήσουμε σε 

οικογένειες. Με την υλοποίηση αυτού 

του σχεδίου, δεν θα βαραίνει το κράτος 

η φροντίδα 1.020 παιδιών. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι με αυτό δεν ολοκληρώνεται 

η κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών 

και για το λόγο αυτό είναι σε εξέλιξη οι 

διαπραγματεύσεις με διάφορα σωματεία 

και ιδρύματα. 

4. Ζητήματα προσωπικού

Από τους έλληνες συνοδούς των 

παιδιών, μερικούς μπορούμε να τους 

χρησιμοποιήσουμε στην φροντίδα των 

παιδιών. Για την πλήρη φροντίδα τους 

όμως είναι αναγκαία η τοποθέτηση 

περίπου 120 Ουγγαρέζων νοσοκόμων και 

βοηθητικού προσωπικού. Αλλά πρέπει να 

φροντίσουμε και για την εκπαίδευση και 

τις δυνατότητες μόρφωσης των παιδιών και 

προς αυτή τη κατεύθυνση θα ξεκινήσουμε 

τις συνεννοήσεις με την ελληνική επιτροπή 

της Βουδαπέστης.

Η αναφορά του γιατρού Δρ. Σάντορ 

Μίσαρος 

Στην αναφορά της 23ης Απριλίου 1948 

του γιατρού Δρ. Σάντορ Μίσαρος για το 

στρατόπεδο Μάτιας διαβάζουμε:

«Όταν μπήκα στο προαύλιο του 

στρατοπέδου και κοίταξα γύρω τα πολλά 

παιδιά που συνωστίζονταν εκεί, πρέπει να 

ομολογήσω ότι στην αρχή η εικόνα με 

τρόμαξε.

Μια τρομακτική εικόνα στέρησης, 

παραμέλησης και εξαθλίωσης ανοιγόταν 

μπροστά μου, βλέποντας τόσα παιδιά 

ντυμένα με κουρέλια και πληγωμένα να 

περιμένουν, παιδιά που κυνηγιόντουσαν, 

σκαρφάλωναν, φώναζαν γύρω μου και 

γέμιζαν όλο το προαύλιο.

Αληθινά, καθένα από αυτά τα παιδιά θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για ένα 

άγαλμα αφιερωμένο στην αποτροπή του 

πολέμου. 

Λεωφορεία μας μετέφεραν στο Βίσεγκραντ, 

όπου στη διάθεσή μας υπήρχαν δύο 

παράγκες με τον απαραίτητο αριθμό 

κρεβατιών. 

Εγκατάσταση: Τα 111 άτομα αποτελούντο 

από 44 αγόρια, 63 κορίτσια και 4 μητέρες. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
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Κατά την εγκατάστασή τους στις παράγκες, 

αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να 

τοποθετήσουμε τα αγόρια σε ξεχωριστή 

παράγκα από τα κορίτσια, γιατί επρόκειτο 

για ομάδες ανάμεικτες από αγόρια και 

κορίτσια συγκροτημένες με ισχυρούς 

δεσμούς και για τίποτα στον κόσμο δεν 

ήταν διατεθειμένα να αποχωριστούν. Η 

ανασφάλειά τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε 

ούτε σε χωριστά κρεβάτια δεν κοιμήθηκαν, 

αλλά σε κάθε κρεβάτι δύο ή τρία παιδιά 

ξάπλωναν μαζί κρατώντας το ένα σφικτά 

τα χέρια του άλλου, ενώ δίπλα τους έμεναν 

άδεια κρεβάτια.»

Η ανασφάλεια των παιδιών και η ένωσή 

τους είναι κατανοητή, αφού έκαναν μαζί 

ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Παραδείγματος 

χάρη, από το χωριό Θηριόπετρα του 

νομού Πέλλας βρέθηκαν στο Τσέρτου, 

από το χωριό Ανταρτικό έφτασαν στον 

Παιδικό Σταθμό του Ντιγκ. Τα παιδιά 

από το χωριό Βυσσινιά του νομού 

Καστοριάς ξεκίνησαν τις σπουδές τους 

στο Μπάλατοναλμαντι. Τα παιδιά από 

το χωριό Μονόπυλο δια μέσου της 

αλβανικής πόλης Σκόρδα έφτασαν στο 

Μπάλατονκενεσι και τα παιδιά από το 

Δίστρατο τα συναντάμε στον Παιδικό 

Σταθμό του Φεχιρβαρτσούργκο, στο 

Μπάλατονελλε και στο Μπάλατοναλμαντι. 

Συνολικά είκοσι ουγγρικές πόλεις 

φιλοξένησαν για μικρότερο ή μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα τα Ελληνόπουλα: 

Βουδαπέστη, 

Βίσεγκραντ, 

Μίσκολτς, 

Φεχιρβαρτσούργκο, 

Ντιγκ, 

Μπάλατοναλμαντι, 

Μπάλατονελλε, 

Μπάλατονκενεσε, 

Νάγκιμαγκοτς, 

Τίσαντομπ κ.ά. 

 Στις φωτογραφίες: Αύγουστος 1949, 

Παιδικό Σταθμός Φέχιρβαρτσουργκο: 

Παιδιά από το χωριό Δίστρατο Ηπείρου 

με τη ‘μάνα’ Γιαννούλα Ράπτη και φώτο 

δεξιά, 1950, Φέχιρβαρτσουργκο, Έλληνες 

εκπαιδευτικοί με τον υποδιευθυντή τους 

τον Χρήστο Μπακιρτζή. Στην φωτογραφία 

ο Γιώργος Οικονόμου, η Αρετή Σκεύη 

(Μπακιρτζή), Δημήτρης Αργυρίου, 

Αντωνία Καπετανόπουλου, Μίλκα Ροσίδη 

και άλλοι. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΧΝΙΝ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΑΣΤΑΒΑ

Η πόλη Μάχνιν (γερμανικά Machen-

dorf) βρίσκεται στην περιοχή Λίμπερετς, 

κοντά στην πόλη Χράσταβα. Οι κάτοικοι 

του Μάχνιν ήταν στην πλειοψηφία τους 

Σουδήτες Γερμανοί. To 1945 είχε 1.717 

κατοίκους από τους οποίους 1.566 ήταν 

Σουδήτες Γερμανοί. Μετά την εκδίωξη 

των Σουδητών Γερμανών στην πόλη 

έμειναν 230 Σουδήτες και μέχρι το 1948 

ο αριθμός τους μειώθηκε στους 100 ενώ 

ο αριθμός των Τσέχων πολιτών αυξάνεται 

στους 1.141. Μετά το 1989 δεν φαίνεται 

η πόλη να έχει καλή τύχη, από την οποία 

οι κάτοικοι φεύγουν για άλλες πόλεις. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 η 

πόλη έχει 926 κατοίκους.

Ο παιδικός σταθμός εγκαταστάθηκε 

σε μία έπαυλη με μεγάλο πάρκο. Στην 

πλειοψηφία τους τα παιδιά μεταφέρονται 

από τον Σταθμό Στράζε ναντ Νίσοου, 

όπου το 1948 εγκαταστήσαν τα παιδιά 

Ο παιδικός σταθμός Μάχνιν τότε                        και σήμερα…
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που έπασχαν από ελονοσία. Το 1950 οι 

τρόφιμοι του σταθμού αυτού μεταφέρονται 

στους σταθμούς Ούντσιν, Χράσταβα, 

Μάχνιν και Κλοκότσεβ, οπότε κλείνει ο 

σταθμός. Στην 1 Ιανουαρίου 1950 στον 

σταθμό Μάχνιν βρίσκονται 51 παιδιά, από 

τα οποία 3 είναι μέχρι 6 ετών, 48 μέχρι 

15 ετών και 10 ‘μάνες’ και ένας δάσκαλος. 

Τον Ιούνιο τον ίδιο χρόνο, ο σταθμός 

μετατρέπεται ως κέντρο αποκατάστασης 

υγείας για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και σ’ 

αυτόν το σταθμό ο αριθμός των τροφίμων 

κυμαίνεται από 51 παιδιά, μέχρι το τέλος 

του ίδιου έτος, βλέπουμε ότι μείνανε 49, 

το 1951 έπεσε ο αριθμός τους στα 45 

Ελληνόπουλα και Σλαβομακεδονόπουλα. 

Στις ιατρικές εξετάσεις 10 παιδιά είχαν 

προβλήματα υγείας με την όρασή τους, 

άλλα είχαν ψυχολογικά προβλήματα 

και άλλα με την ακοή τους. Τα παιδιά 

αυτά στέλνονται σε εξειδικευμένα 

κέντρα υγείας. Σε έκθεση του Λ. 

Παπαδόπουλου αναφέρονται προβλήματα 

με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, με τη 

σωματική αγωγή τους και ότι αρκετά παιδιά 

χρειάζονταν ειδική και εξειδικευμένη 

ιατρική περίθαλψη. Το 1952 βλέπουμε 

ότι στο σταθμό υπάρχουν προβλήματα με 

το προσωπικό που αποτελείται από νέους 

και άπειρους ανθρώπους, υπάρχει έλλειψη 

μαχαιριών και πιρουνιών και ακόμα και 

τα μεγαλύτερα παιδιά τρώνε με κουτάλια. 

Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Τα σεντόνια δεν 

είναι καθαρά ούτε τα ρούχα των παιδιών. 

Επιπλέον, εξαφανίζεται ένα μέρος των 

τροφίμων της κουζίνας, το φαγητό δεν είναι 

καλό, τα λαχανικά δεν πλένονται, κ.ά. Τον 

Ιούνιο  1953 στον σταθμό βρίσκονται 48 

παιδιά και από το Κάρλοβυ Βάρυ φτάνουν 

άλλα 65 παιδιά για διακοπές. Το 1955 ο 

παιδικός σταθμός περνάει στη διαχείριση 

του Υπουργείου Παιδείας.

Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών 

δεν διαφέρει και πολύ από αυτό του 

παιδικού σταθμού Χράσταβα. Εξάλλου, 

τα παιδιά του σταθμού πηγαίνουν στο 

ίδιο σχολείο, έχουν κοινές εκδηλώσεις 

και χορωδία/χορευτικό. Σύντομα αρκετά 

από τα παιδιά του Μάχνιν θα μεταφερθούν 

στην Χράσταβα. 

Οι δάσκαλοι από ελληνική πλευρά ήταν οι: 

Γιάννης Ζαχαριάδης, από τον Αύγουστο 

1950 μέχρι τον Σεπτέμβρη 1951, είχε 

τελειώσει το επιμορφωτικό σεμινάριο στην 

Πράγα το 1951. Στράτος Παπανικολάου 

από το 1952, Μαρίκα Βαρέλα από τον 

Οκτώβρη 1952. Οι παιδονόμοι ήταν 

οι Κυριάκος Λαζάς από τον Αύγουστο 

1950, Άνθιμος Παπαϊωάννου από τον 

Οκτώβρη 1951, Βαρβάρα Λαβασίδου 

από τον Οκτώβρη 1951 μέχρι τον 

Απρίλη 1952, Πορτίκα Πίντζου από τον 

Αύγουστο 1950 μέχρι τον Οκτώβρη 1951. 

Τα παιδιά του παιδικού σταθμού Μάχνιν 

σύντομα μεταφέρονται στο Βεσελίτσκο και 

Χράσταβα. 

Φώτο: 2006, επίσκεψη στους πρώην παιδικούς σταθμούς οργανωμένη από την ΕΚ Πράγας, 

Χράσταβα και Μάχνιν. Πρώην τρόφιμοι των παιδικών σταθμών μπροστά στο σχολείο Μάχνιν 

και άλλα δύο μέλη της Κοινότητας. (από αριστερά Γιαννούλα Βαρελά, Ελπινίκη Δαμιανίδου, 

Γιάννης Παταρίδης, Ανέτα και ο Γιώργος Παπαδόπουλος)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Του Γιώργου ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ

Στις 27 Φεβρουαρίου 1948 η κυβέρνηση 

της Αθήνας κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία 

προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

σχετικά με την «αρπαγή» παιδιών από τους 

κομμουνιστές. Σύμφωνα 

με τους συντάκτες της διαμαρτυρίας η 

όλη επιχείρηση γινόταν με την πλήρη 

και ανοιχτή συνεργασία των γειτονικών 

προς την Ελλάδα κρατών, γεγονός 

που αποτελούσε κατάφωρη επέμβαση 

στα εσωτερικά της Ελλάδας με τρόπο 

ιδιαίτερα προκλητικό. Από τους 

κυβερνητικούς κύκλους της Αθήνας η 

όλη επιχείρηση παρουσιάστηκε ως ένα 

ειδεχθές έγκλημα: η «αρπαγή» των παιδιών 

αποσκοπούσε, κατ’ αυτούς, πρώτον, στην 

κατατρομοκράτηση των πληθυσμών της 
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ελληνικής επαρχίας και, δεύτερο και 

σπουδαιότερο, στην αλλοίωση των εθνικών 

χαρακτηριστικών της χώρας. Η τελευταία 

κατηγορία εξειδικευόταν με δύο τρόπους. 

Κατ’ αρχήν, τα παιδιά αυτά προορίζονταν 

να γίνουν ένα είδος «γενιτσάρων» που 

αργότερα θα στρέφονταν ενάντια στην 

πατρίδα τους, δηλαδή, αυτό δεν το έλεγε 

η διαμαρτυρία, ενάντια στο πολιτικό και 

κοινωνικό καθεστώς της. Έλεγε πάντως ότι 

τα με τον τρόπο αυτό διαπαιδαγωγημένα 

παιδιά μπορούσαν να στραφούν ενάντια 

σε ολόκληρο τον «ελεύθερο κόσμο» και 

τις αξίες του. Για το σκοπό αυτό τα παιδιά 

αυτά μορφώνονταν και «κατηχούνταν» όχι 

μόνο κομμουνιστικά αλλά και «αντεθνικά» 

σε τρόπο ώστε να απειλήσουν τη φυλετική 

καθαρότητα του ελληνικού έθνους. 

Επιπρόσθετα, τα ίδια αυτά παιδιά θα 

μπορούσαν μεγαλώνοντας να στελεχώσουν 

το Δημοκρατικό Στρατό ή όποιο τέλος 

πάντων στρατιωτικό σχήμα θα απειλούσε 

τον καπιταλιστικό κόσμο στο επερχόμενο 

μέλλον.

Όλα αυτά είχαν τη σημασία τους σε μια 

εποχή που διακρινόταν ήδη η εποχή του 

ψυχρού πολέμου και θα μπορούσαν να 

συγκινήσουν το διεθνές καπιταλιστικό 

σύστημα για το τι να περιμένει μέσα από 

αυτές τις πρακτικές.

Οπωσδήποτε η διαμαρτυρία της 

κυβέρνησης της Αθήνας ισχυριζόταν ότι 

έφερνε στο φως ένα τρομερά καταχθόνιο 

σχέδιο μακράς πνοής. Θέλοντας 

μάλιστα να του προσδώσουν διαχρονικά 

χαρακτηριστικά, να το εντάξουν στη 

διαρκή απειλή που η ελληνική φυλή 

αντιμετώπισε σε ολόκληρη την ιστορική 

διαδρομή της, έδωσαν σε αυτήν τη 

διαδικασία ένα «ιστορικό» όνομα: το είπαν 

«παιδομάζωμα».

Ο όρος παιδομάζωμα παρέπεμπε στις 

εποχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Από την εποχή του σουλτάνου Μουράτ 

Α’ (1362 - 1369) μέχρι τον 17ο περίπου 

αιώνα - η πρακτική καταργήθηκε με 

απόφαση του Μουράτ Δ’ το 1638 και 

οριστικά γύρω στα 1699 - οι σουλτάνοι 

στρατολογούσαν τον προσωπικό 

τους στρατό, τους «Γενιτσάρους» από 

παιδιά επιφανών μη μουσουλμανικών 

- χριστιανικών δηλαδή - οικογενειών. 

