EDITORIAL
Πρόγραμμα Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Μάρτιος, Απρίλης, Μάιος
2010
Μας ενημερώνει η Τασούλα Ζησάκη‐Healey, Πρόεδρος ΕΚΠ, Συντάκτης του «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»

20 Μαρτίου
Αποκριάτικο παιδικό καρναβάλι, 10:00–
13:00 η ώρα, στο Σπίτι Εθνικών Μειονο‐
τήτων, διοργανωτής η Επιτροπή Γονέων,
ΔΣ της ΕΚΠ, συντονιστής Ιβάνα Αβουκά‐
του.

10 Απριλίου
Εορτασμός της επετείου 25ης Μαρτίου
στο ξενοδοχείο «Belvedere», 18:00‐24:00
η ώρα. Στείλαμε τις προσκλήσεις. Παρα‐
καλούμε να μη φέρνετε φαγητό και ποτό
στην αίθουσα. Το ξενοδοχείο μας το απα‐
γορεύει!

14 – 30 Απριλίου
Έκθεση φωτογραφίας – Κύπρος από το
φακό του τσέχου φωτογράφου. Έναρξη
14 Απριλίου, 18:00 η ώρα στο Σπίτι Εθνι‐
κών Μειονοτήτων.

7, 8 και 9 Μαΐου
Εκδρομή στη Βουδαπέστη. Συνάντηση με
τους συμπατριώτες μας, διάλεξη και συ‐
ζήτηση με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ιστο‐
ρικό του ΑΠΘ, επίσκεψη στο χωριό
Μπελογιάννη, συνάντηση με την Οργά‐
νωση Αντιστασιακών, Βουδαπέστης, κα‐
τάθεση στεφανιών. Σας ενημερώνουμε

ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει τη λίστα με
τη συμμετοχή μελών μας.

Πρόβες, χορευτικό συγκρότημα
(παιδιά)
κάθε Τρίτη, 17:30‐18:30, στο Σπίτι Εθνι‐
κών Μειονοτήτων, χοροδιδάσκαλος – Βε‐
ρόνικα Βοντράτσκοβα

Πρόβες, χορευτικό συγκρότημα
«Ακρόπολις»
κάθε Παρασκευή, 18:00‐20:00, στο Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων
Για το λεπτομερειακό πρόγραμμα εκδη‐
λώσεων για τα παιδιά είναι υπεύθυνη η
Ιβάνα Αβουκάτου με την Επιτροπή Γο‐
νέων – Μαρία Προβίδα (κέντρο), Μαρ‐
τίνα Γκουλιαμάνη (αριστερά) και
Γιαρμίλα Κοματσέλη(δεξιά). Η Επιτροπή
Γονέων εκλέχτηκε ομόφωνα από τη Γε‐
νική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας, στις 24
Ιανουαρίου 2010.

Παρακαλούμε τα μέλη της ΕΚ Πρά‐
γας, τα οποία δεν έχουνε πληρώσει
τη συνδρομή τους για το 2010, να
φροντίσουν να την πληρώσουν
μέχρι το τέλος του Μάη στο λογα‐
ριασμό της Κοινότητας: Ceska

sporitelna, Praha 1, c.u.
1928830399/0800. Η συνδρομή είναι
200 κορώνες ετήσια για κάθε μέλος
της οικογένειας άνω 18 ετών. Προ‐
σοχή: μία συνδρομή για ένα μέλος
της οικογένειας δεν ισχύει για όλη
την οικογένεια.
Καλημέρα: Ζητούμε συγνώμη για το
λάθος στην ημερομηνία του τεύχους 51
του περιοδικού μας, γράψαμε στο εξώ‐
φυλλο Μάρτιος 2009 αντί Μάρτιος
2010.

Και πάλι
ευχαριστούμε τα
παλληκάρια του
Μπρνο:
Ευχαριστούμε για τη συνδρομή για το πε‐
ριοδικό μας για το 2010 και για την οικο‐
νομική ενίσχυσης προς την ανέγερση
μνημείου στο «Λάκκο» της Φλώρινας
από το ΚΚΕ την ομάδα 3ης ηλικίας της
Ελληνικής Κοινότητας Μπρνο. Ευχαρι‐
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στούμε ιδιαίτερα το Δημητριάδη Λάζαρο,
τον Κυριάκο Μυλωνά και το Φασούλη
Σωτηρίου. Ευχαριστούμε για τη συν‐
δρομή στο περιοδικό μας τους Δημη‐
τριάδη Λάζαρου και Φασούλη Σωτηρίου.
Για την οικονομική ενίσχυση προς την
ανέγερση του μνημείου, ευχαριστούμε
ονομαστικά τους:
Χαμονικόλα Γεώργιο, Ρωμανίδη Κλε‐
άνθη, Ευθυμιάδη Χρήστο, Αποστολίδη
Βαγγέλη, Χαραλαμπίδη Παύλο, Πανα‐
γιωτίδη Αντώνιο, Γιαταγαντζίδη Ισαάκ,
Κεβρεκίδη Παύλο, Κουγιουμτζίδη
Γιάννη, Μυλωνά Κυριάκο, Μυλωνά Εύα,
Μυλωνά Ανδρέα, Μυλωνά Ιβάν και Δη‐
μητριάδη Λάζαρο.
Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας
ότι πρόκειται για ένα γεγονός τεράστιας
ιστορικής σημασίας. Μετά από αγώνες
χρόνων, προσπάθειες και ποικιλόμορφες
πρωτοβουλίες, το ΚΚΕ έγινε ιδιοκτήτης
του χώρου, γνωστού ως «Λάκκου» της
Φλώρινας, που 60 ολόκληρα χρόνια
κρατά μέσα του τα κόκαλα εκατοντάδων
μαχητών του ΔΣΕ (800‐850 μαχητών και
μαχητριών).
Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συμμετοχή σας στην οικονομική ενίσχυση
με αγορά μπλοκ‐κουπονιών μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Τασούλα Ζησάκη‐
Healey, στο τηλέφωνο: 00420 776 01 20
65.

Τι κάναμε μέχρι
σήμερα…
24 Ιανουαρίου 2010 – Γενική
Συνέλευση και Κοπή της Πίτας
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέ‐
λευση της ΕΚ Πράγας στην οποία ήταν
παρόντες 68 μέλη από τα 116 που μέχρι
στιγμής είχαν πληρώσει τη συνδρομή
τους για το 2009. Από τα 116 άτομα
απουσίαζαν 10 άτομα, τα οποία δικαιο‐
λόγησαν την απουσία τους και οι υπόλοι‐
πες απουσίες ήταν αδικαιολόγητες.
Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας ζήτησε από τη
Συνέλευση να αλλάξει τη σειρά της ημε‐
ρήσιας διάταξης για να εκφράσει τον εν‐
θουσιασμό και χαρά του ΔΣ για την
πρωτοβουλία του μέλους της Κοινότητάς
μας, Ιβάνα Αβουκάτου, η οποία διοργά‐
νωσε την πρώτη και πολύ πετυχημένη εκ‐
δήλωση για τα παιδιά της ΕΚ Πράγας.
Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο
τεύχος η Ιβάνα πέτυχε και μάζεψε τα παι‐
διά για ένα Χριστουγεννιάτικο «πάρτι»,
όπου τα παιδιά χαρούμενα ζωγραφίζανε
τις πρωτοχρονιάτικες κάρτες και φτιά‐
χνανε στολίδια. Εάν η Ιβάνα δεν μπόρεσε
να έρθει στη Συνέλευση, η ίδια διοργά‐

νωσε σε συνεργασία με το ΔΣ την Κοπή
της Πίτας και για τα παιδιά. Στη διάρκεια
της Συνέλευσης τα παιδιά είχανε το δικό
τους πάρτι με τον Ιόν και τη Γεωργία
Αβουκάτου, οι οποίοι με παιχνίδια ψυχα‐
γωγούσανε τα μικρά. Εμείς ακούγαμε τις
γλυκές φωνούλες τους και μαζί με τους
γονείς τους χαιρόμασταν. Γι’ αυτό και θε‐
λήσαμε να αρχίσουμε με ότι αφορά τα
παιδάκια μας. Εκλέχτηκε η Επιτροπή Γο‐
νέων – Μαρία Προβίδα, Γιαρμίλα Κομα‐
τσέλη και Μαρτίνα Γκουλιαμάνη, και οι
τρεις μαζί με τη δασκάλα μας, Λήδα, επι‐
στρέψανε στη διπλανή αίθουσα για να
συνεχίσουν με το πρόγραμμα των παι‐
διών. Αργότερα η Τασούλα με τα παιδά‐
κια κόψανε την πίτα φτιαγμένη από τα
χρυσά χεράκια του Γιάννη Ζαβαλιάνη. Χο‐
ρηγοί ήταν, ο κύριος χορηγός της εκδή‐
λωσης ο Κώστας Γκουλιαμάνης, η
Τασούλα Ζησάκη και το ΔΣ της ΕΚ Πρά‐
γας. Η Τασούλα διάβασε την επιστολή
της Ιβάνας Αβουκάτου προς τη Γενική Συ‐
νέλευση.
«Μερικοί από σας με ξέρετε και άλλοι
όχι. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σή‐
μερα μαζί σας και έτσι επιλέγω αυτό τον
τρόπο να σας πω αυτό που θέλω. Δε θα
μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά για κάτι
πιο σημαντικό – για το μέλλον του Ελλη‐
νισμού στην Τσεχία. Επειδή η οικογένεια
μου είναι μικτή – ελληνοτσέχικη και έχω
ζήσει στην Ελλάδα, αισθάνθηκα το τι ση‐
μαίνει να είσαι Έλληνας και δε θα ήθελα
να χαθεί ο Ελληνισμός εδώ στην Τσεχία.
Σκεφτόμουνα με ποιο τρόπο θα μπο‐
ρούσε να γίνει αυτό – τι μπορώ να κάνω
εγώ γι’ αυτό. Η σκέψη μου ήταν η εξής:
ποιο είναι το μέλλον όλων μας; ‐ ΤΑ ΠΑΙ‐
ΔΙΑ ΜΑΣ!
Και από τα παιδιά μας πρέπει να ξεκινή‐
σουμε. Τα Ελληνόπουλα της Τσεχίας να
είναι περήφανα για την καταγωγή τους,
να γνωρίζονται
μεταξύ τους, να
παίζουν και να
μαθαίνουν μαζί,
να αισθάνονται
ότι ανήκουν
στην κοινωνία
που φημίζεται
σε όλο τον
κόσμο για τον
πολιτισμό της.
Θέλω τα παιδιά
μας να έρχονται
εδώ με χαρά
επειδή θέλουν
και όχι επειδή
πρέπει.
Έχουμε ήδη ξε‐
κινήσει με μια
εκδήλωση με τα
παιδιά, η οποία
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έγινε πριν τα Χριστούγεννα – τα παιδιά
ζωγραφίζανε χριστουγεννιάτικες κάρτες
και στολίδια – και θα ακολουθήσουν και
άλλες εκδηλώσεις. Στις 20 Μαρτίου μας
περιμένει Αποκριάτικο Πάρτι για τα παι‐
διά και για τους γονείς τους. Μερικοί
από εσάς έχουν προτείνει να διοργανώ‐
σουμε μια μονοήμερη εκδρομή με τα
παιδιά. Και αυτό σκοπεύουμε να το κά‐
νουμε. Θα πραγματοποιήσουμε ακόμη
μια συνάντηση πριν το καλοκαίρι πριν
φύγουμε για τις διακοπές, για την οποία
θα διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες και
θα σας ενημερώσουμε.
Σίγουρα, δε γίνεται να τα καταφέρει
μόνο ένα άτομο. Αν αποφασίσουμε να
πραγματοποιήσουμε αυτή την ιδέα, τότε
θα χρειαστεί η υποστήριξη από όλους
σας. Και ο καθένας μπορεί να βοηθήσει
με τον τρόπο του. Πιστεύω ότι αξίζει να
προσπαθήσουμε για τα παιδιά μας.»
Να επισημάνουμε ότι η Ιβάνα είναι και
Ελληνίδα με ελληνική υπηκοότητα. Και
όχι μόνο, είναι ένα καλό παράδειγμα το
τι εστί να είσαι Έλληνας όχι μόνο στα
λόγια. Την ευχαριστούμε ακόμα μια
φορά και της ευχόμαστε πολλές επιτυχίες
σε αυτό το αξιόλογο και αξιέπαινο έργο
της. Εμείς, το ΔΣ και όλα τα μέλη της Κοι‐
νότητας θα είμαστε πάντα στο πλευρό
της. Μετά τα θερμά χειροκροτήματα, η
Συνέλευση συνέχισε και ακολούθησε την
ημερήσια διάταξη όπως ανακοινώθηκε
στο πρόγραμμα.
Ο Ιόν και η Γεωργία Αβουκάτου ψυχαγω‐
γούσαν τα παιδάκια παίζοντας μαζί τους
διάφορα παιχνίδια, κ.λπ. Τους ευχαρι‐
στούμε που μπορέσανε και κρατήσανε
για δύο ώρες χαρούμενα και ευτυχισμένα
τα παιδάκια μας.
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των παι‐
διών, φωτογρ. Αναστασία Μιχαηλίδου