Οι λόγοι γι’ αυτό ήσαν «καθεστωτικοί»: 

ένας εκ γενετής μη μουσουλμάνος, όσο 

κι αν μετέπειτα ασπαζόταν το Ισλάμ, 

δεν μπορούσε να γίνει σουλτάνος της 

Αυτοκρατορίας. Με τον τρόπο αυτό 

οι ηγεμόνες της Κωνσταντινούπολης 

απέφευγαν το εσωτερικό στρατιωτικό 

πραξικόπημα, προκαλώντας όμως στους 

αλλόθρησκους από τους υπηκόους τους 

αρκετά προβλήματα. Ουσιαστικά, με τον 

τρόπο αυτό «αποκεφάλιζαν», αν θέλετε, 

τις πλέον επικίνδυνες αριστοκρατικές 

οικογένειες, ειδικά στα ταραγμένα - λόγω 

γειτονίας με τη χριστιανική δύση - κεντρικά 

και βόρεια Βαλκάνια. Οι τοπικές αυτές 

αριστοκρατίες έριχναν, δικαίως, μαύρο 

δάκρυ για την τύχη των παιδιών τους και 

το «παιδομάζωμα» (devsirme) έφτασε να 

σημαίνει - ειδικά μετά την κατάργησή 

του (οι γενίτσαροι στο μεταξύ είχαν γίνει 

κλειστή στρατιωτική αριστοκρατία και δεν 

ήθελαν νεοφερμένους στις τάξεις τους) - 

αρπαγή παιδιών για θρησκευτικό, εθνικό ή 

πολιτικό λόγο.

Με αυτόν λοιπόν τον βαριά καταδικασμένο 

από την ιστορία όρο οι εφημερίδες της 

Αθήνας και η κυβερνητική προπαγάνδα 

κατήγγειλαν στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό της χώρας τα όσα γίνονταν 

σε βάρος των παιδιών της ελληνικής 

επαρχίας από τα καταχθόνια σχέδια των 

κομμουνιστών. Οι καταγγελίες αυτές 

είχαν κυρίως εσωτερική απήχηση. Ο τότε 

διεθνής αντικομμουνισμός για πολύ μικρό 

μόνο διάστημα έκανε τις καταγγελίες 

αυτές μέρος της γενικότερης προπαγάνδας 

του. Μετά ξεχάστηκαν.

Μετά το 1952 δεν υπάρχει καμία μνεία 

στην αντικομμουνιστική φιλολογία, σ’ 

αυτό το ζήτημα.

Ο ΟΗΕ ανέθεσε την έρευνα των 

καταγγελιών της κυβέρνησης της 

Αθήνας στην ειδική επιτροπή που είχε 

δημιουργήσει για τα Βαλκάνια, την 

ΟΥΝΣΚΟΜΠ, που ερευνούσε το κατά 

πόσο επενέβαιναν οι γειτονικές προς την 

Ελλάδα χώρες στον ελληνικό εμφύλιο - 

αυτό κυρίως ενδιέφερε.

Το Νοέμβριο του 1948 το πόρισμα της 

ΟΥΝΣΚΟΜΠ ήταν αμήχανα ουδέτερο. 

Διαπίστωνε τη μεταφορά των παιδιών από 

ορισμένα χωριά στις γειτονικές χώρες 

συχνά με την ευθύνη και τη συνοδεία 

μέρους του γυναικείου πληθυσμού του 

ίδιου χωριού. Στο ερώτημα κατά πόσο η 

μεταφορά αυτή γινόταν με τη συναίνεση 

των γονέων ή όχι, η επιτροπή δεν μπορούσε 

να το απαντήσει στις τότε συνθήκες. Σε 

τελευταία ανάλυση, δυσκολευόταν από το 

ξεδίπλωμα μιας αντίστοιχης κυβερνητικής 

πολιτικής. Το 1948 ο κυβερνητικός 

στρατός είχε γενικεύσει τη μεταφορά των 

παιδιών από τις εμπόλεμες ζώνες στα 

ιδρύματα της Βασιλικής Πρόνοιας και 

ήταν μάλλον αστείο να ρωτά κανείς τέτοια 

πράγματα, τέτοια εποχή.

Σε απάντηση, την άνοιξη του 1949, οι 

υπηρεσίες της Αθήνας συνέταξαν έναν 

κατάλογο με πέντε χιλιάδες ονόματα 

παιδιών που είχαν «απαχθεί», όπως 

έλεγε το διάβημα, και φυγαδευτεί στο 

εξωτερικό χωρίς τη θέληση των γονιών 

τους. Οι επιτροπές του ΟΗΕ ερεύνησαν 

το ζήτημα με τη συνδρομή μάλιστα της 

γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης που ήθελε 

τότε να πάρει αποστάσεις από τον ελληνικό 

εμφύλιο. Πολύ λίγα από τα παιδιά που 

βρίσκονταν στον κατάλογο βρέθηκαν και η 

αξιοπιστία του τελευταίου αμφισβητήθηκε 

έντονα.

Τα παιδιά που ήταν μαχητές

Μετά τη λήξη του πολέμου και ενώ το 

ζήτημα των παιδιών είχε πλέον μετατραπεί 

σε καθαρά διπλωματικό ζήτημα, οι 

κυβερνήσεις της Αθήνας εξακολουθούσαν 

να παράγουν καταλόγους ανεβάζοντας σε 

9.300 τον αριθμό των - σύμφωνα με τις 

δικές τους απόψεις - «απαχθέντων» παιδιών 

- των εκπατρισθέντων δηλαδή ερήμην της 

θέλησης των κηδεμόνων τους. Ο ΟΗΕ 

ερεύνησε και πάλι και, μέχρι το 1952, 

μερίμνησε για τον επαναπατρισμό 538 

παιδιών αυτής της κατηγορίας. Μεταξύ 

άλλων διαπιστώθηκε ότι οι ελληνικές 

αρχές θεώρησαν σε πολλές περιπτώσεις 

το όριο λήξης της παιδικής ηλικίας στα 

21 χρόνια και στην ουσία ζητούσαν τον 

επαναπατρισμό νεαρών μαχητών του 

Δημοκρατικού Στρατού. Ο ΔΣΕ ήταν 

ένας εξαιρετικά νεανικός στρατός και 

πάρα πολλοί από τους μαχητές του ήταν 

κάτω από αυτή την ηλικία. Κατά συνέπεια 

ζητούσαν να επιστρέψουν στα κρατητήρια 

και στην αιχμαλωσία ένα μεγάλο μέρος 

των μαχητών του ΔΣΕ.

Η απόφαση για το σώσιμο των παιδιών

Από την άλλη πλευρά του λόφου, το 

κατά την Αθήνα «καταχθόνιο σχέδιο» 

ανακοινώθηκε με εξαιρετικά επίσημο 

τρόπο.

Στις 7 Μαρτίου του 1948 το υπουργείο 

Εσωτερικών της Προσωρινής 

Δημοκρατικής Κυβέρνησης ανακοίνωσε 

μέτρα για τα παιδιά που βρίσκονταν στην 

Ελεύθερη Ελλάδα. Στην ανακοίνωση 

αυτή διαπίστωνε ότι τα κυριότερα θύματα 

της πολιτικής που οι Αμερικανοί και η 

κυβέρνηση της Αθήνας εφάρμοζαν στην 

εμπόλεμη Ελλάδα ήσαν τα παιδιά. Έλεγε 

αυτή η ανακοίνωση: «Με το εγκληματικό 

πέταμα στου δρόμους των πόλεων 150.000 

και πάνω παιδιών όπου καθημερινά δεκάδες 

από αυτά πεθαίνουν. Με την τελευταία 

διαταγή της Φρειδερίκης που διέταξε τους 

υποτακτικούς της να συγκεντρώσουν όλα 

ανεξαιρέτως τα παιδιά στα κέντρα, για να 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
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τα μετατρέψουν σε γενιτσάρους και να τα 

βάλουν αναγκαστικά στις αγαπητές της 

χιτλερικές οργανώσεις νεολαίας. Ακόμα 

δε και με τους άνανδρους βομβαρδισμούς 

των ανυπεράσπιστων γυναικόπαιδων, 

από τους οποίους τον τελευταίο καιρό 

σκοτώθηκαν 120 παιδάκια...». Για τους 

λόγους αυτούς η Προσωρινή Δημοκρατική 

Κυβέρνηση αποφάσισε να εγκρίνει την 

αποστολή και παραμονή των παιδιών που 

προέρχονταν από τις απειλούμενες ζώνες 

στις γειτονικές χώρες μέχρι να κοπάσει 

η μανία του πολέμου. Για τη μεταφορά 

αυτή προχώρησε σε συνεννοήσεις με 

οργανισμούς πρόνοιας των αντίστοιχων 

χωρών υποδοχής.

Το Μάιο του 1948 η Δημοκρατική 

Κυβέρνηση ίδρυσε την ΕΒΟΠ, Επιτροπή 

βοήθειας στο Παιδί επικεφαλής της οποίας 

τοποθετήθηκαν ο Πέτρος Κόκκαλης, η 

Ελλη Αλεξίου, ο Γιώργος Αθανασιάδης, 

ο Θανάσης Μητσόπουλος και άλλοι 

εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί ή άνθρωποι των 

Γραμμάτων. Η επιτροπή αυτή συντόνισε 

τη μεταφορά των παιδιών στο εξωτερικό 

και την εκεί περίθαλψή τους καθώς 

πολλά από αυτά έπασχαν από τις χρόνιες 

τότε αρρώστιες της φτωχής ελληνικής 

επαρχίας αλλά και τις κακουχίες που ο 

πόλεμος προκαλούσε. Οργάνωσε και το 

εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών αυτών 

για τη μελλοντική όπως έλπιζαν τότε 

σοσιαλιστική Ελλάδα.

Τι προηγήθηκε

Το 1948 ο «πόλεμος των παιδιών» είχε 

πλέον γίνει βασικό χαρακτηριστικό του 

ελληνικού εμφυλίου πολέμου, είτε αυτός 

αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στις 

αίθουσες συνεδριάσεων του ΟΗΕ, είτε 

καταγραφόταν στις εφημερίδες, είτε στην 

προπαγάνδα στο εσωτερικό της χώρας 

ή στο εξωτερικό. Ας δούμε λοιπόν πώς 

έφθασαν τα πράγματα ως εκεί.

Στις αρχές του 1947 ο ελληνικός 

εμφύλιος άρχισε να μεταβάλλεται σε 

έναν «πειραματικό», θα λέγαμε, πόλεμο 

για τις ισχυρές δυνάμεις του δυτικού 

καπιταλιστικού κόσμου, τη Μεγάλη 

Βρετανία και τις ΗΠΑ. Δύο χρόνια μετά 

το τέλος του παγκόσμιου πολέμου οι δύο 

αυτές μητροπόλεις του «δυτικού» κόσμου 

αντιλαμβάνονταν ότι έμπαιναν σε μία νέα 

εποχή συγκρούσεων και σε ένα νέο τύπο 

αναμέτρησης. Πλήθος λαών βρίσκονταν 

ακόμα κάτω από καθεστώς αποικιοκρατίας 

και ο ξεσηκωμός τους απειλούσε να 

ανατρέψει σταθερές της βασισμένης στον 

ιμπεριαλισμό καπιταλιστικής οικονομίας. 

Την επαύριο του πολέμου, ακόμα και 

στην Ευρώπη, οι λαοί ζητούσαν τα δικά 

τους δικαιώματα, την εφαρμογή των αξιών 

για τις οποίες πολέμησαν μέσα από τα 

κινήματα Αντίστασης. Αυτό που γινόταν 

στην Ελλάδα δεν έπρεπε να εξαπλωθεί 

στην Ευρώπη, ενώ η αναχρονιστική 

αποικιοκρατική οργάνωση του κόσμου 

έπρεπε να διατηρηθεί τόσο όσο χρειαζόταν 

για να οργανωθεί μία διάδοχη κατάσταση 

σε όφελος πάλι του συστήματος. Δεν έπρεπε 

η εθνική απελευθέρωση λαών να σημαίνει 

και κοινωνική τους απελευθέρωση. Για όλα 

αυτά ο κομμουνισμός έπρεπε να ανασχεθεί, 

να περιοριστεί, τα σοσιαλιστικά κράτη, 

η Σοβιετική Ένωση να περικυκλωθούν, 

να κλειστούν μέσα σε αυτό που τότε 

στην Αγγλία όρισαν ως το «σιδηρούν 

παραπέτασμα». Όλα αυτά προμήνυαν νέες 

συγκρούσεις, είτε θερμές, είτε «ψυχρές».

Για την ανάσχεση του κομμουνισμού

Ο ελληνικός εμφύλιος ήταν ένας θερμός 

πόλεμος στην ευαίσθητη και σημαντική 

Ευρώπη. Η έκβασή του είχε καίρια 

σημασία για το δυτικό στρατόπεδο, για 

τη Μεγάλη Βρετανία και για τις ΗΠΑ. 

Στα τέλη του 1946, όταν ο πόλεμος 

αυτός γενικεύτηκε, στην Ουάσιγκτον 

η κυβέρνηση του Προέδρου Τρούμαν 

βρέθηκε μπροστά σε μία αναπάντεχη 

εξέλιξη: Η Μεγάλη Βρετανία παραδέχτηκε 

την αδυναμία της να συνεχίσει την 

εμπλοκή της στα ελληνικά πράγματα. 

Η Αυτοκρατορία είχε εξαντληθεί στον 

αγώνα της ενάντια στην ελληνική Εθνική 

Αντιφασιστική Αντίσταση, είχε κερδίσει 

μάχες για να καταλήξει να παραδεχτεί 

ότι έχασε τον πόλεμο. Οι Βρετανοί δεν 

μπορούσαν παρά να φύγουν από την 

Ελλάδα αποδεχόμενοι δημόσια την πρώτη 

μεγάλη ήττα της Αυτοκρατορικής τους 

πολιτικής και ισχύος. Για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες αυτές οι εξελίξεις σήμαναν 

κόκκινο συναγερμό. Η ανάσχεση του 

κομμουνισμού, ο «Ψυχρός Πόλεμος» 

έπρεπε άμεσα να αρχίσει. Από την 

Ελλάδα δε, σε προτεραιότητα...

Σε αυτόν τον πόλεμο που οι 

Ηνωμένες Πολιτείες κληρονόμησαν 

επιβάλλονταν ιδιαίτερες προδιαγραφές. 

Η μαζική στρατιωτική επέμβαση ξένων 

στρατευμάτων αποκλειόταν στις τότε 

συνθήκες. Η Ελλάδα βρισκόταν στην 

Ευρώπη και ακόμα περισσότερο, στα 

πάντα ευαίσθητα Βαλκάνια. Ισχυρά 

κομμουνιστικά κόμματα μετείχαν ακόμα 

σε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας στα 

δυτικά κράτη - στη Γαλλία και την Ιταλία 

για παράδειγμα - και οι λαοί της ηπείρου δε 

θα έβλεπαν με καλό μάτι μια αμερικανική 

στρατιωτική ανάμειξη για την ανάσχεση 

του κομμουνισμού σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Ο ίδιος ο αμερικανικός λαός δύσκολα θα 

δεχόταν μία εκστρατεία για την προάσπιση 

βρετανικών, όπως το έβλεπαν τότε, θέσεων 

και συμφερόντων. Στον ελληνικό λοιπόν 

εμφύλιο πόλεμο η λύση έπρεπε να προέλθει 

από μέσα και η Αμερική θα έπρεπε να 

βρει τρόπους που θα απέτρεπαν τη δική 

της άμεση στρατιωτική εμπλοκή, ενώ 

ταυτόχρονα θα οδηγούσαν στο επιθυμητό 

για τα συμφέροντα του ιμπεριαλιστικού 

στρατοπέδου αποτέλεσμα.

Καθώς το μονοπώλιο στα πυρηνικά δε 

φαινόταν να μπορεί να αντιμετωπίσει τη 

δικαίως αναμενόμενη οργή των λαών, 

το χρήμα ήταν το βασικό όπλο, το 

συγκριτικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων 

Πολιτειών εκείνο το διάστημα. Άξονας της 

αμερικανικής πολιτικής θα ήταν ακριβώς 

αυτό. Η πολιτική της ανάσχεσης του 

κομμουνισμού εξειδικεύτηκε σε μία σειρά 

πολιτικές διακηρύξεις που στην ουσία τους 

έμοιαζαν με οικονομικά προγράμματα. 

Το Δόγμα Τρούμαν με ειδική αναφορά 

στην Ελλάδα και τη γειτονική της Τουρκία 

και το περίφημο Σχέδιο Μάρσαλ ήταν ο 

παρονομαστής αυτής της νέας πολιτικής. 

Τα δολάρια θα στήριζαν καθεστώτα ή 

θα μετέβαλαν όσα από αυτά δεν ήταν 

της αρεσκείας των ΗΠΑ. Στις χώρες 

της δυτικής Ευρώπης οι κυβερνήσεις 

εθνικής ενότητας καταργήθηκαν και οι 

κομμουνιστές απομονώθηκαν καθώς 

απαράβατος όρος για την εκταμίευση 

της αμερικανικής βοήθειας ήταν η 

μη συμμετοχή κομμουνιστών στα 

κυβερνητικά σχήματα των κρατών που θα 

μετείχαν στο πρόγραμμα. Ήταν ο πρώτος 

μεγάλος πολιτικός εκβιασμός, η πρώτη 

ωμή επέμβαση. Ο Ψυχρός Πόλεμος είχε 

επιχειρησιακά αρχίσει.

Για την Ελλάδα και το δικό της 

θερμό πόλεμο, οι επιλογές αυτές της 

αμερικανικής πολιτικής είχαν τεράστια 

σημασία. Στις 20 Ιουνίου 1947 η ελληνο-

αμερικανική συμφωνία άνοιξε το δρόμο 

στις νέες εξελίξεις. Η χώρα θα γινόταν 

ένα πεδίο ασκήσεων όπου οι δυνατότητες 

των αμερικανικών επιλογών - αυτό το «νέο 

είδος πολέμου» - θα δοκιμάζονταν σε έναν 

πραγματικό, ευρωπαϊκό πόλεμο.

Έσβησαν ολόκληρα χωριά απ’ το χάρτη

Την άνοιξη του 1947, πριν ακόμα 

ολοκληρωθούν θεσμικά και οργανωτικά οι 

αμερικανικοί σχεδιασμοί, ο κυβερνητικός 

στρατός άρχισε να εφαρμόζει στις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Ρούμελη, 

δοκιμαστικά τα νέα σχέδια. Ο στόχος 
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ήταν απλός: ολόκληροι οι πληθυσμοί των 

ορεινών χωριών καθώς και οι αντίστοιχοι 

των «ύποπτων» ή αμφισβητούμενων 

περιοχών θα έπρεπε προοδευτικά να 

μεταφερθούν σε ελεγχόμενους από τις 

κυβερνητικές δυνάμεις χώρους. Η μέθοδος 

ήταν απλή. Όταν οι στρατιώτες έφθαναν σε 

ένα χωριό ανακοίνωναν στους κατοίκους 

ότι σε δύο, τρεις ή τέσσερις ώρες ή κάτι 

τέτοιο, όφειλαν να τους ακολουθήσουν. 

Οι πρώτες εικόνες από καραβάνια 

αιφνίδια ξεσπιτωμένων χωρικών άρχισαν 

να εμφανίζονται στο έκπληκτο κοινό 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να 

εξωραΐσουν την επιχείρηση αυτή βάπτισαν 

τα καραβάνια αυτά της δυστυχίας ως 

«συμμοριόπληκτους» ακριβώς για ν’ 

αποκρύψουν ότι αυτά ήσαν τα πρώτα 

θύματα του νέου πειράματος με στόχο την 

υποταγή ενός ατίθασου λαού που μόλις 

είχε νικήσει και τη Βρετανία.

Οι βομβαρδισμοί των χωριών, ειδικά 

όσων βρίσκονταν κοντά στα σύνορα 

ή κατοικούνταν από μειονοτικούς 

πληθυσμούς, σλαβομακεδονικούς στην 

περιοχή εδώ, συμπλήρωναν την πίεση 

και καλούσαν έμπρακτα τους κατοίκους 

να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νέα 

είδη τρομοκρατικών πολεμοφοδίων 

επιστρατεύτηκαν, μεταξύ τους οι βόμβες 

βενζίνης, πρόδρομοι των «Ναπάλμ», 

που προκαλούσαν τρομερά εγκαύματα, 

κατέκαιγαν τα χωριά μαζί με τους 

κατοίκους τους.

Οι αριθμοί των εκτοπισθέντων αυτών 

συμμοριόπληκτων εκπλήσσουν ακόμα και 

σήμερα. Στην αιχμή της εφαρμογής αυτών 

των σχεδίων, στο τέλος του 1948 και το 

1949, οι αριθμοί τους έφθασαν τις 700.000, 

οι οποίοι προστιθέμενοι στις 300.000 «μη 

υποχρεωτικά» μετακινηθέντες πρόσφυγες 

(στην Πελοπόννησο όπου εξαπλωνόταν η 

τρομοκρατία της «Χ» ίσως εκατό χιλιάδες 

άτομα έφυγαν, προς την Αθήνα κυρίως) 

φθάνουν αθροιστικά το ένα εκατομμύριο 

άτομα: το 10 - 15% του τότε συνολικού 

πληθυσμού της χώρας δηλαδή ή το 20 

με 25% του πληθυσμού της υπαίθρου. 

Όλα αυτά τα καραβάνια της δυστυχίας 

κατέληξαν στις παραγκουπόλεις των 

«προσφυγικών» στις παρυφές των πόλεων 

κάτω από το άγρυπνο βλέμμα στρατιωτών 

και Χωροφυλάκων. Τα φυλάκια και τα 

συρματοπλέγματα στο όνομα της μη 

επικοινωνίας των εκτοπισθέντων με τους 

συμμορίτες, έκαναν αυτές τις αυτοσχέδιες 

συνοικίες να μοιάζουν με εβραϊκά γκέτο 

της ναζιστικής Νέας Ευρώπης.

Οπωσδήποτε μία μετακίνηση πληθυσμών 

σε αυτή την έκταση δεν ήταν δυνατό να γίνει 

χωρίς την αμερικανική χρηματοδότηση. 

Μη φανταστεί κανείς ότι τα αμερικανικά 

δολάρια, μετεξελιγμένα σε «δραχμές 

ανοικοδομήσεως» δόθηκαν ως ενίσχυση 

στους αναξιοπαθούντες εκτοπισμένους. 

Το αντίθετο συνέβη. Η χρηματοδότηση 

αυτή δόθηκε σε τοπικούς εργολάβους, 

εργοστασιάρχες, επιχειρηματίες για να 

απασχολούν με την κατώτατη δυνατή 

αμοιβή και χωρίς πολλές πολλές 

υποχρεώσεις αυτό το εξαθλιωμένο εργατικό 

δυναμικό στις δικές τους επιχειρήσεις. 

Από τη σκοπιά αυτή η χώρα γύρισε πίσω 

στα χρόνια της Κατοχής, στα 1942, όταν 

σχεδόν τριακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι 

απασχολούνταν, για μια μπουκιά ψωμί, 

σε ελληνικές εταιρείες, υπηρεσίες ή 

εργολάβους που δούλευαν για τις ανάγκες 

του κατακτητή, άμεσα ή έμμεσα. Με τον 

τρόπο αυτό συνεχιζόταν το κτίσιμο ενός 

αρπακτικού ελληνικού καπιταλισμού για 

να κυβερνήσει μεταπολεμικά τη χώρα.

Οι «παιδουπόλεις» της Φρειδερίκης

Τον Ιούλιο του 1947, την ίδια πάνω κάτω 

εποχή που η αμερικανική χρηματοδότηση 

επέτρεψε το άνοιγμα του στρατοπέδου 

«αναμόρφωσης» στο Μακρονήσι, 

ολοκληρώθηκε και η επεξεργασία των 

ειδικών εκείνων σχεδίων που αφορούσαν 

τα παιδιά. Η νέα βασίλισσα από τον 

Απρίλιο μόλις του ίδιου έτους, βασίλισσα 

Φρειδερίκη επικεφαλής 72 «κυριών» της 

καλής αθηναϊκής κοινωνίας - πολλές από 

τις οποίες ήσαν κυρίες επί των τιμών των 

ανακτόρων ενώ ανάμεσά τους διακρίνονταν 

μέλη των πλέον διάσημων οικογενειών του 

ελληνικού καπιταλισμού - δημιούργησαν 

το Βασιλικό Οργανισμό Προνοίας με 

διακηρυγμένο στόχο την περίθαλψη των 

παιδιών της χώρας. Εξυπακούεται ότι 

για να τα περιθάλψουν οι φιλεύσπλαχνες 

αυτές κυρίες τα παιδιά θα έπρεπε πρώτα 

να τα συγκεντρώσουν, να τα αποσπάσουν 

από τις οικογένειές τους και από τον 

τόπο όπου γεννήθηκαν και κατοικούσαν. 

Από τη βασιλική πρόνοια ανατέθηκε 

πολύ γρήγορα στον κυβερνητικό στρατό 

ένα αληθινό «σαφάρι» παιδιών από τις 

«ύποπτες» ειδικά περιοχές της χώρας. Η 

Βασιλική Πρόνοια πολύ γρήγορα έγινε 

ένας τεράστιος οργανισμός, ένα αληθινό 

κράτος μέσα στο κράτος.

Οι συνολικοί αριθμοί των παιδιών που 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στάλθηκαν 

στα διάφορα ιδρύματα της Πρόνοιας 

παραμένει εφτασφράγιστο μυστικό 

- όπως συμβαίνει εξάλλου και με το 

συνολικό αριθμό οπλιτών ή πολιτών που 

«αναμορφώθηκαν» στο στρατόπεδο της 

Μακρονήσου. Τα σχετικά αρχεία είναι 

κλειστά και οι αριθμοί που έχουν δοθεί 

κατά καιρούς από τις κρατικές υπηρεσίες 

δύσκολα μπορεί να γίνουν πιστευτοί. Οι 

«απολογητές» του συστήματος (Μανούκας) 

δηλώνουν ότι ο αριθμός των παιδιών αυτών 

κυμάνθηκε γύρω στις 20.000, ενώ ο ίδιος 

αριθμός (που ενίοτε έφθασε ως 25.000) 

προβλήθηκε στις διάφορες επετειακές 

κυρίως εκδηλώσεις για το ζήτημα αυτό. 

Πίσω από αυτές τις μετρήσεις διακρίνουμε 

την πολιτική ανάγκη να παρουσιαστεί 

μικρότερος ο αριθμός των παιδιών που 

εκτοπίστηκαν με τα κυβερνητικά μέτρα 

από τον αντίστοιχο των παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν στις λαϊκές δημοκρατίες 

και ο οποίος κυμάνθηκε ανάμεσα στις 25 

και 28.000 άτομα.

Γεγονός είναι ότι ανάμεσα στα 1947 και 

το 1950 λειτούργησαν 53 «παιδουπόλεις», 

πολλές από τις οποίες ήταν πραγματικές 

πόλεις ή μάλλον πραγματικά και 

πολυάνθρωπα στρατόπεδα εγκλεισμού 

(Φιλιππιάδα, όπου οι εγκαταστάσεις 

φαίνονται ακόμα). Συμπληρωματικά δε, 

δίπλα σε αυτές λειτούργησαν ποικιλώνυμα 

άλλα ιδρύματα «παιδικές στέγες» κλπ. 

χωρίς να συμπεριλάβουμε τα ιδρύματα 

για τα παιδιά των πολιτικών φυλακισμένων, 

για τα ορφανά ή το ειδικό στρατόπεδο 

ανήλικων αιχμαλώτων που λειτούργησε 

στη Λέρο όπου στέλνονταν όσοι 

αιχμάλωτοι μαχητές του Δημοκρατικού 

Στρατού δεν είχαν συμπληρώσει το 21ο 

έτος. Προφανώς, ένας μηχανισμός αυτού 

του μεγέθους δεν μπορεί να έγινε για να 

φιλοξενήσει απλά και μόνο είκοσι χιλιάδες 

άτομα (λιγότερα από τετρακόσια δηλαδή 

για κάθε παιδόπολη).

Θα ήταν ίσως περιττό να περιγράψουμε 

τη ζωή αυτών των παιδιών που από 

κοντά γνώρισαν τη Βασιλική Πρόνοια. 

Οι τύχες τους ήταν κυμαινόμενες αλλά 

πάντοτε ανάλογες με την τύχη του λαού 

τους. Τα πιο τυχερά ήσαν όσα μπόρεσαν 

το ταχύτερο να επανενωθούν με τις 

οικογένειές τους και να βγουν από αυτό 

το σύστημα, έστω για να ζήσουν μέσα 

στη φτώχεια. Πολλά ακούγονται σήμερα 

ακόμα για τις «υιοθεσίες» στο εξωτερικό, 

για τη χρησιμοποίηση των παιδιών 

αυτών ως φθηνό εργατικό δυναμικό 

(μαθητευόμενοι βλέπετε) σε επιχειρήσεις 

ή ακόμα για τα «προξενιά» διαμέσου των 

ιδρυμάτων της Πρόνοιας (και τη συμβολή 

στην προικοδότηση της Βασιλίσσης) που 

οδήγησαν σε ένα τεράστιο κύμα αφύσικων 

γάμων τα επόμενα χρόνια: με τεράστιες 

λόγου χάρη διαφορές ηλικίας μεταξύ του 

γαμπρού και της αποκτηθείσας από το 
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ίδρυμα συζύγου... Όταν προχωρήσει - 
όταν αφεθεί να προχωρήσει - η σχετική 
έρευνα στη χώρα μας (με πρόσβαση στα 
αρχεία λόγου χάρη) πολλά θα ξέρουμε 
για τον κοινωνικό κόσμο των νικητών 
του εμφυλίου πολέμου, για τις αξίες του. 
Τα περισσότερα δε θα είναι ευχάριστα 
υποπτεύομαι... ούτε για τους απολογητές 
αυτού του συστήματος.

Γύρισαν μορφωμένα και βοήθησαν την 
πρόοδο της πατρίδας τους
Από τα παιδιά που βρέθηκαν στο 
εξωτερικό (Λαϊκές Δημοκρατίες) περίπου 
5.000 έφυγαν από τις χώρες υποδοχής 
για να συναντηθούν με τις οικογένειές 
τους, είτε πίσω στην Ελλάδα, είτε σε 
χώρες μετανάστευσης, την Αυστραλία, τον 
Καναδά, τις ΗΠΑ, τη δυτική Ευρώπη. 
Από τα υπόλοιπα, ένα μεγάλο ποσοστό 
μορφώθηκε και όταν μετά το 1974 
επέστρεψε στην Ελλάδα, βρήκε, παρά τις 
δυσκολίες που ακόμα και η μεταπολίτευση 
έβαζε στην επιστροφή και στην επανένταξή 
τους, τρόπους να βοηθήσει την πρόοδο 
της πατρίδας τους.
Σημειώνω ότι τα ιδρύματα που τους 
φιλοξένησαν εκεί, σε πάρα πολλές από 
αυτές τις χώρες, ήταν ιδρύματα που 
οικονομικά στηρίζονταν στην κατάσχεση 
περιουσιών δωσιλόγων, συνεργατών των 
Γερμανών στη διάρκεια του πολέμου. 
Πολλά από αυτά τα παιδιά φιλοξενήθηκαν 
σε απρόσμενα καλούς χώρους. Η ταινία 
«η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδος» 
που γύρισε τότε ο ΔΣΕ, όταν δείχνει τα 
παιδιά να φιλοξενούνται σε πύργους δε λέει 

ψέματα. Είναι οι πύργοι που κατασχέθηκαν 
στη Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία, στην 
Πολωνία, από αριστοκράτες οι οποίοι 
φυσικά τον καιρό των δυσκολιών είχαν 
ταχθεί με τους εχθρούς της πατρίδας για 
να προστατέψουν τα δικαιώματα της δικής 
τους κοινωνικής τάξης.
(...) Τα πειράματα των ΗΠΑ με τα παιδιά 
της Ελλάδας δεν είχαν συνέχεια. Ένα 
τσουνάμι πολέμων της αποαποικιοποίησης, 
θα λέγαμε, ακύρωσε τέτοιου είδους 
πρακτικές. Δεν ήταν δυνατόν σε πολέμους 
που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα να μαζεύονται τα 
παιδιά. Στο κάτω κάτω, την ίδια εποχή 
με τον ελληνικό εμφύλιο διεξαγόταν ο 
εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα και θα ήταν 
μάλλον αστείο να μαζέψουν τον πληθυσμό 
και τα αντίστοιχα παιδιά. Αλλάξαν αυτές οι 
τακτικές και αν θέλετε σε τέτοιο βαθμό, σε 
τέτοια έκταση ποτέ δεν ξαναείχαμε στην 
ιστορία εφαρμογή παρόμοιων μεθόδων.
Με τον τρόπο τους, τα παιδιά αυτά μετείχαν 
της πολιτικής εξέλιξης της Ελλάδας. Ο 
ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έληξε με 
διαφορετικό τρόπο από ό,τι έληξαν οι 
περισσότεροι εμφύλιοι πόλεμοι του καιρού 
μας. Συνήθως στους εμφύλιους πολέμους, 
το στρατόπεδο που χάνει τον πόλεμο 
συνθλίβεται, εξαφανίζεται, καταστρέφεται 
πλήρως. Στον ελληνικό εμφύλιο, ο ΔΣΕ 
και ένα μεγάλο μέρος του μηχανισμού 
του ΚΚΕ, της πολιτικής έκφραση της 
κοινωνίας που αντιστάθηκε τόσα χρόνια 
στους κατακτητές και στην άρχουσα 
τάξη, έφυγε συγκροτημένα, υποχώρησε, 
στις ανατολικές χώρες. Μαζί και μεγάλο 