Η Γεωργία με τα κοριτσάκια…

Απολογισμός της
δράσης της ΕΚ
Πράγας για το 2009:
Της Τασούλας Ζησάκη‐Healey, φωτογρ.:
Jaromir Petelik

Η Πρόεδρος της
ΕΚΠ, Τασούλα
Ζησάκη‐Healey
παρουσίασε τον
απολογισμό
δράσης του ΔΣ
και της ΕΚ Πρά‐
γας τονίζοντας
τα θετικά και αρ‐
νητικά στοιχεία,
τα οποία παρου‐
σιάστηκαν στη
διάρκεια των εκ‐
δηλώσεων. Τα
θετικά ήταν ότι
υπήρχαν εκδη‐
λώσεις με δια‐
φορετικό
περιεχόμενο
όπως ήταν η Ελ‐
ληνοβουλγάρικη
Ημέρα, την
οποία πραγμα‐
τοποιήσαμε με
την Βουλγάρικη
Κοινότητα «Ανα‐
γέννηση» στο
Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων.
Επίσης, συνερ‐
γαστήκαμε με
την Παλαιστι‐
νιακή Κοινότητα
«Παλαιστινιακό
Φόρουμ» στην
πραγματοποί‐
ηση με επιτυχία
των δύο εκδη‐
λώσεων «Το μα‐
κελειό 2009
–Γάζα» και «Ιε‐
ρουσαλήμ – πο‐
λιτιστική
αραβική πόλη».
Όσο αφορά τις
διάφορες συναν‐
τήσεις, πραγμα‐
τοποιηθήκανε
αρκετές από τις
οποίες η μία
ήταν με την
ομάδα ΠΕΑΕΑ
από την Ελλάδα
(Εθνική Αντί‐
σταση), η οποία
επισκέφτηκε την
Πράγα, η δεύτερη σημαντική για την 3η
ηλικία της Κοινότητάς μας, ήταν η συνάν‐
τηση συνταξιούχων στο Κρνοβ όπως και η
παρουσίαση μας και συμμετοχή στην εκ‐
δήλωση «Ελληνικές Ημέρες» στην πόλη
Κρνοβ. Οργανώσαμε μία έκθεση σε συ‐
νεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού (ΚΟΤ), «Βυζαντινή Κύπρος»
για δύο εβδομάδες, η οποία κρίθηκε από
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τους αρμόδιους του Υπουργείου Πολιτι‐
σμού, το Κρατικό Συμβούλιο Μειονοτή‐
των της Τσεχίας και τη Διευθύντρια του
Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων, όπως και
από τους επισκέπτες από τις άλλες εθνι‐
κές μειονότητες, ως η καλύτερη έκθεση
που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι Εθνι‐
κών Μειονοτήτων για το 2009. Διοργανώ‐
σαμε δύο συναυλίες και παρουσιάσαμε
το μουσικό συγκρότημα «Νίσος» από την
Οστράβα όπως και μία γερμανική χορω‐
δία. Η ΕΚ Πράγας και το ΔΣ ήταν και οι
διοργανωτές για τη συμμετοχή των συν‐
ταξιούχων και παιδιών στο Πρόγραμμα
Φιλοξενίας της Ελλάδας. Όσο αφορά τα
ΜΜΕ, η Κοινότητά μας παρουσιάστηκε
από εφημερίδες, την τηλεόραση και τη
ραδιοφωνία όπως στην Τσεχία έτσι και
στην Ελλάδα.

Οικονομικά:
Η Ταμίας Ανδρονίκη Σπάλα‐Ποντλάχοβα
μίλησε λεπτομερειακά για τα έσοδα και
έξοδα της Κοινότητας τονίζοντας ότι εάν
και όλοι στο ΔΣ κάνουμε αυτό που κά‐
νουμε διότι θέλουμε να το κάνουμε, εί‐
μαστε εθελοντές και κανένας εκτός από
τον γραφίστα του περιοδικού μας δεν
πληρώνετε για τη δουλειά που κάνει για
την Κοινότητα. Η Νίκη είχε ετοιμάσει και
όλα τα απαραίτητα ντοκουμέντα για
αυτά τα μέλη της Κοινότητας που θα ήθε‐
λαν να τα εξετάσουν. Και θα πρέπει
ακόμα μία φορά να τονίσουμε ότι είμα‐
στε εθελοντές και μας πικραίνει το γεγο‐
νός ότι μερικά μέλη και μη‐μέλη
συκοφαντούν τα μέλη του ΔΣ δεξιά και
αριστερά για τα οικονομικά της Κοινότη‐
τας. Η Συνέλευση ήταν έτοιμη να ακούσει
αυτές τις κατηγορίες, αλλά κανείς από
τους συμμετέχοντες δεν έκανε τέτοιο πα‐
ράπονο. Αυτές οι κατηγορίες είναι σοβα‐
ρές και καλούμε αυτούς που τις
διαδίδουν κρυφά και συκοφαντικά, να
μιλήσουν ανοιχτά για να δούμε επιτέ‐
λους τι πρόβλημα έχουν. Η Νίκη τόνισε
ότι οι αρμόδιοι ελέγχουν τα οικονομικά
της Κοινότητας μας (και κάθε κοινότητας
στην Πράγα) κάθε έξι μήνες και μέχρι σή‐
μερα η Κοινότητα μας παρουσιάζει με λε‐
πτομέρεια όλα τα απαιτούμενα χαρτιά,
ντοκουμέντα, αποδείξεις, κ.λπ. στο
Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δημαρχείο
της Πράγας.

Ελληνικά μαθήματα:
Η Ελευθερία Γιώση‐Πετελίκοβα μίλησε
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
στους χώρους της Κοινότητάς μας. Εξέ‐
φρασε την ικανοποίηση μας με τη διδα‐
σκαλία της γλώσσας και συγχάρηκε και
ευχαρίστησε τη δασκάλα Λήδα Γαλανο‐
πούλου για την εξαιρετική της δουλειά.
Ακολούθησε συζήτηση για τα «δίδακτρα»
από δύο μέλη της Κοινότητας. Η Ελευθε‐

γνώμες και απόψεις όπου βρουν γόνιμο έδαφος και να μη τολ‐
μούν να στείλουν τις απόψεις τους στο περιοδικό μας. Ακόμα
μια φορά τους βεβαιώνει η σύνταξη του περιοδικού ότι χωρίς
εξαίρεση είναι έτοιμη να δημοσιεύσει οτιδήποτε τους ανησυχεί
και οτιδήποτε απόψεις θέλουν να εκφράσουν. Η Τασούλα επι‐
σήμανε ότι το περιοδικό εκτός από την Τσεχία, έχει αναγνώστες
στην Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αμερική,
Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, κλπ, όπου το στέλνουμε και από
όπου μας γράφουν αρκετά καλές εντυπώσεις για το περιοδικό.
Όσο αφορά την ιστοσελίδα της Κοινότητας, εάν και είχαμε
πάρει φορά, τελευταίως, αργήσαμε να την ανανεώσουμε διότι
ο Θωμάς δεν προλαβαίνει. Γι’ αυτό αποφασίσαμε (το ΔΣ) την
ιστοσελίδα να την αναλάβει άλλο πρόσωπο για να μπορεί η
ανανέωση της να γίνεται έγκαιρα.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ανακοίνωσε το Πρόγραμμα για το
2010, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα. Στην πρόταση της Προ‐
έδρου (παλιός της καημός!) να ξεχωρίσουμε τον εορτασμό των
εθνικών επαιτείων μας από τις «χοροεσπερίδες», μετά από
μακρά συζήτηση επικράτησε η γνώμη ότι πρέπει να συνεχί‐
σουμε τον εορτασμό των επετείων μας όπως γίνονται μέχρι σή‐
μερα.
Όσο αφορά τα αρνητικά στοιχεία στα δρώμενα της Κοινότητάς
μας, εκτός από τις συνηθισμένες συκοφαντίες που προέρχονται
πάντα από την ίδια πηγή (και γι’ αυτό δε μας στενοχωρούν), συ‐
νεχίζουν μερικά μέλη να παραμένουν θεατές και να μη βοη‐
θούν ποτέ. Άλλα μέλη εκτός που δε βοηθούν, δεν γίνονται ούτε
θεατές, δηλαδή, πληρώνουνε μια συνδρομή 200 κορωνών κι
έτσι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις μάλλον της συνείδησής
τους και εξαφανίζονται. Είναι γεγονός ότι στον εορτασμό των
εθνικών μας επετείων έχουμε περισσότερους ξένους και λίγοι
είναι οι Έλληνες, μέλη της Κοινότητας. Από αυτές λείπουν και οι
Ελληνάρες που ούτε μέλη της Κοινότητας θέλουν να είναι, ούτε
παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις, αλλά νομίζουν ότι έχουν το δι‐
καίωμα να μας κριτικάρουν, να μας συκοφαντούν, να μας κου‐
τσομπολεύουν και όταν τους αντιμετωπίζουμε να μας λεν ότι
δεν τους εκφράζουμε. Ε, τώρα, τι να κάνουμε… Γι’ αυτούς υπάρ‐
χουν πολλές επιλογές και γι’ αυτό νομίζουμε ότι ενώ έχουν το
δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους, θα πρέπει να μας
αφήσουν κάπως ήσυχους να εκφράζουμε κι εμείς τις δικές μας.
Και έτσι φτάσαμε στην Κοπή της Πίτας για μικρούς και μεγά‐
λους και με πολλές θετικές σκέψεις για το 2010.