μέρος της κοινωνίας και τα παιδιά που 
αναφέραμε. Έτσι δεν είχαμε μια εξέλιξη 
όπως, π.χ., στον ισπανικό εμφύλιο, ή στον 
αμερικανικό εμφύλιο, να καταστραφεί, να 
εξαφανιστεί ο κόσμος του ηττημένου. Ο 
κόσμος του «ηττημένου», η πολιτική του 
έκφραση έμεινε ζωντανή και αυτό αν θέλετε 
λειτούργησε σαν φάντασμα, σαν απειλή για 
το μεταπολεμικό κόσμο των νικητών στην 
Ελλάδα. Δίκιο είχανε. Το μέρος αυτό της 
κοινωνίας μπόρεσε να διατηρήσει τους 
πολιτικούς του μηχανισμούς και σήμερα 
ακόμη να τους έχουμε να διαφεντεύουν 
τα δικαιώματα του λαού της Ελλάδας. Η 
παρουσία αυτών των παιδιών, ο τρόπος 
που μορφώθηκαν, που ακτινοβόλησαν 
στους της εξορίας τόπους όπου βρέθηκαν, 
είχε καίριες πολιτικές επιπτώσεις και για 
την εξέλιξη εδώ.
Ο πόλεμος ενάντια στο λαό της Ελλάδας, 
εξακολούθησε ανοιχτός μέχρι το 1974.
Και κάτι τελευταίο που πρέπει να 
αναφέρουμε. Πολλά από τα παιδιά, όπως 
και πολλοί από τους πληθυσμούς που 
φύγανε, ειδικά από την περιοχή στην 
οποία μιλάμε σήμερα ανήκανε σε μια 
ιδιαίτερη ομάδα της ελληνικής κοινωνίας, 
τους Σλαβομακεδόνες. Ακόμα και σήμερα 
ένα μέρος αυτών των τότε προσφύγων 
εξακολουθεί να είναι ανεπιθύμητο στον 
τόπο μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει 
κανείς λόγος για να διαιωνίζεται αυτό το 
κατάλοιπο αυτής της σκοτεινής εποχής 
και αυτών των αποτυχημένων σε τελευταία 
ανάλυση πολιτικών. 
συνεντεύξεις. 

(https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5016449)
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΛΕΤΣΑΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Η 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://www.facebook.com/voiceofgreece.ert/

https://m.facebook.com/pg/OraElladasERT/posts/

Τον Χάρη και τη Μαργαρίτα τους 

‘γνωρίζουμε’ από την Ταβέρνα Μαργαρίτα. 

Η Μαργαρίτα πάντα μας καλωσορίζει 

ενώ ο Χάρης μπορεί να βγει από την 

κουζίνα του όταν και εάν έχει χρόνο για 

να συζητήσει μαζί μας. Για να γνωρίσουμε 

καλύτερα τον Χάρη αποφάσισα να σας τον 

παρουσιάσω μέσω της συνομιλίας που είχε 

στην εκπομπή Ώρα της Ελλάδας με το 

δημοσιογράφο Νίκο Αγγελίδη, ο οποίος 

φαίνεται να παρακολουθεί με ενδιαφέρον 

τα δρώμενα του ελληνισμού στην Τσεχία. 

Ήδη αρκετοί από εμάς είχαμε την ευκαιρία 

να συζητήσουμε μαζί του στην εκπομπή 

του. Ευχαριστούμε τον Νίκο Αγγελίδη 

και την Στέλλα Γλυάνα, Αρχισυντάκτης  

που μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε 

για την Ελληνική Κοινότητα Πράγας και 

γενικά για τους Έλληνες στην Τσεχία. 

Από την συνομιλία μαθαίνουμε:

Ο Χάρης Κλετσάη γεννήθηκε το 1970 

στην Πολωνία, από πατέρα παιδί πολιτικών 

προσφύγων και μητέρα Πολωνέζα. Στα 8  

του χρόνια, το 1978 επαναπατρίζεται στη 

γενέτειρα του παππού του, στα Σφακιά 

της Κρήτης. Οι πρώτες εμπειρίες στην 

πολυπόθητη πατρίδα για την οικογένειά 

του δεν είναι και τόσο ευχάριστες όπως και 

για πολλούς πολιτικούς πρόσφυγες που εάν 

με λαχτάρα και με μεγάλες προσδοκίες 

αποφάσισαν να επαναπατρισθούν, η 

μητέρα πατρίδα δεν τους δέχτηκε με 

Ο Χάρης Κλετσάη μετέφερε την Κρήτη στην Πράγα… Ο δραστήριος ομογενής που μεγάλωσε στην Κρήτη και 

ζει πλέον μόνιμα στην Τσεχία, ταξιδεύει νοερά τους Τσέχους και τους ταξιδιώτες της Πράγας στη μαγική Κρήτη, 

μέσα από τις μοναδικές συνταγές του και την καλή ρακή…

Στη φωτογραφία ο δημοσιογράφος Νίκος Αγγελίδης.

Το κρητικό εστιατόριο Margarita Praga έγινε το στέκι των ομογενών της Πράγας και των γύρω περιοχών. Εκεί 

καθημερινά αναπνέει η Ελλάδα με πολλή κουβέντα, αναμνήσεις, καλή ελληνική μουσική και συγκινήσεις…

Ο ιδιοκτήτης της ζεστής αυτής κρητικής γωνιάς, εκεί μακριά… μιλάει στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Για τις 

αγωνίες του, τους στόχους του, την Ελλάδα που του λείπει καθημερινά και για τα παιδιά που πασχίζουν να 

κρατηθούν κοντά στις ελληνικές ρίζες…

Ταξιδεύουμε νοερά στην Πράγα και συναντάμε τον κρητικό σεφ Χάρη Κλετσάη, ιδιοκτήτη της ταβέρνας Mar-

garita Praga 

Μαθαίνουμε τα πάντα για τον φιλόξενο Σφακιώτη... που έχει ρίζες 

και από την Πολωνία και δημιουργεί... πλέον με έναν δικό του τρόπο, 

ξεχωριστό... στο κέντρο της Τσεχικής πρωτεύουσας... Η ιστορία της 

ζωής του είναι μια απίστευτη περιπέτεια και την αφηγείται στον Νικόλας 

Αγγελίδης και την εκπομπή Ώρα Ελλάδας.

Σημείωση της σύνταξης: Για το ‘Καλημέρα’ η επιμέλεια της 

ενδιαφέρουσας αυτής συνομιλίας έγινε από την Τασούλα 

Ζησάκη-Healey με την ευγενική άδεια της εκπομπής.

«ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ…»
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ανοιχτές αγκάλες. Ο Χάρης αισθάνεται 

όχι μόνο πολύ Έλληνας, αλλά και πολύ 

κρητικός, ‘πιο κρητικός από αυτούς 

που γεννήθηκαν στην Κρήτη. Μετά 

από τη μητέρα μου και τη γυναίκα μου 

η Ελλάδα, η Κρήτη είναι η τρίτη μου 

αγάπη’ επισημάνει ο Χάρης. Μετά τις 

σπουδές του στη μαγειρική, δεν αργεί 

να παντρευτεί, να κάνει δύο παιδιά (τον 

Σεμπάστιαν και την Παουλίνα που 

σήμερα είναι στα 29 και 30), να χωρίσει, 

να συναντήσει τη δεύτερη γυναίκα του, τη 

Μαργαρίτα από την Πολωνία, η οποία 

του έχει δείξει μεγάλη κατανόηση για 

το τι θέλει να κάνει στη ζωή του και η 

ίδια αισθάνεται πολύ Ελληνίδα. Μιλάει 

άπταιστα ελληνικά. Και οι δύο ‘έχουν 

την Ελλάδα μέσα στην καρδιά τους, η 

Μαργαρίτα έχει γίνει Ελληνίδα, νιώθει 

πολλή αγάπη για την Ελλάδα’. 

Χάρης: Δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια 

στα Σφακιά της Κρήτης. Δύσκολα μας 

δέχτηκε η οικογένεια του πατέρα μου. 

Εγώ ήμουν μισός ξένος και μισός Έλληνας 

γι αυτούς. Μετά από τρία χρόνια, στα 11 

μου, πεθαίνει ο πατέρας μου. Μετά από 

σύντομο χρονικό διάστημα επιστρέψανε 

στην Πολωνία όπου τελείωσα την 

βασική μου εκπαίδευση. Στα 17-18 μου 

χρόνια αποφάσισα να επιστρέψω στην 

Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Κρήτη. 

Ότι κατάφερα το κατάφερα χωρίς καμιά 

βοήθεια από κανέναν. Τελείωσα τη σχολή 

μαγειρικής διότι πάντα αγαπούσα να 

μαγειρεύω. Συγκεντρώθηκα όχι μόνο 

στην ελληνική κουζίνα αλλά προπαντός 

στην παραδοσιακή κρητική κουζίνα. 

Δεν γουστάρω τη μοντέρνα κουζίνα, 

δηλαδή θέλω να φτιάχνω τον μουσακά, τα 

παπουτσάκια έτσι όπως τα φτιάχνανε πριν 

100 χρόνια! Δούλεψα ως μάγειρας στην 

Αθήνα, στην Χαλκιδική, στην Κρήτη… 

Έχω γυρίσει τη μισή Ελλάδα για να μάθω 

περισσότερα για την ελληνική κουζίνα, για 

να εμπλουτίσω τις εμπειρίες μου σ’ αυτόν 

το τομέα. 

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου 

Νίκου Αγγελίδη το πώς βρέθηκε στην 

Τσεχία, ο Χάρης απαντάει: Σε κάποια 

στιγμή στη ζωή μας η Μαργαρίτα 

αρρωσταίνει, χρειάζεται μεταμόσχευση 

νεφρού και στην Ελλάδα δεν βρίσκουμε 

νοσοκομείο που θα μπορούσε να κάνει 

τη μεταμόσχευση διότι μαζί με το νεφρό 

υπήρχαν και άλλες εμπλοκές. Πουλάμε 

ότι είχαμε και δεν είχαμε, επιστρέφουμε 

στην Πολωνία, πηγαίνουμε στην Αυστρία 

αλλά καμία λύση δεν βρίσκουμε. 

Μέσω γνωστού μου μαθαίνουμε για το 

καλύτερο νοσοκομείο στην Ευρώπη που 

βρίσκεται στην Πράγα και κάνουν 40 με 

50 μεταμοσχεύσεις κάθε μήνα! Κι έτσι 

ήρθαμε στην Πράγα χωρίς να γνωρίζουμε 

κανέναν, χωρίς να ξέρουμε τη γλώσσα.

Ανοίξαμε ελληνικό μαγαζί Ταβέρνα 

Μαργαρίτα στην μικρή πόλη Πίσεκ, 80 

χλμ. από την Πράγα. Προτίμησα την μικρή 

πόλη διότι την Πράγα τη φοβήθηκα. Κάπως 

έτσι αυτός ο τόπος έγινε η μόνιμη κατοικία 

μας. Δυστυχώς, αφού ανοίξαμε το μαγαζί, 

μετά από δύο χρόνια έρχεται η πανδημία, 

το Κόβιντ 19, και αναγκαζόμαστε να 

κλείσουμε το μαγαζί. Ευτυχώς μετά τη 

λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω 

της πανδημίας, έγινε η μεταμόσχευση, η 

γυναίκα μου έγινε καλά και παίρνουμε την 

απόφαση να μετακομίσουμε στην Πράγα. 

Ανοίγουμε κι εδώ ελληνικό μαγαζί, την 

Ταβέρνα Μαργαρίτα το 2021. Ναι, πάλι 

με την ονομασία Μαργαρίτα, εγώ δεν 

αλλάζω την γυναίκα μου, τη Κρήτη και το 

όνομα του μαγαζιού! 

Όλοι εμείς που έχουμε διασκεδάσει στην 

Ταβέρνα Μαργαρίτα με το υπέροχο 

μουσικό σχήμα Θωμά Γαλάνη (φωνή), 

Θωμά Οπάτα (κιθάρα) και Νίκο Πανάτση 

(μπουζούκι) το οποίο παίζει δύο φορές το 

μήνα στην Ταβέρνα, έχουμε διαπιστώσει 

ότι όχι μόνο η ατμόσφαιρα είναι 

ελληνικότατη, φιλική και φιλόξενη, αλλά 

και τα πιάτα που έχουμε δοκιμάσει φέρουν 

το άρωμα της Κρήτης, τις κρητικές 

γεύσεις, το σπιτικό ψωμί και μπακλαβά, 

τα κρητικά φρέσκα ψάρια και λαχανικά, το 

κρητικό κρασί και τσικουδιά.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για την 

Ταβέρνα, ο Χάρης απαντάει: 

Πολλές φορές με ρωτάνε γιατί φέρνω 

ακόμα και τα λαχανικά, τις ντομάτες, 

πατάτες, τα αγγούρια από την Κρήτη. 

Τα φέρνω διότι θέλω η ταβέρνα να είναι 

Ελλάδα, να είναι Κρήτη! Και όταν ακούω 

τους πελάτες να λένε ‘Μα τι είναι αυτή 

η σαλάτα, τι ωραία γεύση που έχει!’, η 

απάντηση είναι μία – αυτή είναι η Ελλάδα, 

αυτή είναι η Κρήτη! Θέλω και οι Τσέχοι 

να καταλάβουν τη γεύση της ντομάτας 

διότι εδώ δυστυχώς, λόγω του κλίματος, 

των θερμοκρασιών, της έλλειψης θάλασσας 

και της θάλασσας το αλάτι, η ντομάτα 

αλλά γενικά και όλα τα λαχανικά δεν έχουν 

τη γεύση των λαχανικών της Κρήτης. Εάν 

και δεν μιλάμε τσέχικα, προσπαθούμε να 

εξηγήσουμε στους Τσέχους πελάτες μας 

τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας με τη 

βοήθεια του έλληνα σερβιτόρου μου, 

Ρωμύλο και του βοηθού μου στην κουζίνα, 

Θωμά, ο οποίος είναι και ο τραγουδιστής 

στις μουσικοχορευτικές βραδιές που 

οργανώνουμε δύο φορές το μήνα. Και 

όταν έχω χρόνο κι εγώ βγαίνω από την 

κουζίνα και τους δείχνω στο χάρτη της 

Κρήτης από πού ‘ταξιδεύουν’ οι ντομάτες 

και τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου! 

Ναι, οι Τσέχοι που έχουν επισκεφτεί την 

Ελλάδα, έρχονται στο μαγαζί και αυτοί 

που έχουν καταλάβει τι είναι η Ελλάδα, 

τη θέλουνε αυτή την ατμόσφαιρα και το 

φαγητό που προσφέρουμε. Γνωρίζουν την 

Κρήτη και μόλις μπαίνουν, πηγαίνουν στο 

χάρτη για να μας δείξουν που έχουν πάει 

στην Κρήτη. 

Στην ερώτηση το πώς βλέπουν οι 

Τσέχοι την Ελλάδα, τι εικόνα έχουν για 

την Ελλάδα, ο Χάρης απαντάει:

Έχουν πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα, 

την αγαπάνε! Παρόλα που εμείς, δηλαδή 

το επίσημο κράτος δεν την διαφημίζει και 

τόσο καλά κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρει ο 
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κόσμος τα προϊόντα μας, τα περισσότερα 

σουπερμάρκετ έχουν ιταλικά και ισπανικά 

προϊόντα. Η χώρα μας θα μπορούσε να 

κάνει μια καλύτερη προσέγγιση, π.χ. στο 

ελαιόλαδο, στη φέτα. Οι Τσέχοι που έχουν 

κάνει διακοπές στην Ελλάδα, τα γνωρίζουν 

τα προϊόντα μας, ακόμα και το κρασί 

που φέρνω από την Κρήτη, το θεωρούν 

το καλύτερο που έχουν δοκιμάσει. Οι 

Τσέχοι έχουν τα δικά τους κρασιά, αυτά 

της Μοραβίας, αλλά δεν είναι σαν τα 

δικά μας… Είχα ξεκινήσει να φέρνω και 

τυριά της Κρήτης και διαπίστωσα ότι 

τους αρέσουν. Υπάρχουν και τυριά που 

δεν τα γνωρίζουν όπως το μανούρι ή το 

τυροσούλι, αυτά είναι κατσικίσια, κρατάνε 

7 με 10 μέρες το πολύ. Κανένα μαγαζί 

στην Ευρώπη δεν έχει σφακιανίτικα. Εγώ 

τα έχω!

Φώτο: Ο Ρωμύλος και η Εμμανουέλα, 

δύο σερβιτόροι μας καλωσορίζουν πάντα 

με χαμόγελο

Ο Χάρης και η Μαργαρίτα είναι μέλη 

της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Στην 

εκδήλωση για το τέλος της σχολικής 

χρονιάς και των διάφορων εκδηλώσεων για 

το καλοκαίρι, η οποία έγινε στην Ταβέρνα 

τους, ο Χάρης και η Μαργαρίτα μαζί με το 

προσωπικό τους, μας πρόσφεραν κρητική 

φιλοξενία και μας διασκέδασαν με το 

μουσικό σχήμα Γαλάνη-Οπάτα-Πανάτση 

εάν και δεν ήταν να παίξουν εκείνη την 

ημέρα. Απολαύσαμε όχι μόνο την ελληνική 

ατμόσφαιρα αλλά γευτήκαμε και ελληνικά 

και κρητικά πιάτα φτιαγμένα από τα χέρια 

του σεφ Χάρη! Για τους σερβιτόρους και 

γενικά για το προσωπικό της Ταβέρνας έχει 

τα καλύτερα λόγια, ‘βρήκα τα καλύτερα 

παιδιά, κάναμε την ταβέρνα οικογενειακή 

ταβέρνα’. ‘Έχουμε καλή συνεργασία με 

την Ελληνική Κοινότητα Πράγας και με 

την Πρόεδρο της, την Τασούλα’. 

Στην ερώτηση το πόσο δύσκολο είναι 

για τα παιδιά που αφήνουν την πατρίδα 

τους και έρχονται να βρούνε εργασία 

στην Τσεχία, στην ξενιτειά, ο Χάρης 

λέει: Από μία πλευρά είναι πολύ δύσκολο, 

εξαρτάται με ποιον θα γνωριστείς εδώ 

στην Τσεχία, ποιος θα προσφερθεί να σε 

βοηθήσει, ποιος θα σου ανοίξει το δρόμο. 

Εάν βρεθείς με καλά παλικάρια, είναι πιο 

εύκολο. Μπορεί όμως να βρεις και άτομα 

που μόνο λένε ότι θα σε βοηθήσουν, 

αλλά καμιά βοήθεια δεν προσφέρουν. Για 

μερικά παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο, 

κάποιοι μπορεί να είναι τυχεροί και να τα 

βρούνε εύκολα, άλλοι όμως μπορεί να τα 

βρούνε μαύρα. Αλλά θα πρέπει να κάνουν 

προσπάθεια να σταθούν στα πόδια τους 

διότι είναι μια ξένη χώρα. 

Η συνομιλία αυτή κλείνει με την ερώτηση 

του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελίδη 

σχετικά με το ποια είναι τα σπεσιαλιτέ της 

ταβέρνας και με τη σύνθετη λέξη Ελλάδα-

Κρήτη-Σφακιά και το τι σημαίνει αυτή η 

λέξη για το Χάρη.

Χάρης: Από τα σπεσιαλιτέ είναι το 

κλέφτικό, το κοκκινιστό και ο μουσακάς, 

ο οποίος δένει και την Κρήτη και την 

Ελλάδα. Επίσης και τα ελληνικά ψάρια. 

Όσο για τη σύνθετη λέξη: Η Ελλάδα 

είναι η αγάπη μου στη δεύτερη θέση, η 

Κρήτη είναι η αγάπη μου στην πρώτη 

θέση και τα Σφακιά, από εκεί ήταν ο 

πατέρας μου όπου είχαμε και άσχημες 

και καλές εμπειρίες. Η Κρήτη έχει το 

καλό ότι όταν είσαι καλός εσύ, η Κρήτη 

σε δέχεται, όταν είσαι κακός, σε διώχνει 

και δεν ξαναπατάς μέσα στην Κρήτη! 

Το ελληνικό «παγκόσμιο» ραδιόφωνο. 

Η φωνή όλων των Ελλήνων στην 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (από 

το facebook).

H «Φωνή της Ελλάδας» είναι το 

πρώτο ραδιόφωνο της Ελλάδας, ο 

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ» ο οποίος εγκαινιάσθηκε 

την άνοιξη του 1938, με πομπό ισχύος 

15 kw στο προάστιο των Λιοσίων και 

ραδιοθαλάμους στο Ζάππειο Μέγαρο – 

του Κέντρου των Αθηνών.

Η πρώτη προσπάθεια ραδιοσταθμού 

βραχέων κυμάτων έγινε αμέσως μετά τον 

Ελληνοϊταλικό πόλεμο τον Οκτώβριο 

του 1940. Από μικρό πομπό στο 

Κέντρο των Αθηνών μεταδίδονταν προς 

το Μέτωπο και τις βαλκανικές χώρες, 

εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού 

Αθηνών. Το Πρόγραμμα της Δημόσιας 

Ραδιοφωνίας «Φωνή της Ελλάδας» για 

οκτώ δεκαετίες - έχει γίνει η γέφυρα που 

ενώνει τους ομογενείς με τη γενέτειρα. 

Η «Φωνή της Ελλάδας», απευθύνεται σε 

10.000.000 απόδημους, 50.000 φοιτητές, 

δεκάδες χιλιάδες ναυτικούς, εκατοντάδες 

διπλωμάτες και υπαλλήλους στις ελληνικές 

πρεσβείες σε αναρίθμητους ελληνόφωνους 

και ξένους ακροατές με μία …. Φωνή. Τη 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Μια φωνή που φτάνει σε όλο τον 

πλανήτη αφού εκπέμπει προς 14 βασικές 

γεωγραφικές κατευθύνσεις και στις πέντε 

ηπείρους. Είναι το μοναδικό ραδιοφωνικό 

πρόγραμμα που λειτουργεί ως «πομπός» 

και ως «δέκτης ». Ως «πομπός», μεταδίδει 

στα εκατομμύρια των συμπατριωτών 

μας όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα 

με αιχμή τα μείζονα εθνικά θέματα, 

αλλά και τα επιτεύγματα του ελληνισμού 

που διαπρέπει στο εξωτερικό, τα οποία 

καταγράφει ως «δέκτης».

Η «Φωνή της Ελλάδας», έχει ενταχθεί 

στην παγκόσμια κοινότητα του Διαδικτύου 

με 24ωρη ζωντανή μετάδοση με ένα 

πληρέστατο ομογενειακό δελτίο.

Στόχος του ανανεωμένου προγράμματος 

της «Φωνής της Ελλάδας» είναι η προβολή 

της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Οι 

εκπομπές διαπνέονται από τη φιλοσοφία 

της αισιόδοξης Ελλάδας, της Ελλάδας 

με την πλούσια ιστορία, της Ελλάδας του 

Πνεύματος και της Τέχνης, εστιάζοντας 

στον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική 

μουσική, τις Τέχνες, την Ιστορία, τις 

επιστήμες και τον τουρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή 

της χώρας μας στο εξωτερικό με στόχο 

την προσέλκυση ξένων τουριστών. Ήδη 

εκπέμπουν καθημερινά ειδικές ωριαίες 

ξενόγλωσσες εκπομπές οι οποίες δίνουν 

πληροφορίες για διάφορους τουριστικούς 

προορισμούς και πολιτιστικά δρώμενα σε 
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όλη την Ελλάδα, καθώς και καθημερινό 

ξενόγλωσσο δελτίο.

Η «Φωνή της Ελλάδας» είναι το 

μοναδικό πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας, που με την υπευθυνότητα 

και την αγάπη για την πατρίδα που 

διακρίνει τους εργαζόμενους, ασχολείται 

αποκλειστικά με την ομογένεια. Βρίσκεται 

σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με 

ομογενειακές οργανώσεις, ξένες πρεσβείες 

και οργανώνει εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 

πολιτιστικών ανταλλαγών.

Η «Φωνή της Ελλάδας», έχοντας και ρόλο 

εθνικού φορέα προβάλλει την Ελλάδα του 

σήμερα και του αύριο αλλά και την Ελλάδα 

εντός και εκτός συνόρων, αγκαλιάζοντας 

όλους τους Έλληνες που ζουν εργάζονται 

και διαπρέπουν στο εξωτερικό .

Η «Φωνή της Ελλάδας» 24 ώρες το 24ωρο 

έχει τα μικρόφωνα της ανοικτά προς την 

ομογένεια κτίζοντας μία καθημερινή 

φωνή μοναδική και στενή επαφή με τους 

Έλληνες όπου γης.

Η «Φωνή της Ελλάδας» έχει τη δυνατότητα 

να το πετύχει γιατί μέσω των βραχέων είναι 

το μοναδικό ραδιόφωνο που μπορεί να 

προσεγγίσει χωρίς κόστος τους Έλληνες 

ναυτικούς, τους Έλληνες που ταξιδεύουν 

στην Ευρώπη μεταφέροντας ελληνικά 

προϊόντα είτε κάνοντας τουρισμό, τους 

Έλληνες που ζουν στις πόλεις και τα 

χωριά της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης, 

καθώς και όσους είναι διεσπαρμένοι στις 

πέντε ηπείρους και δεν χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες. Μέσω δορυφόρου 

και διαδικτύου μπορεί να προσεγγίσει τη 

νεολαία, τη δεύτερη και τρίτη γενιά και 

μέσω INTERNET τους ‘Έλληνες εντός 

Ελλάδας με τους ’Έλληνες του εξωτερικού 

από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ 

μεταφέροντας τον παλμό της Ομογένειας 

«εντός συνόρων».

Το ανανεωμένο πρόγραμμα της «Φωνής 

της Ελλάδας» εκτός από την ενημέρωση 

και την ψυχαγωγία, περιλαμβάνει και 

καθημερινές ειδικές εκπομπές αφιερωμένες 

στη νεολαία που αποτελούν γέφυρα 

επικοινωνίας των νέων στην Ελλάδα με 

τους νέους του εξωτερικού.

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης της «Φωνής 

της Ελλάδας» στη δυσκολότερη εποχή 

που διανύει η πατρίδα μας είναι προφανής. 

Με την υπευθυνότητα που μας διακρίνει, 

είμαστε στο πλευρό των συμπατριωτών 

μας, των νέων που υποχρεούνται να 

μεταναστεύσουν αναζητώντας ένα 

καλύτερο μέλλον.

Η «Φωνή της Ελλάδας» εργάζεται με 

υπευθυνότητα και αφοσίωση για τα ιδανικά 

της Πατρίδας μας και δίνει προτεραιότητα 

στις ανάγκες και τα όνειρα της ελληνικής 

νεολαίας, όπου και να ζει, όπου και να 

διαπρέπει, και προσπαθεί να εμφυσήσει 

την αγάπη για τη χώρα του πολιτισμού και 

της ομορφιάς, κάνοντας στέρεη και δυνατή 

τη γέφυρα με την Πατρίδα.

Η «Φωνή της Ελλάδας» είναι φωνή όλων 

των Ελλήνων.

Στοιχεία επικοινωνίας

email: thevoiceofgreece@ert.gr

Τηλ. επικοινωνίας:

210 6066439 (Studio)

210 6066815-6 (Γραμματεία - Κοινό)

Διεύθυνση:

Mεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, 

Γραφείο Ρ 211

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαδικτυακά από το webradio της 

ιστοσελίδας της ΕΡΤ:

https://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas/

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 

3 Ιουλίου 2022 στο Άλσος του Αγίου 

Νικολάου Νάουσας, η Πανελλήνια 

Συνάντηση των Επαναπατρισθέντων 

Πολιτικών Προσφύγων, Αντιστασιακών, 

Φίλων και Απογόνων της ΕΑΜικής 

Εθνικής Αντίστασης και του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών που μεσολάβησαν 

(εκλογές και πανδημία), ορισμένοι από τους 

τότε πρωταγωνιστές της Ιστορίας, αλλά 

κυρίως απόγονοι των ηρωικών μαχητών του 

ΕΑΜ του ΕΛΑΣ, του ΔΣΕ, με λαχτάρα 

έδωσαν το “παρών” στη συνάντηση.

Ξεναγήθηκαν στο χώρο όπου λειτούργησε 

Έκθεση Βιβλίου και Φωτογραφικού Υλικού 

από την πολιτική προσφυγιά, το ΔΣΕ και 

την Εθνική Αντίσταση. Επίσης, χόρεψαν 

και τραγούδησαν καθώς η εκδήλωση 

πλαισιώθηκε με μουσικό πρόγραμμα με 

τραγούδια του αγώνα και της πολιτικής 

προσφυγιάς από το συγκρότημα του 

ΠΑΜΕ Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση χαιρέτησε ο Γιώργος 

Κασαπίδης, μέλος του ΔΣ του 

παραρτήματος Νάουσας της ΠΕΑΕΑ-

ΔΣΕ και εκπρόσωπος του «SOS Βέρμιο», 

ο οποίος αναφέρθηκε στις ηρωικές μάχες 

που δόθηκαν στις πλαγιές του Βερμίου και 

στα σχέδια λεηλάτησης του σήμερα από 

τους επιχειρηματίες της Ενέργειας. «Στο 

Βέρμιο έχουν χαθεί ζωές και ζωές από 

εκείνους τους αγώνες. Ακόμη οι ψυχές τους 

φέρνουν βόλτες εκεί πάνω και αν έχεις την 
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ηρεμία να αφουγκραστείς τη Φύση, θα τις 

ακούσεις να συνομιλούν, να κάνουν πάλι 

συζητήσεις πολιτικές, για έρωτες παλιούς 

τους να μιλάνε. Θα μπορούσε το Βέρμιο να 

μας μάθει ιστορία...

Σήμερα, στις κορυφές του και πάνω στις 

πλάτες μας, έχει στηθεί ένα κακόβουλο 

παιχνίδι από εκείνους που κρατάνε 

παγκοσμίως τα ηνία. Με πρόσχημα την 

Ενέργεια και με μοναδικό αυτοσκοπό τους 

το οικονομικό κέρδος, το δικό τους κέρδος 

και μόνο, παίζουν με το μέλλον τούτου 

του τόπου. Με κίνδυνο να επηρεάσουν 

τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με 

δεδομένη την επιρροή τους στη χλωρίδα και 

πανίδα του Βερμίου, με την απαράδεκτη και 

προσβλητική αισθητική απέναντι στην ίδια 

τη Φύση και στον Άνθρωπο, τοποθετώντας 

υπερμεγέθης ανεμογεννήτριες (θα 

ξεπερνάνε τα 200μ.) καταστρέφοντας τα 

πάντα και επηρεάζοντας και το μικροκλίμα, 

εμείς απαντάμε.

Δεν θα επιτρέψουμε να τρυπήσουν τη γη 

των παππούδων και των γονιών μας. Τη γη 

των παιδιών μας. Δεν θα μαγαρίσουν τα, 

αγιασμένα από αίμα, χώματα των προγόνων 

μας. Δεν θα τους περάσει. Ο Λαός έδινε και 

θα δίνει τις απαντήσεις. Ο Λαός θα δίνει τη 

λύση».

Χαιρέτησε επίσης ο Νίκος Βάγιας, μέλος 

του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΕΑΕΑ-

ΔΣΕ. «Βρίσκονται ανάμεσα μας αόρατοι... 

Βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας στην ψυχή 

μας, στην καρδιά μας. Τους θαυμάζουμε, 

εμπνεόμαστε εμείς οι νεότεροι γιατί ποτέ 

δεν λύγισαν, διά βίου σταθεροί χωρίς να 

παρεκκλίνουν ποτέ από τις αρχές τους, από 

την ιδεολογία τους. Είναι οι αγωνιστές της 

Εθνικής Αντίστασης 1941 - 1949.

Στα προηγούμενα ανταμώματα έρχονταν 

μαζί με τις οικογένειές τους.... Σήμερα 

πολλοί δεν είναι κοντά μας. Αλλά τα 

παιδιά τους πρέπει να έρχονται εδώ για να 

καλύψουν τα κενά τους», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είναι μία νέα αρχή. Να 

δουλέψουμε συλλογικά και να την κάνουμε 

σταθερό ετήσιο ορόσημο. Να γίνει το 

αντάμωμα μια ευκαιρία για να γνωριστούμε 

καλύτερα. Να γνωριστούν μεταξύ τους 

συγγενείς και να μη χαθούν στη μέγγενη 

του χρόνου.

Στην ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ όλοι οι αγωνιστές 

είναι ισότιμοι. Στην κρίσιμη στιγμή 

καθώς περνούσαν τον Αώο ήταν θέμα 

δευτερολέπτων το μέλλον τους. Όπως του 

καπετάν Άλκη που θυμήθηκε του γονείς 

του, τη γυναίκα του, καθυστέρησε, τον 

συνέλαβαν οι κυβερνητικοί, πέρασε εξορίες 

βασανιστήρια κλπ., ενώ αν περνούσε δεν 

θα ξανάβλεπε ποτέ τους γονείς του και την 

20χρονη γυναίκα του σε διπλάσια ηλικία.

Στην ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ αντιπαλεύουμε κάθε 

διαστρέβλωση της ιστορίας που γίνεται 

από αριστερούς και δεξιούς. Δεν θα 

αποσπαστούμε ποτέ από το καθήκον αυτό».

Κλείνοντας, κάλεσε τους απογόνους των 

πολιτικών προσφύγων σε μεγαλύτερη 

συμμετοχή στα παραρτήματα που 

λειτουργούν ανά την Ελλάδα και στις 

διοικήσεις τους. «Είναι αναπόσπαστο 

μέρος της ιστορίας μας, αναγκαίο καθήκον, 

επιτακτικό. Είναι μονόδρομος», είπε.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Λεωνίδας 

Στολτίδης, βουλευτής του ΚΚΕ. «Εκ 

μέρους του ΚΚΕ σας απευθύνουμε τον 

πιο θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό. Για το 

Κόμμα μας είστε σάρκα από τη σάρκα 

του, αίμα από το αίμα του, γιατί είστε 

πρωταγωνιστές και ζωντανοί φορείς της 

ιστορίας του.

Στο πρόσωπό σας το ΚΚΕ τιμά όλους τους 

αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης, τους 

μαχητές και τις μαχήτριες του ΔΣΕ, που 

υπερασπίστηκαν τη λευτεριά του λαού σε 

μία κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης.

Υποκλινόμαστε στους εκτελεσμένους, σ’ 

αυτούς που δώσανε τα νιάτα τους και τη ζωή 

τους και έμειναν πιστοί σε αξίες και ιδανικά. 

Τιμάμε τους μάρτυρες των φυλακών και της 

εξορίας, κάθε κυνηγημένο αγωνιστή, τιμάμε 

εσάς που βιώσατε την πολύχρονη πολιτική 

προσφυγιά.

Η συνάντησή σας αυτή, κάθε χρόνο δεν 

είναι εθιμοτυπική, βοηθά να μένει ζωντανή 

η ιστορική μνήμη, να μεταφέρεται ατόφια 

από γενιά σε γενιά, κόντρα στην επιδίωξη 

των αστών και των επιτελείων τους να 

τη διαστρεβλώσουν και να τη σβήσουν, 

βοηθά να εμπλουτίζεται η ιστορική και 

πολιτική πείρα για να αντλούνται τα σωστά 

διδάγματα, τόσο χρήσιμα στην εξέλιξη της 

ταξικής πάλης και στον πρωτοπόρο ρόλο 

του ΚΚΕ σήμερα.

Καμιά αλλαγή, καμιά κατάκτηση, δεν 

δόθηκαν χάρισμα, δεν έπεσαν από τον 

ουρανό! Όλα αυτά γίνανε με τους αγώνες 

του λαού μας, με το ΚΚΕ πάντα στην 

πρώτη γραμμή.

Όπως τότε που το Κόμμα μας 

μεγαλούργησε στη συντριβή του φασισμού 

στη χώρα μας και στην απελευθέρωση της 

από τον ξένο καταχτητή. Τότε που το ΚΚΕ 

δεν δείλιασε μπροστά στην πιο σκληρή 

ταξική αναμέτρηση με τον αντίπαλο, 

γράφοντας την εποποιΐα του ΔΣΕ για μια 

Ελλάδα λεύτερη και σοσιαλιστική.

Όλη η εκατοντάχρονη ιστορία του 

Κόμματός μας είναι ένας συνεχής, 

αδιάκοπος, αγώνας των κομμουνιστών για 

τα δικαιώματα στη ζωή, για μια κοινωνία 

χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο.

Αυτός ο αγώνας μόνο μάταιος δεν 

είναι! Αυτή η κοινωνία, η σοσιαλιστική 

αποδείχτηκε ότι δεν είναι ουτοπία.

Γι’ αυτό την πίστη και την αισιοδοξία 

μας για τη νέα, ανώτερη κοινωνία δεν την 

αντλούμε μονάχα από τα ηρωικά σύμβολά 

μας και τις ματωμένες σημαίες μας, από 

τους ήρωες και μάρτυρές μας, αλλά και 

από τις νίκες και τις ήττες του παγκόσμιου 

επαναστατικού κινήματος, μέσα από τη 

μεγαλειώδη προσφορά της Μεγάλης 

Οχτωβριανής Επανάστασης, που “έσπασε 

τον πάγο και χάραξε το δρόμο”.

Την αντλούμε από την περήφανη 

Αντιφασιστική Νίκη των Λαών με την 

καθοριστική συμβολή και τις θυσίες του 

ηρωικού σοβιετικού λαού και του ανίκητου 

Κόκκινου Στρατού.

Όλοι αυτοί οι αγώνες απέδειξαν ότι 

ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, 

ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια 

άλλη, ανώτερη κοινωνία, με ισότητα και 

δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους.

Με τη δύναμη της επαναστατικής ταξικής 

πάλης, τη δύναμη των εκμεταλλευόμενων 

και των καταπιεσμένων, που όταν βγαίνουν 

ορμητικά στο προσκήνιο τότε τον 

γυρίζουν τον τροχό της Ιστορίας μπροστά, 

επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα της εργατικής 

τάξης να εκπληρώσει την ιστορική της 

αποστολή, γιατί είναι η μόνη κοινωνική 

δύναμη που μπορεί και πρέπει να ηγηθεί 

στον επαναστατικό αγώνα για μια κοινωνία 

χωρίς φτώχεια και ανεργία, χωρίς πολέμους 

και ξεριζωμό».

Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 

που μαίνεται στην Ουκρανία, σημείωσε: 

«Γνωρίζουμε καλά: Οι ιμπεριαλιστικοί 

πόλεμοι και η ιμπεριαλιστική ειρήνη έχουν 

τον ίδιο παρονομαστή - τα κέρδη του 

κεφαλαίου, έχουν και τα ίδια θύματα - τους 

λαούς, που θυσιάζουν το μόχθο τους, τα 

όνειρά και τη ζωή τους ακόμη για τα κέρδη 

των ολίγων!

Για μας, ο αγώνας για ειρήνη σημαίνει 

αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημα, που 

υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, 

που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, 

προσφυγιά, επεμβάσεις και πολέμους. 

Είναι αγώνας για ένα άλλο κόσμο χωρίς 

εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, για τον 

κόσμο της συναδέλφωσης των λαών, όλων 

των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, 

θρήσκευμα, φύλλο και χρώμα του δέρματος.

Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή 

τις ανιστόρητες, αντικομμουνιστικές και 

αντισοβιετικές δηλώσεις του προέδρου 

Πούτιν, που αποτέλεσαν την ιδεολογική 
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προπαρασκευή της απαράδεκτης εισβολής. 

Η επίκληση του αντιφασισμού από την 

ηγεσία της Ρωσίας είναι προσχηματική. 

Είπαμε καθαρά: Κοροϊδεύει τους λαούς ο 

πρόεδρος Πούτιν!

Για δεύτερη φορά στα τελευταία 30 χρόνια, 

μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

και την ανατροπή του σοσιαλισμού, 

ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη. 

Μετά τη Γιουγκοσλαβία, σήμερα 

αλληλοσπαράσσονται οι λαοί της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, ζουν έναν αδελφοκτόνο 

πόλεμο.

Λαοί που για πολλές δεκαετίες έζησαν 

αδελφωμένοι στις συνθήκες του σοσιαλισμού. 

Που μαζί νίκησαν τη φασιστική πανούκλα. 

Μαζί κάρφωσαν τη σημαία της Νίκης 

στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας. 

Μαζί οικοδόμησαν το ειρηνικό τους 

μέλλον. Μαζί δημιούργησαν πρωτοφανή 

επιτεύγματα σε όλες τις σφαίρες της 

ανθρώπινης δημιουργίας, της επιστήμης, 

του πολιτισμού, του αθλητισμού, της 

ευημερίας των ανθρώπων. Σήμερα, στις 

συνθήκες του καπιταλισμού, βρίσκονται σε 

εχθρικά χαρακώματα.

Αυτήν την ιστορική αλήθεια δεν μπορεί 

να την καταργήσει κανένα αντισοβιετικό 

διάγγελμα του προέδρου Πούτιν, καμία 

αντικομμουνιστική απόφαση της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ!

Φωτίζει και θα φωτίζει το δρόμο των λαών 

προς το μέλλον!».

Και κατέληξε, λέγοντας: «Οι λαοί δεν έχουν 

να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Δεν έχουν 

κανένα όφελος από αυτήν την αντιπαράθεση. 

Ενωμένοι πρέπει να δώσουν τον κοινό τους 

αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και τον 

πόλεμο. Κανένας λαός δεν πρέπει να μπει 

κάτω από τις σημαίες των ιμπεριαλιστών, 

καμίας αστικής τάξης.

Καμία εμπιστοσύνη στην αστική τάξη, στις 

κυβερνήσεις και τα κόμματά της!

Γνωρίζουμε καλά τις αστείρευτες δυνάμεις 

του λαού μας!

Παλεύουμε ο ίδιος να εμπιστευτεί τη 

δύναμή του!

Αυτός ο αγώνας για την καλυτέρευση της 

ζωής μας να εκφραστεί και στη μάχη των 

εκλογών για να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που 

μας έφεραν ως εδώ, για να ανασάνει ο λαός 

και από καλύτερες θέσεις να παλέψει.

Ξεχωριστή θέση στους Αγώνες του λαού 

μας στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα έχουμε 

οι απόγονοι της ηρωικής δρακογενιάς των 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του 

ΔΣΕ.

Τα παιδιά των αγωνιστών και αγωνιστριών 

πρέπει και τώρα, σε αυτές τις κρίσιμες 

στιγμές να βρισκόμαστε μαζί και πλάι στο 

ΚΚΕ, στους αγώνες για μια κοινωνία χωρίς 

εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά, στους 

αγώνες για την σοσιαλιστική προοπτική.

Εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της 

Ιστορίας! Έχουμε το δίκιο με το μέρος 

μας, θα νικήσουμε!».

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ, Ο ΛΑΪΚΟΣ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΥΡΑΡΗΣ «Η ΛΕΒΕΝΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΔΟΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
(http://www.katiousa.gr/politismos/mousiki/)

Στις 7 του Ιούλη 1936, γεννήθηκε ο 

αξέχαστος λαϊκός τροβαδούρος και 

λυράρης, Νίκος Ξυλούρης, «η λεβέντικη 

και άδολη καρδιά της Κρήτης», όπως είπαν 

γι’ αυτόν οι συμπατριώτες του κι όσοι τον 

έζησαν.

«Είναι η καλύτερη φωνή που διαθέτουμε», 

είχε πει κάποτε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. 

Ο Νίκος Ξυλούρης διέθετε ένα σπάνιο 

μουσικό ένστικτο που του επέτρεπε 

να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε 

ερμηνευτική απαίτηση. Εκτός από τα 

παραδοσιακά τραγούδια της πατρίδας 

του, τραγούδησε εξίσου μοναδικά 

Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Χάλαρη, Λεοντή, 

Κόκκοτο, Ανδριόπουλο, Ανδρεόπουλο, 

Γκάτσο, Γεωργουσόπουλο, Σεφέρη, 

Σολωμό, Κινδύνη, Ρίτσο, Φέρρη κ.ά. Είχε 

ειπωθεί πως η φωνή του, γνήσια ελληνική, 

αντανακλούσε σε μουσική παράδοση 

500 χρόνων. Η ερμηνεία του έκφραζε με 

απλότητα όλο το μεγαλείο, την περηφάνια 

και το ρομαντισμό της ελληνικής ψυχής.

Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στις 7 του 

Ιούλη 1936, στα Ανώγεια της Κρήτης. 

Ήταν το πρώτο παιδί μιας μεγάλης και 

παλιάς οικογένειας που έβγαλε αγωνιστές 

και καπεταναίους αλλά και τραγουδιστές 

και λυράρηδες. Πολλοί απ’ τους συγγενείς 

του, με πρώτο τον καπετάν Μιχάλη, 

συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση του 

κρητικού λαού κατά των Γερμανών.

Μικρό παιδί, βοσκός πάνω στα βουνά, 

έφτιαξε με τα χέρια του την πρώτη του 

λύρα, κι άρχισε να παίζει και να τραγουδάει. 

Στα δεκαπέντε του γυρίζει τα χωριά της 

Κρήτης κι εμφανίζεται στους γάμους και 

τα πανηγύρια. Γρήγορα ξεχωρίζει με 

την προσωπική ερμηνεία του, γίνεται ο 

πιο διάσημος λυράρης του νησιού και οι 

συμπατριώτες του και ιδιαίτερα η νεολαία 

τον θαυμάζουν και τον αγαπούν.

Ο νεαρός Ξυλούρης λατρεύει την 

μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Αρχίζει να γράφει δικά του τραγούδια και 

γίνεται δημοφιλής και σαν συνθέτης. «Η 

Ανυφαντού», «Καυγάδες με το γιασεμί», «Η 

Τζαναμπέτισσα», «Μηνάς μου πως θα μ’ 

αρνηθείς», «Τον αντρειωμένο μην τον κλαις» 

και άλλα συρτά και κρητικές μαντινάδες, 

δικά του τραγούδια, γνωρίζουν μεγάλη 

επιτυχία. «Τον αντρειωμένο μην τον κλαις/ 

όσο κι αν αστοχήσει/ μα αν αστοχήσει μια 

και δυο/ πάλι αντρειωμένος θα ‘ναι»…

Το 1969 ο Νίκος Ξυλούρης έρχεται 

στην Αθήνα. Για δυο χρόνια παίζει σε 

διάφορα κρητικά κέντρα και περισσότερο 

στο «Κρητικό κονάκι». Από τότε γίνεται 

γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύκλους 

της Αθήνας. Ο περήφανος κι ανυπόταχτος 

χαρακτήρας του τον οδηγεί να τραγουδήσει 

πρώτος στη δικτατορία, την ίδια χρονιά, 
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στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, στη μπουάτ 

Λήδρα, το αντιστασιακό κρητικό τραγούδι 

«Πότε θα κάνει ξαστεριά», με αποτέλεσμα 

να «κοπεί» απ’ τα μέσα ενημέρωσης.

Η πιο ξεχωριστή ίσως στιγμή της μέχρι 

τότε πορείας του ήταν όταν ο Γιάννης 

Μαρκόπουλος του ζητά να ερμηνεύσει μαζί 

με την Μαρία Δημητριάδη το «Χρονικό», 

τον πρώτο κύκλο τραγουδιών του συνθέτη. 

«Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι/ 

θά ‘ρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά./ 

Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός θα παίζει/ τα 

πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά»…

Ακολουθεί η ερμηνεία των «Ριζίτικων» 

που κάνουν γνωστά σε όλη την Ελλάδα τα 

θαυμάσια  αυτά παραδοσιακά τραγούδια 

της Κρήτης. «Αγρίμια κι αγριμάκια μου», 

«Μάνα κι αν έρθουν οι φίλοι μου», κ.ά. 