ρία, όπως και η επέμβαση της Προέδρου και Ταμία, για πολλο‐
στή φορά εξηγήσανε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, κανένα
μέλος της Κοινότητας, δηλαδή άτομο ελληνικής καταγωγής ή
άτομο από μικτή οικογένεια (όταν ένα μέλος της οικογένειας
είναι ελληνικής καταγωγής, π.χ. ελληνοτσέχικη, ελληνοαγγλική,
κ.λπ.) δεν πληρώνει «δίδακτρα». Πληρώνουν «δίδακτρα» μόνο
άτομα, τα οποία δεν είναι μέλη της Κοινότητας, δηλαδή δεν
πληρώνουν συνδρομή και δε θέλουν να είναι μέλη της Κοινότη‐
τας. Δεύτερον, τα «δίδακτρα» καλύπτουν έξοδα για τον εξοπλι‐
σμό της τάξης, φωτοτυπίες, ένα μέρος του ενοικίου, ρεύμα, κ.α.
Η Ταμίας εξήγησε με λεπτομέρεια για ποιο λόγο έχουμε αυτά
τα «δίδακτρα», 1.000 κορώνες το εξάμηνο, όταν η δασκάλα
είναι αποσπασμένη από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας –
για το λόγο ότι ένα μέρος του ενοικίου πρέπει να το πληρώνει η
Κοινότητά μας όπως και όλα τα απαραίτητα για την ομαλή δι‐
δασκαλία της γλώσσας. Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας δεν
πληρώνει το ενοίκιο, φωτοτυπίες, χάρτες, συσκευή τηλεόρασης,
πίνακα, κ.ά. Εξάλλου, η διαμαρτυρία για τα «δίδακτρα» κάπως
ήρθε και πολύ αργά διότι αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γε‐
νική Συνέλευση στις 14 Φεβρουαρίου 2009. Ελπίζουμε ότι αυτή
η συζήτηση έχει τελειώσει και ότι Έλληνες και μη, οι οποίοι δε
θέλουν να είναι μέλη της ΕΚ Πράγας οφείλουν να πληρώνουν
ως μη μέλη της Κοινότητας για να μην αδικούν τα μέλη της Κοι‐
νότητας, τα οποία όχι μόνο πληρώνουν ταχτικά τη συνδρομή
τους, αλλά θυσιάζουν το χρόνο τους και πολλοί από αυτούς
προσφέρουν και οικονομική βοήθεια και υποστήριξη για να
μπορεί η Κοινότητα να λειτουργεί και να υπάρχει.

27 Φεβρουαρίου – Εκδήλωση αφιερωμένη στα 67
χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, φωτογρ.: Tασούλα Ζησά‐

«Καλημέρα» και ιστοσελίδα της ΕΚ Πράγας:
Την περιοδική έκδοση της ΕΚ της Πράγας «Καλημέρα» και για
την ιστοσελίδα μίλησε η συντάκτης Τασούλα Ζησάκη‐Healey, η
οποία χαιρέτησε και ευχαρίστησε όλους που συμβάλανε και
συνεχίζουν να συμβάλουν με διάφορες δραστηριότητες για την
ομαλή έκδοση του περιοδικού. Και επειδή το περιοδικό μας
έχει «τραβήξει» πολλά από φίλους και εχθρούς, η Τασούλα
αναγκάστηκε να εξηγήσει το τι εστί αυτό το περιοδικό. Δηλαδή,
τα περιεχόμενα του στη διάρκεια των δέκα ετών που βγαίνει,
αφορούν αποκλειστικά τον Ελληνισμό της Πράγας και γενικά
της Τσεχίας, την ιστορία του, τις δραστηριότητές του, δημοσι‐
εύει συνεντεύξεις που έχουν ιστορική αξία, ή που εκφράζουν τα
μέλη της Κοινότητας, δημοσιεύει αρχειακό υλικό, κ.ά. Η Τα‐
σούλα τόνισε ότι το περιοδικό δεν εκφράζει αυτούς που απου‐
σιάζουν από τα δρώμενα της Κοινότητάς αν και δηλώνουν την
ελληνική τους ταυτότητα. Το παράπονο που έκανε η συντάκτης
είναι ότι λίγοι γράφουν ανταποκρίσεις, ακόμα πιο λίγοι βοη‐
θούν για την προετοιμασία και μεταφορά του στο ταχυδρομείο,
και εάν και τελευταία οι αναγνώστες μας άρχισαν να στέλνουν
συνδρομές, δηλαδή κάποια οικονομική υποστήριξη, δυστυχώς
αυτοί είναι πολύ λίγοι. Οι συκοφάντες δεν είναι πολλοί, αλλά
προσπαθούν με κάθε τρόπο να συκοφαντούν, να διαδίδουν

κηi‐Healey, Ελευθερία Petelikova
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λωση παραβρέθηκαν ο Μίλαν
Κραϊτσε, μέλος της ΚΕ του Κομ‐
μουνιστικού Κόμματος Μορα‐
βίας και Βοημίας, όπως και ο
δημοσιογράφος του «Ριζοσπά‐
στη», Δημήτρης Καραγιάννης, ο
οποίος είναι απόφοιτος του Πα‐
νεπιστημίου του Καρόλου στην
Πράγα. Δυστυχώς, αρκετοί
πρώην ΕΠΟΝίτες και Αετόπουλα
δεν μπορέσανε για κάποιους λό‐
γους να παραβρεθούν στην εκ‐
δήλωση. Εδώ θα ήθελα να
επισημάνω ότι τα έξοδα δεν
είναι λίγα εάν και υποστηρίζον‐
ται οικονομικά από χορηγούς για
τις εκδηλώσεις για την τρίτη ηλι‐
κία, αλλά παρατηρήσαμε ότι τα
μέλη της ομάδας αυτής έχουν
κάπως κουραστεί και γι’ αυτό
όλες οι εκδηλώσεις για την ομάδα αυτή από τώρα και πέρα θα
γίνονται στα γραφεία της Κοινότητας και μόνο γι’ αυτούς που
έχουν χρόνο να συμμετάσχουν. Θα παρακαλέσουμε επίσης όλα
τα μέλη της τρίτης ηλικίας όταν μας ενημερώνουν ότι θα έρ‐
θουν και για κάποιο λόγο δεν μπορούν να έρθουν στις εκδηλώ‐
σεις, να μας ενημερώνουν έγκαιρα.

Όπως κάθε χρόνο το ΔΣ της ΕΚΠ με χορηγό την Τασούλα Ζη‐
σάκη‐Healey και το σύζυγό της Robin Healey, οργάνωσε και
φέτος την εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 67 χρόνια από
την ίδρυση της θρυλικής ΕΠΟΝ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση,
από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν νέοι ΕΠΟΝίτες είτε Αε‐
τόπουλα στην Κατοχή είχαν την ευκαιρία να ξαναθυμηθούν
εκείνα τα ηρωικά χρόνια όταν ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη
ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας από το βάρβαρο
καταχτητή. Οι νέοι ΕΠΟΝίτες δε φοβήθηκαν και παλέψανε
ενάντια στους φασίστες ναζί, ενάντια στον αγγλοαμερικανικό
ιμπεριαλισμό και στην αστική τάξη από τις γραμμές του ΔΣΕ.
Στην σύντομη ομιλία της, η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας μίλησε με
θαυμασμό για όλους εκείνους τους ΕΠΟΝίτες που αυτοθυσιά‐
στηκαν, πέρασαν από βάρβαρες φυλακές και βασανιστήρια,
εξορίες ή άφησαν την τελευταία τους πνοή επάνω στα ψηλά
βουνά με τη σκέψη ότι πολεμούν, δε σκύβουν το κεφάλι για ένα
καλύτερο μέλλον. Και αυτό το μέλλον οι πρώην πολιτικοί πρό‐
σφυγες και τα παιδιά τους το βρήκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Η Πρόεδρος τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ηρωικούς
αγώνες της νεολαίας της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια και πρέπει
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στις διαστρεβλώσεις
της ιστορίας μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να αμαυ‐
ρώσει τον αγώνα της θρυλικής ΕΠΟΝ και του ένδοξου ΔΣΕ. Το
σημερινό βόλεμα με τη φροντίδα «τα παιδιά μας και εγγόνια
μας να προσέχουν να μη χάσουν τις δουλίτσες τους» σκοτώνει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια επισήμανε η ομιλήτρια και υπενθύ‐
μισε στους ΕΠΟΝίτες στην αίθουσα ότι η νεολαία μας πρέπει να
μάθει και να ξέρει την ιστορία μας. Πριν την προβολή του βρα‐
βευμένου ντοκιμαντέρ «Η ζωή στους βράχους» της Αλίντα Δη‐
μητρίου» για τη ζωή των νέων ΕΠΟΝίτισσων που είχαν πάρει
μέρος στον αγώνα ενάντια στον καταχτητή, στο ΔΣΕ και αργό‐
τερα βασανίστηκαν στις φυλακές και εξορίες και στην κόλαση
της Μακρονήσου και δε σκύψανε ποτέ το κεφάλι, οι συμμετέ‐
χοντες τιμήσανε τους συγγενείς τους, τα αδέρφια τους και τους
γονείς τους που δώσανε τη ζωή τους για τη λευτεριά και την αν‐
θρώπινη αξιοπρέπεια με ένα λεπτό σιγής. Πριν και μετά την
προβολή του ντοκιμαντέρ μας συγκίνησε η μουσική και τα τρα‐
γούδια της παιδικής χορωδίας του Μπούλκες, η οποία το 1949
τραγούδησε στην Τσεχία και στην Πράγα εκλαϊκεύοντας με
αυτό τον τρόπο τον αγώνα του ΔΣΕ. Η Μαρίκα Ματσερίδου
έσυρε και το χορό για να μας θυμίσει ότι κάποτε οι νέοι και οι
νέες «πολεμούσανε και τραγουδούσανε» πριν και μετά τις
μάχες. Στο τέλος κόψαμε την Πίτα της ΕΠΟΝ την οποία για
ακόμα μία επέτειο έφτιαξε ο Γιάννης Ζαβαλιάνης. Στην εκδή‐

23 Φεβρουαρίου – Ξεκίνησαν τα μαθήματα χορού
για τα μικρά παιδιά της Κοινότητας
Η ημέρα αυτή μπήκε στο ημερολόγιο μας ως η πρώτη μέρα μα‐
θημάτων ελληνικών παραδοσιακών χορών για τα μικρά παιδιά
της ΕΚ Πράγας. Τα παιδιά χορεύανε με ζήλο και όπως διαπιστώ‐
σαμε όλη η ομάδα ξαναήρθε στο δεύτερο μάθημα στις 2 Μαρ‐

τίου. Όπως οι γονείς, έτσι και το ΔΣ της ΕΚ Πράγας είμαστε
συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι από την πρωτοβουλία αυτή
της Ιβάνας Αβουκάτου και της Επιτροπής Γονέων, τα δύο μέλη
της οποίας παρακολούθησαν την αρχή των μαθημάτων και
μετά με την Ιβάνα και την Πρόεδρο της Κοινότητας συζητήσανε
τις επόμενες δραστηριότητες και εκδηλώσεις των παιδιών
(διοργάνωση χορωδίας από το Σεπτέμβρη, με τη δασκάλα
Έλενα Γονατά, απόφοιτη παιδαγωγικής μουσικής και διεύθυν‐
σης χορωδίας, στολές για τα παιδιά, συμμετοχή στο καλλιτε‐
χνικό πρόγραμμα στον εορτασμό της επετείου της 25ης
Μαρτίου, αποκριάτικο πάρτι, κ.ά.). Καλούμε όλους τους γονείς
και τα παιδιά τους μέλη της ΕΚ Πράγας να συμμετάσχουν σε
αυτές τις εκδηλώσεις. Οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να
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συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και δρα‐
στηριότητες για τα παιδιά, πρέπει να
φροντίσουν να πληρώσουν τη συνδρομή
200 κορωνών ετήσια στην Κοινότητα.
Εκδρομή στην πόλη Μλάντα Μπολεσ‐
λαβ
Μια τάξη του ελληνικού σχολείου μας
επισκέφτηκε το μουσείο και το εργοστά‐
σιο «Σκόντα» μαζί με την αγαπημένη μας
δασκάλα Λήδα Γαλανοπούλου, η οποία
όπως φαίνεται έβγαζε τις φωτογραφίες…
Η Ολγα Κωστέα και ο σύντροφός της (3η
αριστερά και ο σύζυγος 2ος από τα αρι‐
στερά) είναι δραστήρια μέλη της Κοινό‐
τητάς μας εάν και δεν τους έχετε
ακούσει. Και οι δύο ασχολούνται περισ‐
σότερο με τις δραστηριότητες του σχο‐
λείου. Τους ευχαριστούμε για όσα
κάνουνε να ομορφαίνει η αίθουσα διδα‐
σκαλίας ελληνικής γλώσσας στο «Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων»!!! (φωτογρ.:
Λήδα Γαλανοπούλου)

20 Μαρτίου – Αποκριάτικο παι‐
δικό καρναβάλι
Η Επιτροπή Γονέων με την Ιβάνα Αβουκά‐
του, συντονιστής, και το ΔΣ της ΕΚ Πρά‐
γας διοργανώσανε ένα υπέροχο
καρναβάλι για τους μικρούς της Κοινότη‐
τάς μας, στο οποίο καλέσανε και τους μι‐
κρούς της βουλγάρικης κοινότητας
«Αναγέννησης». Ο Γιάννης Τσιρίμπασης
του <Half & Half> (email:
jannisfood@email.cz,
www.halfandhalf.cz,
tel.: +420 222 240 696, Vaclavske Nam.
51, Praha 1, δίπλα στο Εθνικό Μουσείο)
ήταν ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης
αυτής προσφέροντας την πιο όμορφη
τούρτα που έκανε ακόμα και τους μεγά‐
λους με «ζάχαρο» να την δοκιμάσουνε…
Ευχαριστούμε τον Γιάννη! Χορηγός επί‐
σης ήταν και πάλι ο Κώστας Γκουλιαμά‐
νης του μαγαζιού με ελληνικά προϊόντα,
Vocelova 9, Praha 2), ο οποίος πρόσφερε
ελληνικές ελιές από όλη την Ελλάδα,
φέτα, ντολμαδάκια, φασόλια γίγαντες και
πολλά άλλα ελληνικά προϊόντα, τα οποία
δοκιμάζανε μικρή και μεγάλη. Από τη
βουλγάρικη κοινότητα οι μαμάδες και το
ΔΣ προσφέρανε βουλγάρικες πίτες και
πολλά άλλα βουλγάρικα προϊόντα. Η Επι‐
τροπή Γονέων πρόσφερε δώρα σε όλα τα
παιδάκια με την οικονομική υποστήριξη
του ΔΣ της ΕΚ Πράγας.
Η Ιβάνα και η κόρη της Γεωργία είχανε
ετοιμάσει διάφορους διαγωνισμούς και
παιχνίδια. Με μεγάλη χαρά βλέπαμε τον
ενθουσιασμό με τον οποίο όλα τα 24 παι‐
δάκια πήρανε μέρος. Εάν και υπήρχαν νι‐
κητές, όλα τα παιδάκια φύγανε με πολλά
δώρα να τους θυμίζουν αυτή την εκδή‐
λωση. Ακόμα και οι γονείς δεν αντέξανε
και αυτή πήρανε μέρος στους διαγωνι‐

σμούς όπως τα «κινέζικα ξυλάκια, το τρί‐
γωνο και μουσική και καρέκλες»… Η πιο
αγαπημένη φίλη των παιδιών ήταν και
πάλι η Γεωργία Αβουκάτου, η οποία μα‐
κιγιάριζε τα παιδιά. Η μαμά Ιβάνα και
υπεύθυνη για αυτές τις εκδηλώσεις ήταν
παντού και δεν κάθισε ούτε λεπτό. Όσο
για την Μαρία Προβίδα, Μαρτίνα Γκου‐
λιαμάνη και Γιαρμίλα Κοματσέλη της Επι‐
τροπής Γονέων τρέξανε αρκετά για να
έχουμε μια τόση επιτυχημένη εκδήλωση
(η τρίτη μέσα σε τρεις μήνες. Εδώ πρέπει
να ευχαριστήσουμε και τους μπαμπάδες
και παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι
βοηθούσανε σε όλη τη διάρκεια της εκ‐
δήλωσης και βέβαια και στο τέλος όταν
με σκούπες, φτυαράκια και κούτες καθα‐
ρίζαμε την αίθουσα για να είναι έτοιμη
για την επόμενη εκδήλωση άλλων μει‐
ονοτήτων. Ευχαριστούμε τον Ηλία Μιχό‐
πουλο που ξεκίνησε την εκδήλωση με
ελληνικούς χορούς και ήταν ο διαιτητής
σε όλους τους διαγωνισμούς. Ευχαρι‐
στούμε όλους τους γονείς για την συμμε‐
τοχή και συμπαράσταση. Ευχαριστούμε
την Επιτροπή Γονέων και την Ιβάνα Αβου‐
κάτου, Γεωργία Αβουκάτου και το Θα‐
νάση Αβουκάτου για την εξαιρετική
οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Τέλος,
καλούμε και πάλι όλους τους γονείς και
παππούδες και γιαγιάδες να ενεργοποι‐
ηθούν και να συμμετέχουν με τα παιδιά
και εγγόνια τους στις εκδηλώσεις των μι‐
κρών της Κοινότητάς μας. Αξίζει τον
κόπο…
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση (φωτογρ.
ΤΖΗ)
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Η Ιβάνα Αβουκάτου στο «Καλημέρα»
«Σημασία έχει να είσαι καλός άνθρωπος…»
(Συνέντευξη Τασούλας Ζησάκη‐Healey, φωτογρ.: TZH)

Η Ιβάνα Αβουκάτου είναι από τη Μορα‐
βία, από μια μικρή πόλη, Σλαβίτσιν, κοντά
στα λουτρά Λουχατσεβίτσε, η οποία βρί‐
σκεται στα βουνά. Η Ιβάνα όπως όλα τα
βουνίσια παιδιά μεγάλωσε μέσα στην
όμορφη φύση της Μοραβίας, στα βουνά
και στις αλάνες, όπως η ίδια μας είπε.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Οικονομι‐
κών Επιστημών και ως φοιτήτρια πίστευε
ότι ποτέ δε θα φύγει από την όμορφη
χώρα της και ποτέ δε θα παντρευτεί έναν
ξένο… Να, όμως, που η μοίρα της άλλα
έγραφε… Και Έλληνα παντρεύτηκε και
στην Ελλάδα πήγε το 1988 όπου έζησε,
δούλεψε, δημιούργησε και έμαθε τα ελ‐
ληνικά άπταιστα για να ξαναεπιστρέψει
στην πατρίδα της με την οικογένειά της
μετά από δέκα χρόνια. Κι έτσι και η Ελλη‐
νική Κοινότητα της Πράγας έχει ένα τόσο
αξιόλογο άτομο ως μέλους της, όπως και
όλη την οικογένεια Αβουκάτου. Σήμερα η
Ιβάνα είναι διερμηνέας και μεταφρά‐
στρια (ελληνικά, τσέχικα) με την επίσημη
σφραγίδα του τσεχικού κράτους. Επικοι‐
νωνία ‐ email: avukatu@chello.cz