Το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» γίνεται 

αντιδικτατορικό σύνθημα. Για την ερμηνεία 

του στα «Ριζίτικα» θα τιμηθεί το 1976 

από την Ακαδημία «Σαρλ Κρος», ως η 

αξιολογότερη ερμηνεία στον τομέα της 

Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής. «Μάνα κι αν 

έρθουν οι φίλοι μου/ κι αν έρθουν και δικοί 

μας./ Να μη τους πεις κι απόθανα/ να τους 

βαροκαρδίσεις»…

Ακολουθεί η «Ιθαγένεια» που καθιερώνει 

τον Ξυλούρη ως έναν από τους καλύτερους 

τραγουδιστές της εποχής.

Το 1973 ερμηνεύει το έργο του 

Μαρκόπουλου «Θητεία». Την ίδια χρονιά 

παίρνει για πρώτη φορά μέρος στο 

θέατρο, με τον Κώστα Καζάκο και την 

Τζένη Καρέζη, στο «Μεγάλο μας τσίρκο» 

του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Μέσα από 

τις ιστορικές αναφορές και τα τραγούδια 

του έργου, εκφράζεται το τεταμένο 

αντιδικτατορικό κλίμα, το οποίο θα 

οδηγήσει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Μετά από την παράσταση, οι συναυλίες, 

οι δίσκοι του, οι ραδιοφωνικές και οι 

τηλεοπτικές εκπομπές του Νίκου Ξυλούρη 

απαγορεύονται.

Ο Νοέμβρης του 1973 τον βρίσκει κοντά 

στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπου 

τραγουδάει μαζί τους αντιδικτατορικά 

τραγούδια. Μετά τη μεταπολίτευση, 

το φθινόπωρο του 1974, συμμετέχει 

στη μεγάλη συναυλία στο γήπεδο του 

Παναθηναϊκού, όπου με τη φωνή του 

εντυπωσιάζει. Συμμετέχει ακόμα στο 3ο 

Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή και παίρνει 

μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις αντιστασιακών 

και άλλων προοδευτικών φορέων.

Στη συνέχεια συνεργάζεται με τον Σταύρο 

Ξαρχάκο στο «Διόνυσε, καλοκαίρι μας», 

με τον Χριστόδουλο Χάλαρη στην 

«Ακολουθία» και με τον Χρήστο Λεοντή 

στο «Καπνισμένο τσουκάλι», σε ποίηση 

Γιάννη Ρίτσου: «Αυτά τα κόκκινα σημάδια 

στους τοίχους, μπορεί να ‘ναι κι από αίμα. 

Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι 

αίμα»…

Το 1976 συνεργάζεται με τον Ηλία 

Ανδριόπουλο στο έργο του «Κύκλος 

Σεφέρη». Το 1977 κυκλοφορεί το δικό του 

έργο με τίτλο «Ερωτικά».

Στα τέλη του 1977 ο Ξυλούρης συνεργάζεται 

ξανά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο 

ερμηνεύοντας το έργο «Ελεύθεροι 

Πολιορκημένοι», που βασίστηκε πάνω 

στο ομώνυμο ποιητικό αριστούργημα του 

Διονύσιου Σολωμού. «Με χίλιες βρύσες 

χύνεται με χίλιες γλώσσες κραίνει: Όποιος 

πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει»…

Τον Ιούνη του 1978 παρουσιάζει σε 

μουσική Λίνου Κόκοτου και ποίηση 

Δημήτρη Χριστοδούλου τα «Αντιπολεμικά» 

– έργο γεμάτο ανθρωπιά που καταφέρνει 

να ανανεώσει και να θεμελιώσει και πάλι 

το λυρισμό και την υψηλή ποιότητα στο 

τραγούδι – στόχο. «Τα κανόνια πολεμάνε 

και οι άνθρωποι πεθαίνουν, τα κανόνια 

τραγουδάνε μα οι έμποροι σωπαίνουν»…

Στους πρώτους μήνες του 1979, δημιουργεί 

έχοντας ο ίδιος την ευθύνη της παραγωγής, 

έναν εντελώς προσωπικό του δίσκο, τα 

«Ξυλουρέικα», μια συλλογή εμπνευσμένη 

από την κρητική παράδοση, που κλείνει 

μέσα της όλο το πάθος του για το κρητικό 

τραγούδι.

Λίγες μέρες πριν προσβληθεί από τον 

καρκίνο, ο Ξυλούρης ηχογράφησε σε 

μουσική του νέου τότε συνθέτη Λουκά 

Θάνου, το έργο «Σάλπισμα», σε ποίηση 

Κώστα Καρυωτάκη, Κώστα Βάρναλη. 

Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή 

πριν κλείσει τα 44 του χρόνια, στις  8 του 

Φλεβάρη 1980.

«Άιντε θύμα άιντε ψώνιο άιντε σύμβολο 

αιώνιο/  αν ξυπνήσεις μονομιάς θα ‘ρθει 

ανάποδα ο ντουνιάς»…

Σημείωση: Το κείμενο βασίστηκε σε 

ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη (9/2/1980), 

αμέσως μετά το θάνατο του Νίκου 

Ξυλούρη…

Σαν σήμερα, στις 8 Φλεβάρη του 1980, 

έφυγε για το στερνό του ταξίδι ο Κρητικός 

λυράρης και τραγουδιστής Νίκος Ξυλούρης, 

μια μορφή ταυτισμένη με την περηφάνια, 

την ανθρωπιά και την αγωνιστικότητα. 

Ήταν μόλις 44 χρόνων. Είχε όμως 

προλάβει να μας διδάξει πολλά για το 

ρόλο του καλλιτέχνη, τη στάση απέναντι 

στην τέχνη του και στην κοινωνία. Πάνω 

απ’ όλα, πρόλαβε να σφραγίσει με τη φωνή 

του κάποιες από τις πιο δυνατές στιγμές 

του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδια 

που εμπνεύστηκαν και ενέπνευσαν την 

αντιδικτατορική πάλη κι έγιναν σύμβολα 

αντίστασης κατά της χούντας.

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα 

“όγδοο” μια συνέντευξη που έδωσε ο 

Νίκος Ξυλούρης στη δημοσιογράφο Λιάνα 

Κανέλλη, για το περιοδικό Επίκαιρα, το 

1976.

ΕΝΑΣ ΛΥΡΑΡΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ 

ΑΣΤΡΑ – πηγή: όγδοο

Γράφει η ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ 

(αναδημοσίευση)

Δεν μέτρησα τις γρατσουνιές απ’ τ’ 

αγκάθια στο πρόσωπο του Ξυλούρη. Το 

σίγουρο είναι πως δεν έχει την ανέμελη 

φυσιογνωμία πολλών συναδέλφων του. 

Πρόσωπο σκαμμένο, μάτια σκεφτικά, που 

δυσκολεύεται να τα γυροφέρει πίσω στην 

πραγματικότητα από κάποια μακρινή 

σκέψη.

Ό Νίκος Ξυλούρης δεν είναι αστέρας. 

Δεν ξέρει καν να «πλασάρεται» μπροστά 

στο φακό ή σ’ ένα μάτι που τον ψάχνει 

εξεταστικά. Μετρημένος στις κινήσεις κι 

απίστευτα λιγόλογος, στην αρχή νόμισα 

πως ήταν απλώς συγκροτημένος. Μετά 

από ώρες κουβέντας ήταν ο ίδιος. Άνοιξε 

την καρδιά του, είπε πολλά παράπονά του, 

κι ωστόσο έμεινε εξωτερικά ατάραχος και 

λίγο αμήχανος.

Συναντηθήκαμε στο στούντιο. 

Ηχογραφούσε ξανά ένα τραγούδι με τον 

Λεοντή, γιατί πίστευε πως δεν τόχε πει 

καλά στο δίσκο. Πίσω απ’ το χοντρό 

απομονωμένο τζάμι με τ’ ακουστικά στ’ 

αυτιά έλεγε και ξανάλεγε «… του προδότη… 

ζητώ την τιμωρία…». Ο ηχολήπτης έκλεισε 

μέσα σ’ ένα μικρό σχόλιο τη μισή ζωή κι 

όλο το χαρακτήρα τού τραγουδιστή. «Είναι 

Κρητίκαρος τούτος εδώ. Δεν μπορεί να 

πειθαρχήσει τη φωνή του. Αλλιώς θα ’χαμε 

κιόλας τελειώσει!».

Ανταλλάξαμε μόνο λίγες κουβέντες σ’ ένα-

δυο διαλείμματα. Στεναχωριόταν που μ’ 

ανάγκαζε να τον περιμένω. Και με ρώταγε 

συχνά… «Θα τα πούμε όλα; Και για το 

ραδιόφωνο, και για την τηλεόραση; Όλα;». 

Τον διαβεβαίωσα κι ησύχασε. Μάλλον 

ξαλάφρωσε σαν να ‘θελε να τα πει από 

καιρό. Κάποια στιγμή φύγαμε. Έπρεπε, 

κάπου να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Και 

παράξενο. Καταλήξαμε σ’ ένα κοσμικό 

ζαχαροπλαστείο, με κοσμοπολίτικη στέρεο 

μουσική που έγινε τελικά και το «πλαίυ 

μπακ» της μαγνητοφωνημένης κουβέντας 

μας. Ό Νίκος ο Ξυλούρης, έφαγε φιλέτο, 

ήπιε καπουτσίνο, κάπνιζε εγγλέζικα 

τσιγάρα κι εγώ έψαχνα σ’ όλες τούτες τις 

λεπτομέρειες να βρω τι δεν… κολλάει.

Σ’ αρέσει η ζωή της πρωτεύουσας Νίκο;

-Όχι, όχι καθόλου, αλλά είμαι 
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ευχαριστημένος από άλλα πράγματα.

Επαγγελματικά;

-Ναι. Αλλά περισσότερο απ’ την αγάπη 

που μού ’χει ο κόσμος. Αυτό με συγκινεί 

πολύ. Δεν ήρθα για να κάτσω εδώ. Έτσι για 

να τραγουδήσω σ’ ένα μαγαζί. Και να μην 

ερχόμουνα εδώ το πράγμα θα γινόταν έτσι.

Τι δεν σ’ αρέσει σε τούτη την πολιτεία;

-Με πνίγει. Γενικά η πόλη με πνίγει. Στην 

Κρήτη ήμουνα κοντά στη φύση. Μ’ όλο 

που ζούσα στο Ηράκλειο ήταν εύκολο να 

πας στο χωριό, να καθίσεις.

Στην πορεία της κουβέντας βρήκα το κλειδί 

της ζωής και των αντιφάσεων του καλλιτέχνη 

και του ανθρώπου που λέγεται Ξυλούρης. Η 

ζωή του, η διήγησή του χωρίζεται στα δυο 

κάθε τόσο με μια έκφραση: «Ναι, και πριν 

έρθω εδώ και μετά». Ορόσημο, ο ερχομός 

του στην Αθήνα. Κι ο ίδιος δεν θέλει να το 

παραδεχτεί. Όχι τόσο επαγγελματικό όσο 

ουσιαστικό. Προσαρμόστηκε σαν ρομπότ. 

Άφησε το καφενείο και τα πρόβατα του 

πατέρα, «τα περβολάκια, τ’ αμπελάκια» 

τους, έξη αδέρφια και μια μάνα που θα 

δουλεύει ως την τελευταία της πνοή, γιατί 

αλλιώς «θα σκάσει», για να γίνει λυράρης. 

Τραγούδησε σε όλο το νησί. Δεν τόχε 

όνειρο από μικρός να γίνει τραγουδιστής.

–Πρωτόπιασα λύρα στα 12 και στα 

15 έκανα κιόλας διασκεδάσεις. Μετά 

έπεσα στο επάγγελμα. Τώρα είμαι πολύ 

επαγγελματίας. Μ’ αρέσει η δουλειά. Δεν 

ήμουνα όμως έτσι. Ήμουνα άνθρωπος όπως 

ερχότανε, ό,τι ερχότανε. Και έτσι είμαστε 

όλοι οι Κρητικοί.

Είσαι βεντέτα;

-Όοοχι! Δεν αισθάνομαι έτσι. Είναι πολύ 

αστείο ν’ ακούς κάποιον να τον λένε βεντέτα.

Γελάει πολύ. Ένα γέλιο πηγαίο και 

στρυμωγμένο στην αμηχανία του. Τά ’χασε 

με τη λέξη, σαν να μην την είχε ξανακούσει 

ποτέ για τον εαυτό του.

-…Ξέρεις, είμαστε τρία αδέρφια, 

τραγουδιστές και μουσικοί. Είμαστε 

πολύ αγαπημένα αδέρφια. Μερικοί 

δημοσιογράφοι προσπάθησαν να μας 

κάνουν κακό. Δεν βαριέσαι όμως, είμαστε 

καλή οικογένεια και αγαπιόμαστε.

Βαδίζοντας πάνω στον τρόπο που ο ίδιος 

βλέπει τη ζωή του, χωρισμένη στο πριν την 

Αθήνα και μετά, τον ρωτάω λίγο δύσπιστα.

Έχεις διατηρήσει τις φιλίες σου;

-Όλες. Άμα είναι ο φίλος καλός. Και καλός 

να μην είναι, τον κάνω εγώ.

Τα πιο πολλά στην καριέρα σου σε ποιον 

τα οφείλεις;

-Κι ο Μαρκόπουλος κι ο Ξαρχάκος με 

βοήθησαν πολύ. Όμως εμένα γενικά δεν 

με πήρανε να με κάνουνε τραγουδιστή. 

Να μου δώσουνε σουξέ. Ήμουνα. Με 

αξιοποιήσανε. Μου κάνανε καλό, αλλά 

νομίζω ότι κι εγώ έχω προσφέρει. Όλα 

μπορώ να τα τραγουδήσω. Στην Κρήτη, 

όταν χρειαζόταν στη δουλειά μου, έλεγα 

και ξένα ακόμα τραγούδια.

Πες μου, απ’ τη δουλειά σου κερδίζεις 

πολλά;

-Όχι, δεν κερδίζω. Απλώς περνάω. Γιατί 

όσο πιο πολλά βγάζεις τόσο πιο πολλά 

ξοδεύεις. Πάντως δεν λέω ότι υστερούμαι. 

Περνάω πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής, 

μπορεί να σου φανεί και παράξενο, κάνω 

πολλά χρόνια τον τραγουδιστή, δεν έχω 

κάνει τίποτα που να μπορώ να πω: Αυτό 

τόκαμα με τη δουλειά μου. Δεν μένει 

τίποτα. Δεν βγάζω τόσα. Μη νομίζεις πως 

μου δίνεται κι η ευκαιρία. Ας νομίζει ο 

κόσμος. Να σου πω ένα πράμα.

(Σε αυτή του την τελευταία φράση άκουσα 

και το πρώτο χαρακτηριστικό κρητικό 

τόνισμα της φωνής).

-Μερικοί από μας που δεν είχαμε και 

διαφήμιση είμαστε καταδικασμένοι. Κι από 

εταιρία κι απ’ το κέντρο κι απ’ το κράτος.

Μα μέσα στα εφτάχρονα της σκοτεινιάς, 

τραγούδησες για ξαστεριά. Πολλή κουβέντα 

για λευτεριά, για λεβεντιά.

-Έχεις δίκιο, μα δεν είναι μονάχα πολιτικοί 

οι λόγοι. Τώρα το τραγούδι είναι σε 

καλή κατάσταση. Καλοί συνθέτες, καλές 

δουλειές. Πάψανε να κάνουνε τραγουδάκια, 

να μπαίνουνε μέσα, σουξέ που λένε. Κι 

εμένα δεν μ’ αρέσει να κάνω ένα τραγούδι 

για να γίνει επιτυχία.

Προτιμάς το τραγούδι με μηνύματα;

-Αναλόγως, τα μηνύματα. 

Τα τραγούδια παντιέρα, λοιπόν. Τα 

επαναστατικά;

-Πρώτα-πρώτα αυτά που έχουνε καλό 

στίχο. Και τα ερωτικά τραγούδια έχουνε 

μηνύματα. Κι ο «Ερωτόκριτος» έχει τόσο 

πολλά κι είναι τραγούδι αγάπης. ‘Έτσι 

είμαι. Μια ρίζα. Ένα τραγούδι ρίζα. Σαν 

την «ξαστεριά». Οπόταν κι αν το πω, το ίδιο 

αποτέλεσμα φέρνει.