Κ: Γιατί επιστρέψατε στην Τσεχία,
Ιβάνα;
Ι: Πολλοί μας έχουν ρωτήσει αυτή την

ερώτηση. Ο άνδρας
μου δεν ήθελε να
επιστρέψει, αλλά
είχε μια καλή πρό‐
ταση από ελληνική
εταιρία εδώ στην
Τσεχία. Εγώ κάπως
δίσταζα. Μ’ άρεσε η
Ελλάδα, μ’ αρέσει η
Ελλάδα. Δεν αισθάν‐
θηκα ξένη εκεί διότι
ένιωσα ότι οι Έλλη‐
νες είναι παρόμοιοι
με τους ανθρώπους
από την Μοραβία. Κι
εμείς έχουμε πολλά
αμπέλια, τσίπουρο,
γειτονιές που μα‐
ζεύονται και τα λένε,
ακριβώς όπως κά‐
νουν οι Έλληνες στην
Ελλάδα. Είναι ακρι‐
βώς το ίδιο στυλ
ζωής. Αυτό μου έλ‐
λειπε πάρα πολύ
στην Πράγα επειδή ο
κόσμος είναι πιο
κλειστός εδώ, κρα‐
τάει μια απόσταση ασφάλειας… Η Μορα‐
βία είναι αλλιώτικη, ο κόσμος είναι πιο
ανοιχτός και να μη σε ξέρουν η πόρτα
τους είναι πάντα ανοιχτή. Δηλαδή είναι
πολύ φιλόξενοι. Στην Τσεχία, βέβαια δεν
είναι όλοι κλειστοί.
Στην Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια της πα‐
ραμονής μας εκεί, δηλαδή δέκα χρόνια,
εάν και δε μπόρεσα να ασκήσω το επάγ‐
γελμά μου διότι δεν ήξερα τη γλώσσα,
ασχολήθηκα με αρκετά πράγματα. Ο Θα‐
νάσης, ο σύζυγός μου είχε καλή δουλειά.
Είχαμε τη μικρή μας κόρη, οχτώ μηνών, η
οποία γεννήθηκε εδώ. Δεν ήθελα να γεν‐
νήσω σε μια χώρα που ακόμα δεν ήξερα
τη γλώσσα. Από μικρή έκανα ενόργανη
γυμναστική, έπαιζα πινγκ‐πονγκ σε μια
γυναικεία ομάδα, έκανα σεμινάρια γυ‐
μναστικής κι έτσι αποφάσισα να ασχο‐
ληθώ με αυτό και στην Ελλάδα. Δεν ήταν
καθόλου δύσκολο να βρω δουλειά σ’
αυτόν τον τομέα. Μάλλον, ήταν πιο εύ‐
κολο. Στο πρώτο γυμναστήριο που πήγα,
στην Άνω Ηλιούπολη, Αθήνα, ακόμα από
την πρώτη μέρα συνάντησα πολλές γυ‐
ναίκες που είχαν έρθει να δουν τι μπο‐
ρούν να μάθουν από μένα. Ναι, όταν
τελείωσα μετά από μία ώρα, και τα χει‐
ροκροτήματα, όλες οι γυναίκες ήθελαν
να με προσλάβει ο υπεύθυνος. Μετά
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δούλευα σε δύο‐τρία γυμναστήρια και
δεν ήθελα να φύγω από αυτόν τον τομέα
εάν και είχα μάθει τα ελληνικά. Πρώτα
μάθαινα τα ελληνικά από τις παρέες μας,
μετά πήγα μισό χρόνο σε σχολείο και τε‐
λικά όταν η κόρη μου άρχισε να πηγαίνει
στο Δημοτικό, διαβάζαμε μαζί κι έτσι τα
ελληνικά τα έμαθα μπορώ να πω από την
κόρη μου. Στην Αθήνα υπήρχαν προγράμ‐
ματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εκπα‐
τρισθέντες. Και διάβαζα πολύ. Έτσι μπό‐
ρεσα και έγινα και μεταφράστρια «με τη
σφραγίδα», όπως λέμε εδώ. Και αισθάνο‐
μαι Ελληνίδα. Την αγάπησα την Ελλάδα,
τον κόσμο της. Τι να κάνω, έχετε μπει
μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου.
Εγώ αισθάνομαι και Τσέχα και Ελληνίδα.
Είναι φορές που είναι δύσκολο να κρατή‐
σει κανείς μια τέτοια ισορροπία ταυτότη‐
τας. Αλλά βασικά δεν πρέπει να κάνουμε
διακρίσεις – δεν έχει σημασία η εθνικό‐
τητα, σημασία έχει να είσαι καλός άν‐
θρωπος, να θέλεις να προσφέρεις, να
θυσιάζεις χρόνο για το καλό μιας οργά‐
νωσης, κάποιας κοινότητας. Σημασία έχει
το πώς φέρεσαι, τι κάνεις, το έργο σου
και όχι το τι λες. Εγώ δεν μπορώ να κάθο‐
μαι, και μία ώρα να έχω ελεύθερη την
ημέρα, θα βρω να την γεμίσω με κάτι.
Αυτό έκανα και στην Ελλάδα. Θέλω να
είμαι μέσα σε κόσμο και να προσφέρω
στον συνάνθρωπό μου. Και δεν πρέπει να
ξεχάσω να σου πω ότι χωρίς την υποστή‐
ριξη του ανδρός μου, του Θανάση, χωρίς
την κατανόηση του και την βοήθεια του,
δε θα μπορούσα να κάνω αυτά που
κάνω. Διότι χρειάζεται χρόνος, πραγμα‐
τικά πολύς χρόνος για να τα προλάβω
όλα αυτά. Π.χ. μόνο να ετοιμάσουμε τις
καρτούλες για τα Χριστούγεννα και το
άλλο το υλικό για τα παιδάκια, κάναμε
μία βδομάδα. Ναι, ο Θανάσης με βοη‐
θάει σε όλες τις εκδηλώσεις και γι’ αυτό
χαίρομαι πάρα πολύ.

Κ: Όλοι σε θαυμάζουμε για την
αξιόλογη σου πρωτοβουλία να
ασχοληθείς με τα παιδάκια της
Κοινότητάς μας, να τα φέρεις
κοντά μας. Εγώ προσωπικά
ήμουν αρκετά απαισιόδοξη όσο
αφορά την τρίτη και τέταρτη ηλι‐
κία Ελλήνων εδώ. Δεν ήταν λίγες
οι προσπάθειές μας, αλλά δεν τα
καταφέραμε. Ποια ήταν τα κίνη‐

στην Ελλάδα. Της αρέσει
ο ήλιος, η θάλασσα. Πη‐
γαίνει τακτικά στην Ελ‐
λάδα, σε κατασκηνώσεις,
στους συγγενείς μας.

τρα
σου;
Ι: Αρκετά. Πρώτα κι εγώ έχω παιδί αυτής
της ηλικίας. Η μεγάλη μου κόρη γεννή‐
θηκε στην Τσεχοσλοβακία, αλλά έζησε
στην Ελλάδα, σε ελληνικό περιβάλλον.
Ενώ η μικρή μου κόρη γεννήθηκε στην
Ελλάδα, αλλά τώρα ζει σε τσέχικο περι‐
βάλλον. Αν και μεγαλώνει εδώ, η Ουρα‐
νία αγαπάει την Ελλάδα και πάντα με
ρωτάει γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε

Είναι καλή μαθήτρια στα
ελληνικά μαθήματα που
προσφέρει η Κοινότητα
με την αποσπασμένη από
το Υπουργείο Παιδείας
δασκάλα μας, Λήδα Γα‐
λανοπούλου. Ένα άλλο
κίνητρο ήταν, ότι παρά
τις διάφορες εκδηλώσεις
που διοργανώνει η Κοινό‐
τητα, δεν έβλεπα πολλά
παιδάκια σε αυτές. Ξέ‐
ρουμε ότι το παιδί, τα
παιδιά μας είναι το μέλ‐
λον του Ελληνισμού και
εκεί πρέπει να δώσουμε
την προσοχή μας εάν θέ‐
λουμε να κρατήσουμε τον Ελληνισμό
εδώ. Διότι μαζί με τα παι‐
διά είναι φυσικό να έρ‐
θουν και οι γονείς τους, οι
παππούδες τους, οι για‐
γιάδες τους. Κι έτσι θα εί‐
μαστε όλοι μαζί. Μια
κοινότητα πρέπει να αντι‐
προσωπεύει όλους μας και
όλες τις ηλικίες. Είμαι βέ‐
βαια ότι εάν δε θα το
έκανα εγώ θα το έκανε κά‐
ποιος άλλος,
ίσως αργότερα.

Κ: Κάνει
όμως εντύ‐
πωση ότι τα
περισσότερα παιδάκια
που ήρθαν κοντά μας,
είναι παιδιά της δεύτε‐
ρης και τρίτης «φουρ‐
νιάς» Ελλήνων που
ήρθαν στην Τσεχοσλοβα‐
κία/Τσεχία. Ακόμα δεν
βλέπουμε κοντά μας
πολλά εγγόνια και γονείς
των «παιδιών του 1948»,
δηλαδή των πρώην πολι‐
τικών προσφύγων. Όπως
κι εσύ, έτσι και το Διοι‐
κητικό Συμβούλιο που σε
στηρίζουμε με όλη μας
την ψυχή, πιστεύουμε
ότι και αυτά τα παιδάκια
θα πρέπει να έρθουνε
κοντά μας, και είναι αρ‐
κετά.
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Ι: Νομίζω ότι σιγά‐σιγά και αυτά τα παι‐
διά θα έρθουν στην Κοινότητα μας με
τους γονείς τους. Εμείς είμαστε εδώ για
να αγκαλιάσουμε όλα τα Ελληνόπουλα.
Ελπίζω με τις διάφορες εκδηλώσεις θα
μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε.
Μέχρι σήμερα είχαμε δύο εκδηλώσεις,
για τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες και μία
ήταν το Κόψιμο της Πίτας. Τώρα στις 20
Μαρτίου, θα κάνουμε το Αποκριάτικο
Πάρτι. (Κ: ήδη πραγματοποιήθηκε). Ήδη
αρχίσαμε με τη διδασκαλία παραδοσια‐
κών ελληνικών χορών για τα παιδάκια.
Μας περιμένουν και άλλες εκδηλώσεις
μέχρι τον Ιούνιο. Πιστεύω ότι πολλά παι‐
δάκια θα έρθουν από το Σεπτέμβρη διότι
όταν αρχίσαμε με τις εκδηλώσεις μας,
πολλά από αυτά είχαν ήδη καθορισμένο
πρόγραμμα. Εγώ είμαι και τυχερή διότι
λόγω της δουλειάς μου γνωρίζω αρκε‐
τούς Έλληνες. Μερικοί δεν είναι οργανω‐
μένοι στην Κοινότητά μας, και μάλλον
δεν θέλουν να οργανωθούν. Εμείς είμα‐
στε εδώ και η πόρτα μας είναι ανοιχτή

για όλους. Βέβαια ο Ελληνισμός δεν χά‐
νεται, ο Έλληνας δε χάνεται και πιστεύω
ότι και εδώ δε θα χαθεί. Πρέπει όμως
όλοι να συμμετάσχουμε, να προσφέ‐
ρουμε, να βοηθάμε με ότι μπορούμε, να
μην επιτρέπουμε διχόνοιες ανάμεσά μας.
Και σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε ο ένας
τον άλλον, όπως και σεβόμαστε και ανα‐
γνωρίζουμε τη δουλειά που κάνουν όλοι
αυτοί οι εθελοντές για το καλό της Κοινό‐
τητας. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω σε
όλους τους Έλληνες της Πράγας και γε‐
νικά της Τσεχίας.

Κουβέντα με την Έλενα Γονατά
«Το όνειρο μου ήταν πάντα να ασχοληθώ με παιδάκια…»
(Συνέντευξη, φωτογρ.: Τασούλα Ζησάκη‐Healey)
φέας (Orpheus choir).
Εδώ και δύο χρόνια
είναι η διευθύντρια χο‐
ρωδίας της χορωδίας
440Hz της Πράγας, η
οποία έχει αρκετές πα‐
ρουσιάσεις κοντσέρτων
στην Πράγα και παίρνει
μέρος σε διάφορους
διαγωνισμούς χορω‐
διών στην Τσεχία. Η
Έλενα διδάσκει μαθή‐
ματα μουσικής, τρα‐
γούδι και πιάνου.
(email:
elenakich@yahoo.gr tel:
+420 776 597 791)

Να τι μας είπε η
ίδια:

Η Ελενα Γονατά από την Κύπρο είναι από‐
φοιτη του Πανεπιστήμιου του Καρόλου
με τίτλο Master. Τελείωσε τις σπουδές
της το 2009 στον κλάδο Μουσική Εκπαί‐
δευση και ειδικότητα Διεύθυνση Χορω‐
δίας με άριστο δίπλωμα. Η Ελενα είναι
έμπειρη πιανίστρια με δεκαεπτά χρόνια
πείρα και επιδέξια παίχτρια σαξόφωνου
με πείρα τεσσάρων χρόνων. Επίσης έκανε
έξι χρόνια τραγούδι, κλασσικού τραγου‐
διού στη φωνή mezzo soprano. Το κον‐
τσέρτο της αποφοίτησή της αξιολογήθηκε
με άριστο βαθμό από τον αντίπαλο και
υπεύθυνο καθηγητή. Η Ελενα πιστεύει
ότι κανείς δεν πρέπει να σταματήσει την
επιμόρφωση του μετά την αποφοίτησή
του. Η ίδια συνεχίζει τις σπουδές της στο
Conservatory Jana Deyla με θέμα κούρδι‐
σμα και επιδιόρθωση πιάνων, ένα επάγ‐
γελμα που είναι αρκετά ασυνήθιστο για
γυναίκες. Το 2009 ήταν διαγωνιζόμενη
(νικητές της πρώτης θέσης, χρυσό μετάλ‐
λιο στην κατηγορία Μικτές Χορωδίες) στο
PRAGA CANTAT φεστιβάλ, ως μέλος της
Μικτής Χορωδίας της Πράγας. Επίσης
ήταν διαγωνιζόμενη (νικητές της δεύτε‐
ρης θέσης, αργυρό μετάλλιο στην κατηγο‐
ρία Γυναικείες Χορωδίες στο ίδιο
φεστιβάλ ως μέλους της χορωδίας Ορ‐

Ήρθα να σπουδάσω
στην Τσεχία διότι είχα
ακούσει ότι οι μουσικές
σπουδές εδώ έχουν
υψηλό επίπεδο και
αυτό το επιβεβαίωσα
στη διάρκεια των σπου‐
δών μου στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου,
το οποίο έχει ποιότητα. Σπούδασα Διεύ‐
θυνση Χορωδίας. Οι χορωδίες είναι πολ‐
λών ειδών – παιδικές, νέων, μεγάλης
ηλικίας. Στο Πανεπιστήμιο σε κάποια
φάση είχαμε επικεντρωθεί στη διεύ‐
θυνση παιδικών χορωδιών, δηλαδή να δι‐
δάξεις στα παιδιά πώς να μάθουν να
τραγουδάνε σωστά, κάποια θεωρητικά
πράγματα για τη μουσική, δηλαδή μελω‐
δία, ρυθμό και άλλα για να μπορούν να
τραγουδήσουν ένα τραγούδι. Είναι με‐
γάλη διαδικασία το πώς ξεκινάς με τα
παιδιά, πως θα τα χειριστείς. Εγώ αυτή τη
στιγμή έχω χορωδία δικιά μου εδώ και
δύο χρόνια. Δεν την ίδρυσα εγώ, ήταν
ήδη στημένη. Αρχικά δούλεψα με αυτή
τη χορωδία για το τελικό μου κοντσέρτο
για την αποφοίτησή μου το οποίο βαθμο‐
λογείται. Συνέχισα να δουλεύω μαζί τους,
δουλεύουμε μαζί, κάνουμε κοντσέρτα,
έχουμε κάνει αρκετές εμφανίσεις και
πρέπει να πω ότι πήγαμε πάρα πολύ
καλά. Η χορωδία ονομάζεται 440Hz. Τις
πρόβες τις κάνουμε στο Chodov σε μια
φοιτητική εστία και τα κοντσέρτα τα κά‐
νουμε σε εκκλησίες, όπως είναι αυτή
στην Εθνική Οδό, στο Chodov και αλλού.
Η χορωδία είναι περίπου 16 άτομα ηλι‐
11

κίας από 22 μέχρι και 35. Όσο αφορά το
ρεπερτόριο μας, στο πρώτο μας κον‐
τσέρτο είχα ακολουθήσει το δικό τους ρε‐
περτόριο με πιο μοντέρνα κομμάτια,
δηλαδή του 20ου αιώνα, folk, λίγο πιο
spiritual ενώ για το δικό μου το κον‐
τσέρτο της αποφοίτησής μου είχαμε κα‐
λύψει κλασική μουσική από την
Αναγέννηση μέχρι και τον 20ο αιώνα.
Φέτος ακολουθήσαμε το πρόγραμμα κα‐
νονικά – έχουμε μουσική τζαζ, παραδο‐
σιακά κομμάτια από διάφορες χώρες,
κ.ά. Το εντυπωσιακό μαζί τους είναι ότι
μπορούν να τραγουδήσουν σε οποιαδή‐
ποτε γλώσσα χρειαστεί. Για παράδειγμα
στο τελευταίο κοντσέρτο που κάναμε τα
Χριστούγεννα τραγουδήσανε σε πέντε
γλώσσες. Ο σκοπός μας είναι εκτός να
περνάμε εμείς καλά, θέλουμε και ο κό‐
σμος να περνά καλά, δε θέλουμε να τον
κουράζουμε. Διαλέγουμε χαρούμενα
κομμάτια, γρήγορα κομμάτια. Το πρό‐
γραμμα μας έχει ποικιλία. Ένα πρό‐
γραμμα πρέπει να είναι και σύντομο για
να μη κουράζει, περίπου μία ώρα.
Μετά την αποφοίτησή μου και διακοπές
στην Κύπρο, επέστρεψα στην Πράγα και
ξεκίνησα και ένα άλλο μάθημα που θα
ήθελα να το έχω σαν επάγγελμα – κούρ‐
δισμα και επιδιόρθωση πιάνου. Το παρα‐
κολουθώ στο κονσερβατόριο Jana Delya
που είναι για τυφλούς, είναι παιδιά που
σπουδάζουν το ίδιο πρόγραμμα μαθημά‐
των που κάνω κι εγώ. Δεν είναι πολλές
γυναίκες που ασχολούνται μ’ αυτό. Για
μένα είναι ένα απίστευτο πράγμα. Ξέ‐
ρεις, είναι τόσα πράγματα που μπορεί να
πάθει ο μηχανισμός μέσα σε ένα πιάνο,
είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση μέσα
στο πιάνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων
που ακολουθώ το απολαμβάνω, μ’ αρέ‐
σει τρελά και θα ήθελα να δουλέψω σ’
αυτό τον τομέα και επαγγελματικά.

Κ: Η Κοινότητά μας θέλει να κάνει
μια παιδική χορωδία, εσύ τι λες;
Είναι καλή ιδέα. Για να αρχίσεις μια χο‐
ρωδία τα παιδάκια μπορεί να είναι διά‐
φορης ηλικίας. Αυτό δεν είναι το
πρόβλημα. Αλλά στην αρχή μπορεί να
χρειαστεί τα παιδάκια να είναι σε διάφο‐
ρες ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους
διότι τα πιο μεγάλα παιδιά, πάνω από
δέκα ετών σίγουρα θα γνωρίζουν ήδη κά‐
ποια στοιχειώδη πράγματα από το σχο‐
λείο. Κι έτσι μπορείς να τους κάνεις
πρόβες ξεχωριστά και στο τέλος να τους

βάλεις να τραγουδήσουν όλοι μαζί. Πρέπει να σου πω ότι το
όνειρο μου ήταν πάντα να ασχοληθώ με παιδάκια διότι πι‐
στεύω ότι είναι η καλύτερη εμπειρία που μπορείς να έχεις –
είναι ακατέργαστο υλικό κι εσύ θα το φτιάξεις, θα το δημιουρ‐
γήσεις ενώ με τους μεγάλους πρέπει να ακολουθήσεις τη βάση
την οποία έχουν, δεν μπορείς να αλλάξεις και πολλά. Μπορείς
να τους μάθεις κάποια πράγματα, να γίνουν καλύτεροι. Αλλά με
τα παιδάκια είναι διαφορετικό – σε κάποια φάση θα βλέπεις
τον εαυτό σου σαν δημιούργημα δικό σου, εσύ θα τους φτιά‐
ξεις με αυτό που θα τους δόσεις, λάθος ή σωστά. Εσύ θα ευθύ‐
νεσαι. Γενικά τα παιδάκια ενθουσιάζονται ειδικά με το
τραγούδι, δεν το νιώθουν σαν αγγαρεία – τους αρέσει, το δια‐
σκεδάζουν. Αυτό εξαρτάται και από το δάσκαλο βέβαια εάν το
μάθημα θα είναι ενδιαφέρον ή βαρετό. Εάν όμως τους δόσεις
σωστή τροφή θα σε ακολουθήσουν κι θα εξελεγχτούν γρήγορα
επειδή είναι σα σφουγγάρια – ότι τους δίνεις το τραβάν αμέ‐
σως.
Θα ήθελα να προσφέρω τις γνώσεις μου και στην πατρίδα μου,
την Κύπρο. Και ξέρω ότι μια μέρα θα γυρίσω. Αλλά αγάπησα
πολύ τη χώρα αυτή, την Τσεχία. Θέλω να μείνω όσο περισσό‐
τερο μπορώ. Στην Κύπρο έζησα μέχρι τα 18 μου. Από τότε
απουσιάζω, δηλαδή 9 χρόνια. Για μένα είναι δύσκολο να επι‐
στρέψω και να αφήσω όλα αυτά εδώ. Έφτιαξα τη ζωή μου εδώ
– ξέρω πώς να ζω, να κινούμε και να λειτουργώ στη χώρα αυτή.
Σίγουρα κάποια στιγμή θα καταλήξω στην Κύπρο. Αλλά προς το
παρόν νιώθω ότι έχω πολλά να κάνω και να μάθω εδώ πριν να
πάω πίσω. Θέλω να αποχτήσω όσες περισσότερες εμπειρίες
μπορώ. Διότι εδώ είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, μπορώ να
ταξιδέψω σε όποια χώρα θέλω εδώ γύρο μας, δε χρειάζεται να
παίρνω αεροπλάνα.

ενάντια στο φασισμό και μου τα έλεγε σαν ιστορίες… Και σή‐
μερα αυτό επαναλαμβάνεται – κάποιοι άνθρωποι ακόμα και
σήμερα πολεμάνε τον φασισμό. Ο φασισμός δεν πρέπει να πε‐
ράσει και οφείλουμε να είμαστε στις αντιφασιστικές πορείες.
Εγώ προσωπικά από τότε που θυμάμαι ασχολούμαι με τα
κοινά. Είμαι οργανωμένη στην Οργάνωση Νεολαίας της Κύπρου
από μικρή. Κι εδώ ήμουν οργανωμένη πέντε χρόνια ως μέλους
της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Τσεχίας. Για μένα είναι το παν
και κάπως απαραίτητο να βοηθάω τους άλλους, τους συναν‐
θρώπους μου. Να προσφέρω με ότι μπορώ χωρίς να είναι απα‐
ραίτητο να είμαι ή να ανήκω σε κάποιο κοινωνικό σύνολο, ή
θέση για να βοηθήσω κάποιον. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι
μπορώ να βοηθήσω μέσω της μουσικής μου. Πιο παλιά μπο‐
ρούσα να βοηθήσω μέσω άλλων τρόπων. Και ως μέλους της Ελ‐
ληνικής Κοινότητας της Πράγας είμαι έτοιμη να βοηθήσω στις
διάφορες δραστηριότητες της Κοινότητάς μας.