Ο Ξυλούρης ήταν μια ρίζα, σκέφτηκα. Μια 

ρίζα όμως κλεισμένη σε θερμοκήπιο. Τόχει 

δεχτεί λιγάκι μοιρολατρικά. Σαν νάταν ένας 

συμβιβασμός που έγινε χωρίς πολλή σκέψη. 

Σαν νάταν ο μόνος που θα του επέτρεπε να 

ζήσει σαν τραγουδιστής. Είναι αυθόρμητος 

ο Ξυλούρης. Σε όλα του. Σεμνός και 

περήφανος. Φιλόδοξος και μοιρολάτρης. 

Αντιφατικός και ήπιος. Παράξενος στο 

βάθος.

Σου άλλαξαν τα λεφτά το χαρακτήρα;

-Τα μισώ τα χρήματα. Μα το Θεό δεν 

βαστώ ποτέ μου. Όχι πως θέλω να το πω, 

αλλά σ’ ορκίζομαι σε ό,τι ιερό έχω. Όλο 

τον καιρό που δουλεύω εδώ, ο κόσμος 

με βλέπει ό,τι ώρα θέλει. Βλέπεις, δεν 

τραγουδάω πουθενά για τα 30 χιλιάρικα 

και μετά να εξαφανίζομαι. ’Εγώ είμαι μέσα 

στον κόσμο. Και στο μαγαζί και στο δρόμο. 

Ανάγκες υπάρχουνε… Δεν μου λείπουνε τα 

λεφτά. Όποιος έχει ανάγκη έρχεται και με 

βρίσκει. Το ξέρουνε. Πάντα. Όχι τώρα. Και 

στην Κρήτη που ήμουνα.

Έχεις αυτοκίνητο όμως. (Το είπα για να 

τον κεντρίσω, νοιώθοντας πως μου μιλούσε 

εμπιστευτικά κι όχι για να προβάλει τις 

καλοσύνες του). Κι απάντησε απλά:

–Τόχα απ’ την Κρήτη. Δεν τόκαμα εδώ. 

Για μένα να κάνω αυτοκίνητο εδώ, τώρα, 

είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το χρειαζόμουνα 

για να γυρίζω την Κρήτη σα λυράρης. Το 

μισώ τ’ αυτοκίνητο. Πας δέκα βήματα με τα 

πόδια, βλέπεις πέντε ανθρώπους. Σου λένε: 

γεια σου Νίκο, τι κάνεις Νίκο. Πίνουμε κι 

έναν καφέ. Και είναι και υγεία. Εγώ είχα 

μάθει να βαδίζω.

Θα άφηνες το γιο σου να γίνει τραγουδιστής, 

λυράρης;

-Όχι. (Τόπε κοφτά). Έχω δει πολλά. 

Μεγάλη ατιμία. Για να τον κάνω τον γιο μου 

καλλιτέχνη είναι σα να του λέω γίνε άτιμος. 

Αυτό τα λέει όλα. Μεγάλη βρωμιά. Πώς να 

φάει ο ένας τον άλλο, να καταστρέψει. Έχεις 

αξία; Θα σε θάψουνε. Ανεβάζουνε όποιον 

θένε, κι όποιον θένε κατεβάζουνε. Και αν 

εσώθηκα εγώ, είναι γιατί ήταν το «Τσίρκο». 

Εκεί φαινόμουνα κάθε βράδυ, κι έμεινα 

κοντά στον κόσμο. Επέπλευσα. Είμαι πολύ 

πικραμένος. Και αν τα εγκαταλείψω καμιά 

φορά γι αυτά θά ’τανε. Αλλά λέω θα τους 

εξυπηρετήσω. Και δεν το κάνω. Ήμουνα 

μια χαρά εκεί. Τα λέω και δεν έχω κανένα 

να φοβηθώ. Κι αν δεν είχα την αγάπη του 

κόσμου θα τα παρατούσα και θά ’φευγα. 

Θα πήγαινα στην ησυχία μου. Σου είπα 

και προηγουμένως ότι δεν ήμουνα κάποιος 

που τον πήραν και τον έκαναν τραγουδιστή. 

Ήμουνα. Θυμάμαι…

(Τον διέκοψε η κασέτα που τελείωσε. Αλλά 

συνέχισε αποφασισμένος να μου πει κάτι 

που τον έπνιγε καιρό).

-Θυμάμαι, μια φορά τραγούδαγα σ’ ένα 

κρητικό μαγαζί κι έπαιζα λύρα. Μου 

στέλνανε γράμματα απ’ την Ε.Ρ.Τ. να πάω 

να κάνω μερικές εκπομπές στο ραδιόφωνο. 

Δεν ήθελα. Ό αδερφός μου ο Γιάννης 

κι ο Ζαχάρης που παίζουνε λαούτο με 

τουμπάρανε τελικά. Κι επήγα κι εβρήκα 

το Σίμο Καρρά. Αυτός ο άνθρωπος 

διευθύνει. Κι έχει κάμει μεγάλη ζημιά στο 

δημοτικό τραγούδι. Ήταν με τη γυναίκα 

του. Εγώ τότε είχα κάμει επιτυχίες που 

αγαπιότανε όχι μόνο στην Κρήτη. Είχα 

γυρίσει στις ρίζες. «Τι θα πεις», μου λέει. – 

«Την Ανυφαντού», του απάντησα. «Αυτός ο 
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δίσκος είναι να τον βάζεις για να γελάς». 

Εγώ έμεινα. Λέω: Λες να είναι κι έτσι; Είχα 

μπροστά μου έναν άνθρωπο που κρατάει 

τη δημοτική μουσική στα χέρια του. Να 

πω «Τον Αντρειωμένο μην τον κλαις». 

«Όχι, μου είπε. Δεν το τραγουδάς καλά». 

Μάζεψα τα όργανά μου κι έφυγα. Έπαθα 

σοκ. Κλονίστηκα. Απογοητεύτηκα. Αχ! Τα 

θυμάμαι, δεν τα ξεχνάω.

Είπε την τελευταία κουβέντα μ’ ένα τόνο 

υποσχετικό. Σκέφτηκα το στίχο «Το 

ρόδο κι ο όμορφος ανθός φυτρώνει μες 

στ’ αγκάθι». Αλλά για τον φρόνιμο. Κι 

ο Ξυλούρης είναι. Με την πραγματική 

σημασία της λέξης. Πικράθηκε. Δεν 

παθιάστηκε. Πείνασε κάποτε. Και 

μικρός και μεγαλύτερος. Δεν του ’γινε 

απωθημένο. Δεν συγχωράει όμως όσους 

κάνανε κακό στη μουσική. Όλους όσους 

κρατάνε τα κλειδιά στην έκφραση, και 

τα χρησιμοποιούνε κατά πως νομίζουνε, 

χωρίς να ξέρουνε.

–Ο Μαρκόπουλος με βοήθησε να βρω 

κουράγιο στην αρχή. Κι ο Ξαρχάκος. 

Το τραγούδι που ο Καρράς έβρισκε 

για γέλια, την «Ανυφαντού», κι οι δυο 

λένε πως είναι απ’ τα καλύτερα κρητικά 

τραγούδια. Μου δώσανε δουλειά. Αλλά 

δεν έχουμε υποστήριξη από το κράτος. 

Ευτυχώς που υπάρχουνε καλοί συνθέτες. 

Το βλέπεις και από την κασετοπειρατεία. 

Δεν κάνει τίποτα το Κράτος. Τίποτα. Και 

μπορεί. Αλλά αδιαφορεί. Όσο για τις 

εταιρίες… Τον τραγουδιστή τον έχουν 

για να τον εκμεταλλεύονται. Να τον 

ξεζουμίζουν. Μέχρι που σκέφτομαι καμιά 

φορά ότι συνεργάζονται οι εταιρίες στην 

κασετοπειρατεία. Ότι παίρνουνε ποσοστά. 

Νομίζω. Υποψιάζομαι. Έτσι θα έλεγα αν 

με ρωτούσες.

Λέει πράγματα βαριά. Που άλλοι θα τα 

κρύβανε για λόγους επαγγελματικούς. Όχι 

μόνο δεν τον νοιάζει, αλλά μου λέει κάθε 

τόσο.

«Να το γράψεις αυτό. Και το άλλο. Και το 

άλλο». –Να γράψεις και για την τηλεόραση. 

Είναι αίσχος δηλαδή. Παίρνουνε τις 

εκπομπές αυτοί που παίρνανε και κατά την 

εφταετία. Και στο ραδιόφωνο και παντού. 

Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε μόνο τον 

Χατζιδάκι εκεί πέρα που ’χει κάνει πολλά 

πράγματα και παλεύει. Στην τηλεόραση 

είναι πάλι εφταετία.

Τα λέει ήρεμα. Σαν σίγουρες διαπιστώσεις. 

Που επιτέλους μπορεί να τις πει. Μου κάνει 

εντύπωση πως η ομιλία του δεν θυμίζει 

τόσο έντονα Κρητικό όσο η νοοτροπία 

του. Κάπου, κάπου ο απόηχος του τσε αντί 

για το και.

Τι σ’ ανησυχεί, Νίκο Ξυλούρη; Το βλέπω 

στο βάθος των ματιών σου. Τι σε φοβίζει;

-Στην καρδιά του ανθρώπου η βρωμιά 

και στην καρδιά του τόπου η διχόνοια. 

Πρέπει όλοι εμείς να μονιάσουμε για να 

πάει μπροστά τούτος ο τόπος. Δεν είναι 

καλό κάτι; Να το σβήσουμε όλοι μαζί. 

Είναι; Να το σπρώξουμε όλοι μαζί. Να 

το υποστηρίξουμε. Εμείς αυτό είναι το πιο 

σπουδαίο που πρέπει να κάνουμε.

Τι σε τρομάζει;

-Η κακία. Η κακία με τρομάζει.

Θα σκότωνες ποτέ σου;

Ξαφνιάστηκε. Αλλά απάντησε:

-Άμα απειλούσανε κάποιο δικό μας, ναι. 

Δύσκολη ερώτηση. Μόνο για άμυνα.

Τί γνώμη έχεις για τις γυναίκες;

Τον μετρούσα με ξαφνικά θέματα. Δεν τον 

ένοιαζε όμως.

-Ό άντρας πρέπει να ’ναι άντρας κι η 

γυναίκα, γυναίκα. Μερικά πράγματα δεν 

μπορεί να τα κάνει η γυναίκα.

Σαν τί δηλαδή;

-Εγώ μπορώ ν’ ανεβώ στον Ψηλορείτη που 

θέλει τέσσερις ώρες ως την κορφή στο άψε 

σβήσε, κι αυτή να φάει μια μέρα.

Χαμογέλασε παιδιάστικα. Μεγάλωσε με 

τις φροντίδες τριών αδερφάδων και μιας 

μάνας.

–Απ’ το πρωί ως το βράδυ με φροντίζανε. 

Τα στιβάκια μου, όλα. Κι εγώ φώναζα. 

Αλλά έτσι θέλουνε. Έχω λίγο συνηθίσει. 

Μπορεί η γυναίκα να γίνει και προεδρίνα. 

Αλλά όλα είναι εύκολα σήμερα. Κι η ζωή 

είναι ωραία άμα την παλέψεις. Άμα την 

ψάξεις, την αναζητήσεις.

Πως αισθάνεσαι σαν καλλιτέχνης μέσα 

στον κόσμο τον σημερινό;

Σκέφτεται λίγο, κουνάει και το κεφάλι 

στωικά.

–Ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει, 

να ελπίζει πως κάποτε θ’ αλλάξουν τα 

πράγματα και ν’ αγωνιστεί γι αυτό. Πολλοί 

νέοι κυκλοφορούνε με το σεξουαλικό 

βιβλιαράκι στην τσέπη. Οι σκηνοθέτες 

κάνουνε πορνό για να εντυπωσιάσουνε. 

Πρέπει ν’ αλλάξουν όλα τούτα και θα 

παλέψουμε. Πιστεύω και στο Θεό. Έτσι 

όπως βαδίζουμε σ’ όλο τον κόσμο για 

την καταστροφή, τι να πω. Αλλά είμαι 

αισιόδοξος.

Τα ναρκωτικά;

–Να σου πω μια ιστορία. Βιαζόμουνα 

να πάω στο θέατρο. Τρακάρισα μ’ έναν 

ηλικιωμένο με την γυναίκα και την κόρη του 

στ’ αμάξι. Δεν πειράζει, θα τα κανονίσουν 

οι ασφάλειες. Και λέει η κόρη του – για 

καλό βέβαια η κοπέλα: Μπαμπά, είναι ο 

κύριος Ξυλούρης. Κι αρχίζει αυτός. «Α! 

Έχεις πιει τα χασίσια σου, τα ναρκωτικά 

σου και πας τώρα να τραγουδήσεις. Βέβαια 

θα σκοτώσεις κι ανθρώπους». Εγώ πέθανα. 

Μα το Θεό αν μού ’παιζες δέκα μαχαιριές 

δεν θά ’βγαζα σταλιά αίμα. Κοίταξε, λέω, 

σε ποια κατηγορία μας έχουν εμάς τους 

καλλιτέχνες. Δεν φεύγει απ’ το μυαλό μου. 

Αυτό τα λέει όλα.

Κλαις συχνά;

-Ναι. Συγκινιέμαι εύκολα. Οι άντρες 

κλαίνε. Οι γυναίκες είναι δυνατές, σκληρές, 

όσο κι ευαίσθητες νά ’ναι. Κλαίω και για 

στενοχώρια. Κι όταν μ’ αρέσει κάτι.

Εδώ τέλειωσε η κουβέντα μου με τον 

Ξυλούρη. Το βράδυ αργά τον ξαναβρήκα 

στην «Αποσπερίδα» να τραγουδάει 

«Ερωτόκριτο» μαζί με την Μαρίζα. 

Ήταν ευτυχισμένος γιατί βρήκε μια 

συνεργασία χωρίς αντιζηλίες, κακίες και 

μικρότητες. Σ’ ένα καμαρίνι γεμάτο φίλους 

και φωτογραφίες των παιδιών του, του 

Ρίτσου, του Λεοντή, του Ξαρχάκου. Μια 

ατμόσφαιρα σπιτικού. Μου μίλησε για τα 

όνειρά του. Τα κοντινά και τα μακρινά.

-Θέλω να τραγουδήσω δικά μου τραγούδια. 

Κι άλλα καλά τραγούδια με γερό στίχο 

κι από καλούς συνθέτες. Να κάνω τον 

«Ρωτόκριτο» δίσκο.

Και μετά;

-Μετά να πάω στην Κρήτη. Να 

τακτοποιηθώ εκεί. Να στεριώσω δηλαδή 

όπως ήμουνα. Και ακούς εκεί; Ήρθε ένας 

δήμαρχος και μούπε πως προσπαθούνε στο 

νησί να ξεσηκώσουνε τους Κρητικούς να 

ζητήσουν ανεξαρτησία. Μετά από τόσους 

αγώνες για να ενωθούμε, με την Ελλάδα 

μας. Μας βάζουνε πάλι φιτιλιές. Κοντεύω 

να πεθάνω. Σε παρακαλώ, γράψτο κι αυτό. 

Πάνε να βάλουνε φωτιά στην Κρήτη όπως 

και στην Κύπρο…

Έφυγα με την αίσθηση ότι είχα 

κουβεντιάσει μ’ ένα κομμάτι γης. Γης 

στέρεης, βραχοσύστατης. Που δεν 

λασπώνει εύκολα, κι έχει νερό πολύ στις 

πηγές της. Δεν είπε μεγάλες κουβέντες, ο 

Ξυλούρης. Αγωνίζεται σιωπηλά. Μόνο το 

τραγούδι του, κεφάτη κρητική μαντινάδα, 

«Ερωτόκριτος» η φωνή βγαλμένη απ’ 

τα σωθικά αυτού του τόπου, τραβάει τις 

νυστεριές του. Φρόνιμα «δεν χάνεται στα 

πάθη». Γιατί τα μάτια του άστραφταν και 

χαμογέλαγαν τραγουδώντας: Ο άνδρας 

κάνει τη γενιά/κι όχι η γενιά τον άντρα/

σαν είν’ ο τράγος δυνατός/δεν τονε στένει 

η μάντρα.
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