Κ: Κι εμείς σαν Κοινότητα θέλουμε να συνεργα‐
στούμε και με τους Κύπριους που βρίσκονται στην
Πράγα αλλά παρά τις προσπάθειές μας, ακόμα δεν
τα καταφέραμε…
Εδώ στην Τσεχία είναι γεγονός ότι είναι μικρός ο αριθμός και
των Ελλήνων και των Κύπριων. Αυτό πιστεύω είναι η μεγαλύ‐
τερη δυσκολία για να οργανωθούμε. Σε όλη την Τσεχία μπορεί
να είμαστε 200 με 250 Κύπριοι. Είμαστε λίγοι και αναλογικά τα
άτομα που θα ασχοληθούν ενεργά για να βοηθήσουν θα είναι
και αυτά λίγα, δηλαδή μιλάμε για 5 μέχρι 6 άτομα το πολύ που
θα είναι εκεί να τρέχουνε. Επειδή έφυγαν οι πιο παλιοί φοιτη‐
τές που ήξεραν τα δεδομένα εδώ στην Πράγα, είναι λίγο δύ‐
σκολο να οργανωθούν οι νέοι από μόνοι τους. Αυτό βέβαια
είναι και δικό μας λάθος, εμάς τους πιο μεγάλους. Θα πω κάτι
που δεν ξέρω πως θα το πάρετε. Γενιά με γενιά αλλάζουν οι άν‐
θρωποι, αλλάξαμε κι εμείς, δηλαδή το πώς σκεπτόμουνα στα 18
μου και μετά, και πως σκέπτομαι σήμερα. Οι 18ριδες δεν σκέ‐
πτονται με τον ίδιο τρόπο – άλλα είναι τα ενδιαφέροντά τους,
άλλες οι ανησυχίες τους. Είμαστε κάπως διαφορετικοί και δεν
ξέρω εάν μεγαλώσαμε με τόσο διαφορετικό τρόπο. Έχω δει
νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο το τι θα φορέσουνε, τι
ρούχο θα βάλουνε, με ποιόν θα βγούνε, μερικοί από αυτούς
μπορεί να σκέπτονται και το Πανεπιστήμιο τους… Αλλά δεν
βλέπω κόσμο που να το έχει μέσα του, να το νιώθει, να βοηθή‐
σει να κάνουν μια εκδήλωση, να αναμιχτεί στα κοινωνικά. Οι
περισσότεροι είναι άσχετοι. Είναι και αυτοί που δε θέλουν να
ασχοληθούν διότι έχουν κουραστεί από κάποια πράγματα. Για
μένα αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πραγματικά και
δεν το λέω απλώς έτσι. Βέβαια και υπάρχουν άτομα που νοι‐
άζονται, που θέλουν να βοηθήσουν και απλά μπορεί να μην ξέ‐
ρουν τον τρόπο, άρα να θέλουν καθοδήγηση σε κάποια
πράγματα.

Κ: Μου είπες ότι πήγες στη Δρέσδη, στη Γερμανία
για την αντιφασιστική πορεία που είχαν οργανώσει
εκεί…
Λοιπόν, είχαμε πάει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την Πα‐
ρασκευή στη Δρέσδη. Είναι μια πορεία που κάνουν οι ναζί της
Γερμανίας αλλά και οι ναζί από όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο εκ‐
μεταλλευόμενοι το γεγονός την ημέρα όταν βομβαρδίστηκε η
Δρέσδη με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από
τους Συμμάχους και κυρίως από τους Άγγλους και είχαν σκοτω‐
θεί και πεθάνει χιλιάδες κάτοικοι της Δρέσδης. Και οι ναζί θέ‐
λουν να το θεωρήσουν σαν γενοκτονία των Γερμανών. Μέχρι
πέρυσι κάθε χρόνο σ’ αυτή την επέτειο οι ναζί κατάφερναν και
έκαναν αυτή την πορεία ντυμένοι όπως πάντα, το ξυρισμένο κε‐
φάλι, τα ρούχα, κ.λπ. Φέτος σίγουρα θα είχαν μαζευτεί 6‐7 χι‐
λιάδες ναζί για να κάνουν την πορεία αυτή. Φέτος όμως είχαν
στηθεί και πολλά μπλοκ από αντιφασίστες από διάφορες οργα‐
νώσεις και κόμματα και είχε πολύ κόσμο στους δρόμους της
πόλης ενώ το προηγούμενο βράδυ είχα πει ότι η Δρέσδη είναι
τόσο όμορφη, ήσυχη και ήρεμη πόλη που δεν πίστευα, δεν το
περίμενα να δω τόσο κόσμο στους δρόμους. Ναι, την επόμενη
μέρα αυτή η ήσυχη πόλη είχε μετατραπεί, δεν ξέρω πώς να την
χαρακτηρίσω – όλος ο κόσμος είχε χυθεί στους δρόμους, γυναί‐
κες με τα αμαξάκια τους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση μια
ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν στο καρότσι της και ήταν στην
πορεία και διαδήλωνε με τους αντιφασίστες. Ο κόσμος ήταν
αποφασισμένους να τους σταματήσει. Ήμασταν στην πορεία
από τις 9 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα, όταν ανακοίνωσαν από
το μικρόφωνο ότι καταφέρανε να σταματήσουν την πορεία των
ναζί. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, χαιρόταν, ήταν μια μεγάλη νίκη
γι’ αυτούς και για μας. Τα πράγματα που ένιωσα εκείνη την
ημέρα δεν μπορώ να σου τα περιγράψω. Θυμάμαι όταν μου
έλεγε ο παππούς μου ιστορίες όταν ο ίδιος είχε πολεμήσει

Κ: Ποιο είναι το μήνυμα σου για τους Κύπριους και
Έλληνες στην Τσεχία;
Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι – να ξεχάσουν για λίγο το
πρόβλημα που έχει ο καθένας στο σπίτι, τα οικογενειακά και να
κάνουν μια προσπάθεια να έρθουν όλοι κοντά για να δημιουρ‐
γήσουμε κάτι όμορφο και να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας
και το ελληνικό ύφος ακόμα κι εδώ στην Τσεχία που είμαστε.
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Ελληνοκυπριακή Ημέρα στον Ιππόδρομο του Chuchle
6 Ιούνη 2010
Γιορτάζει 20 χρόνια από την ίδρυση της η εταιρία
Venus Trade and Tours
email: info@v .cz, www.v .cz, tel: +420 224 918 461)
(Συνέντευξη Τασούλα Ζησάκη‐ Healey, φωτπγρ.: ΤΖΗ)

Συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Λάμπρου, Διευθυντή της εται‐
ρίας και συζητήσαμε για τον εορτασμό των «γενεθλίων» της
εταιρίας του στα γραφεία του στην Jecna 10, Praha 2. Ο Δημή‐
τρης όπως πάντα φιλόξενος, μας μίλησε το πώς θα γιορτάσει
φέτος την εικοσάρα του εταιρία. Εάν θυμάστε, παρόμοια πετυ‐
χημένη εκδήλωση ο Δημήτρης είχε οργανώσει το 2005 και πάλι
στον Ιππόδρομο του Chuchle στην Πράγα, αλλά τότε η εταιρία
του γιόρτασε τα 15 χρόνια από την ίδρυση της.

«Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1990 με τουριστικούς προορισμούς
μόνο την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά και την Κύπρο – διακοπές,
γύροι της Ελλάδας, εκδρομές. Ξεκινήσαμε με 1.000 πελάτες
στην αρχή και σήμερα φτάσαμε τους 19.000 πελάτες, 15.000
για την Ελλάδα και 4.000 για την Κύπρο. Φέτος, το 2010, οι προ‐
ορισμοί μας είναι για την Κύπρο: Πρωταράς, Αγ. Νάπα, Λάρ‐
νακα, Λεμεσός και Πάφος ενώ για την Ελλάδα καλύπτουμε την
Κρήτη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Λέσβο, Θάσο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζά‐
κυνθο, Πιερία, Πελοπόννησο. Από τα δέκα μεγαλύτερα τουρι‐
στικά γραφεία που ασχολούνται με το θέμα «Γνωρίστε την
Ελλάδα», είμαστε μέσα στα 3‐4 πρώτα γραφεία.
Κάθε πέντε χρόνια διοργανώνουμε μια εκδήλωση στον Ιππό‐
δρομο του Chuchle. Πιστεύουμε ότι φέτος θα έχουμε πάνω από
10.000 καλεσμένους και θα στείλουμε και 47.000 προσκλήσεις
σε όλους τους πελάτες μας, ακόμα και σε αυτούς που έχουν τα‐
ξιδέψει μαζί μας έστω και μία φορά. Όπως πάντα η είσοδος θα
είναι ελεύθερη. Προετοιμάζουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με
παιδικό πρόγραμμα των μικρών της Ελληνικής Κοινότητας Πρά‐
γας, τα μουσικά συγκροτήματα του Επαναστάτη Προύσαλη και
το συγκρότημα «Νίσος» από την Οστράβα, της Μάρθας και
Τένας Ελευθεριάδου από την Πράγα, τσέχικο συγκρότημα από
την Τσεχία και ένα κυπριακό συγκρότημα από την Κύπρο, από
την Πάφο. Τον αγιασμό της τούρτας θα κάνει ο μητροπολίτης
της Πράγας, Δρ. Σουβάρσκυ. Θα δώσουμε και διπλώματα στα
καλύτερα γραφεία μας από όλη την Τσεχία. Τους εθνικούς
ύμνους της Ελλάδας και Τσεχίας θα παίξει ο σολίστας Βάλτσεκ
σε εκτέλεση βιολί. Το απόγευμα, θα ακολουθήσουν 8 ιπποδρο‐
μίες οι οποίες θα έχουν ελληνικές ονομασίες με την κύρια ιππο‐
δρομία η οποία θα έχει το όνομα της εταιρίας μας, VTT. Το
πρόγραμμα ξεκινάει στις 11:00 η ώρα και θα λήξει στις 18:00 η
ώρα. Στους χώρους του ιππόδρομου θα υπάρξει μεγάλη Ελ‐
ληνο‐Κυπριακή αγορά με προϊόντα από την Ελλάδα και την
Κύπρο, φρούτα, χρυσά και αργυρά κοσμήματα. Επίσης, θα συμ‐
μετάσχουν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και ο Ελληνικός

Οργανισμός Τουρισμού, όπως και η
ασφαλιστική εταιρία «Evropska». Για τα
παιδιά θα έχουμε χώρο Παιδικής Χαράς
με διάφορα παιχνίδια, διαγωνισμούς, ζω‐
γραφική, και θα μπορούν να κάνουν γύ‐
ρους με τα πόνι. Σε όλα τα παιδάκια θα
μοιραστούν μπαλονάκια και σημαιούλες.
Βέβαια, δε θα λείπει και οι μεγάλη
τούρτα για τα 20 χρόνια από την ίδρυση
μας.
Επίσης, στους χώρους του ιππόδρομου
θα έχουμε δύο περίπτερα που θα πουλάν
γύρο και σουβλάκια, και ένα περίπτερο
με ελληνικά και κυπριακά παραδοσιακά
γλυκά.
Στην είσοδο θα υπάρχουν δύο τραπέζια
της VTT όπου η πρόσκληση για ελεύθερη
είσοδο, ο καθένας μπορεί να την συμπλη‐
ρώσει με τη διεύθυνση του και να ρίξει
το απόκομμα στο κουτί της τόμπολας
πληρώνοντας 50 κορώνες. Τα λεφτά
προσδιορίζονται για τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες.
Η τόμπολα περιέχει 200 ακριβά δώρα,
100 διαμονές με φαγητό και ξενοδοχείο
σε 100 ξενοδοχεία στην Κύπρο και στην
Ελλάδα. Το μεγαλύτερο δώρο της τόμπο‐
λας είναι μια δωρεάν εκδρομή στην Ελ‐
λάδα για 11 μέρες.
Καλούμε όλους τους Έλληνες και Κύπρι‐
ους στη γιορτή μας!!!!»

αγώνα κατά των ξένων καταχτητών. Η
ΕΠΟΝ σε λίγο χρονικό διάστημα συγκέν‐
τρωσε στις γραμμές της πάνω από
600.000 νέους και νέες. Έγινε η μαζικό‐
τερη και μαχητικότερη οργάνωση του
έθνους μας. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟΝ δεν ήταν
απλά μια οργάνωση νεολαίας, ήταν η
ίδια νεολαία, αγωνιζόμενη και οργανω‐
μένη, έτσι και η δράση της αγκάλιαζε το
σύνολο της ζωής της νεολαίας. Ιδρύθηκε
στις 23 Φεβρουαρίου του 1943 στους Αμ‐
πελόκηπους Αθήνας, στο σπιτάκι της
οδού Πλακεντίας 3. Ως βασικοί της σκο‐
ποί καθορίστηκαν: Η εθνική απελευθέ‐
ρωση, η ακεραιότητα και ανεξαρτησία
της Ελλάδας, η υπεράσπιση των συμφε‐
ρόντων και δικαιωμάτων της νέας γενιάς,
στη ζωή, στη μόρφωση και στον πολιτι‐
σμό, η εξόντωση του φασισμού, τόσο στα
χρόνια της κατοχής, όσο και μετά με
οποιαδήποτε μορφή κι αν παρουσιαστεί,
η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών
πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης.
Με βάση αυτούς τους σκοπούς, η ΕΠΟΝ
πάλεψε ενάντια στον φασισμό για την
εθνική, αλλά και την κοινωνική απελευ‐
θέρωση. Ανδρειωμένη στους αγώνες κα‐
τόρθωσε να γαλουχήσει, να
διαπαιδαγωγήσει τις εκατοντάδες χιλιά‐
δες ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες με ορά‐
ματα, με ανθρώπινες αξίες και ιδανικά.
Ν’ αναδείξει εκατοντάδες ήρωες και
ηρωίδες στον αγώνα κατά του φασισμού.
Πάνω από 35.000
ήταν οι ΕΠΟΝίτες
και οι ΕΠΟΝίτισ‐
σες μαχητές του
ΕΛΑΣ (Ελληνικού
Λαϊκού Απελευθε‐
ρωτικού Στρατού)
και πολλές δεκά‐
δες χιλιάδες οι Εφεδροελασίτες. Με το
σύνθημα πολεμάμε και τραγουδάμε ξε‐
σήκωνε τον ενθουσιασμό των νέων, που
πολεμώντας τους χιτλεροφασίστες κατα‐
κτητές και τους συνεργάτες τους έδωσε
χιλιάδες νεκρούς. 1.300 αγόρια και κορί‐
τσια της ΕΠΟΝ δώσανε τη ζωή τους για τη
λευτεριά της πατρίδας μας. Εκατοντάδες
είναι οι ήρωες και μάρτυρες της θρυλικής
ΕΠΟΝ. Μορφές ηρώων και ηρωίδων σαν
την Ηλέκτρα Aποστόλου, την Ηρώ Κων‐
σταντοπούλου, των τριών ΕΠΟΝιτών του
Kάστρου του Υμηττού, του Ναπολέοντα
Σουκατζίδη και πολλών άλλων θα μεί‐
νουν για πάντα αθάνατα σύμβολα ηρωι‐
σμού και αυτοθυσίας στη μνήμη του
ελληνικού λαού και θα φωτίζουν το
δρόμο του αγώνα και της τιμής στις νέες
γενιές του έθνους μας. Η ΕΠΟΝ πέρα από
την τεράστια συμβολή της στον ένοπλο
αγώνα της Εθνικής Αντίστασης κατά των
ξένων κατακτητών και συνεργατών τους,
έχει να παρουσιάσει και ένα πλούσιο και
δημιουργικό έργο στον πολιτιστικό

Ιστορία...
ΕΠΟΝ – Αφιέρωμα στα 67 χρόνια
από την ίδρυσή της
Θανάσης Ζιάνος, Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Το κείμενο το αναδημοσιεύουμε από το
περιοδικό «Ελληνισμός», έκδοση της Αυ‐
τοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας, έτος
16ο, Φεβρουάριος 2010, σ. 3‐4, με την
άδεια του Λαοκράτη Κοράνη, διευθύνων
σύμβουλο της σύνταξης. Ευχαριστούμε
τη Σύνταξη του περιοδικού που μας το
στέλνει ταχτικά και έτσι μαθαίνουμε για
τη ζωή των συμπατριωτών μας στην Ουγ‐
γαρία. Η φωτογραφία δείχνει τους ΕΠΟ‐
Νίτες από το Σουφλί, 1943.

Φέτος συμπληρώνονται 67 χρόνια της
ίδρυσης της θρυλικής ΕΠΟΝ (Ενιαία Πα‐
νελλαδική Οργάνωση Νεολαίας). Μια ορ‐
γάνωση η οποία στα χρόνια της κατοχής
έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο στον

14

τομέα. Το θέατρο τόσο στο βουνό με
τους ερασιτεχνικούς θιάσους των ΕΠΟΝι‐
τών, όσο και στις πόλεις έπαιξαν σπου‐
δαίο ρόλο, όχι μόνο στη σωστή
ψυχαγωγία των νέων αλλά και στην
πνευματική τους ανάπτυξη. Για πρώτη
φορά τα παιδιά της ελληνικής επαρχίας
βλέπανε κουκλοθέατρο – καραγκιόζη –
θεατρικές παραστάσεις, κ.λπ. Το ίδιο και
τα παιδιά της Αθήνας και του Πειραιά,
όπου στην κάθε βιβλιοθήκη διοργανώ‐
νονταν συζητήσεις, λογοτεχνικές βραδιές
κ.ά. Στην Κρήτη η ΕΠΟΝ δημιούργησε 80
πολιτιστικές λέσχες που έδωσαν 1.300
θεατρικές παραστάσεις. Στην Ανατολική
Μακεδονία‐Θράκη ιδρύθηκαν 155 λέ‐
σχες, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδο‐
νία 358, στη Θεσσαλία 100 λέσχες με
4.000 παραστάσεις. Τα δοξασμένα και
αθάνατα τραγούδια της Εθνικής Αντίστα‐
σης αντηχούσαν παντού, στους κάμπους
και στα βουνά, στις πόλεις και στα χωριά
και φλογίζανε τις καρδιές των ΕΠΟΝιτών
και ΕΠΟΝιτισσών στην ελεύθερη και
σκλαβωμένη Ελλάδα. Οι σχέσεις ανά‐
μεσα στα κορίτσια και αγόρια καλλιερ‐
γούνταν πάνω στην αλληλοεκτίμηση και
αλληλοσεβασμό. Για πρώτη φορά οργα‐
νώθηκαν κοινές χοροεσπερίδες από αγό‐
ρια και κορίτσια σε διάφορες
πολιτιστικές λέσχες. Στην Ελεύθερη Ελ‐
λάδα λειτουργούσαν περίπου τα 80% των
Δημοτικών Σχολείων, με παλιούς δασκά‐
λους, αλλά ήταν πλαισιωμένα από 200
και πάνω ΕΠΟΝιτών απόφοιτων παιδα‐
γωγικών φροντιστηρίων που είχαν ιδρυ‐
θεί στην Τύρνα και στο Καρπενήσι.
Σοβαρό ρόλο έπαιξε στην διαπαιδαγώ‐
γηση των μελών της ΕΠΟΝ και ο ΕΠΟΝίτι‐
κος τύπος. Η εφημερίδα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»
όργανο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, πρωτοστά‐
τησε στον τομέα αυτό. Είχε επιφανείς και
άξιους συνεργάτες όπως ο Νίκος Καραν‐
τινός, Σταύρος Ζορμπαλάς, Γιάννης Ρί‐
τσος, Μενέλαος Λουντέμης, η Σοφία
Μαυροειδή‐Παπαδάκη, η Έλλη Αλεξίου
και δεκάδες άλλοι άξιοι λογοτέχνες, ποι‐
ητές και δημοσιογράφοι. Μέσα από τις
γραμμές του Δωδεκάλογου της Νεολαίας
προβάλλει περήφανα ο νέος αγωνιστής,
ο ακούραστος οδηγητής της νέας γενιάς,
ο απλός ειλικρινής με το ξάστερο μυαλό
και την ανοιχτή καρδιά ΕΠΟΝίτης που
δίνει και τη ζωή του για την πατρίδα και
τον άνθρωπο, ο καταλύτης και χτίστης
της λευτεριάς και της δουλειάς. Το υπό‐
δειγμα νέου αγωνιστή για μια ελεύτερη
και δημιουργική ζωή, εκφράζεται παρα‐
στατικά και στο Δωδεκάλογο του ΕΠΟ‐
Νίτη αντάρτη που είχε κυκλοφορήσει
πλατιά σε όλη την ελεύθερη Ελλάδα. Και
δυστυχώς λόγο έλλειψης χώρου δεν μπο‐
ρούμε να τον τυπώσουμε σε τούτο το
αφιέρωμά μας.

ΕΠΟΝ και την πολύτιμη συμβολή της
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Αυτό
είναι το χρέος της Πολιτείας. Στα σχολεία
θα πρέπει να διδάσκεται ολόκληρη η
ιστορία της ένδοξης Εθνικής Αντίστασης
και τα ηρωικά κατορθώματά της για την
λευτεριά του έθνους μας. Σήμερα που η
νεολαία μας μαστίζεται από τα ναρκω‐
τικά, τα μέσα υποκουλτούρας και δια‐
φθοράς, την ανεργία και την
εκμετάλλευση, οι παραδόσεις και τα ιδα‐
νικά της ΕΠΟΝ πολλά απ’ αυτά παραμέ‐
νουν επίκαιρα και επιτακτικά. Η
προοδευτική νεολαία της πατρίδας μας
και σήμερα αγωνίζεται και πρωτοστατεί
στους αγώνες εναντίων της παγκοσμιο‐
ποίησης, της ανεργίας, της διαφθοράς,
των ναρκωτικών και της εκμετάλλευσης.
Εναντίων των πολέμων και υπέρ της ειρή‐
νης.

Τα αετόπουλα
Με πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ δημιουργή‐
θηκε η οργάνωση των αετόπουλων. Η ορ‐
γάνωση των αετόπουλων είχε στις
γραμμές της πάνω από 200 χιλιάδες αγό‐
ρια και κορίτσια. Είχαν οργανωτική δομή
παράλληλη με την ΕΠΟΝ. Και κάθε οργά‐
νωση τους καθοδηγούνταν άμεσα από
την αντίστοιχη οργάνωση της ΕΠΟΝ. Τα
αετόπουλα πρόσφεραν πολλά στον
αγώνα, κάνανε σαμποτάζ στ’ αυτοκίνητα
των Γερμανών. Ήταν θαυμάσιοι σύνδε‐
σμοι, ανάμεσα στις οργανώσεις και τα
τμήματα του ΕΛΑΣ. Εκεί που ένας μεγά‐
λος θα ήταν αδύνατο να σπάσει το
μπλόκο των κατακτητών, το αετόπουλο
άφοβο παίζοντας και μη δείχνοντας υπο‐
ψίες μετάφερνε πολύτιμα σημειώματα
και οδηγίες. Στο βουνό και στις πόλεις τα
αετόπουλα μάζευαν πολύτιμες πληροφο‐
ρίες για τις κινήσεις των Γερμανών και τις
μετέδιδαν στον ΕΛΑΣ. Φύλαγαν τους
τραυματίες από αιφνιδιαστικές επιδρο‐
μές. Αρκετά αετόπουλα πήραν μέρος με
το όπλο στο χέρι στις μάχες κατά των
ξένων κατακτητών. Το έργο της ΕΠΟΝ, οι
αγώνες και οι θυσίες της για τη λευτεριά,
την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία της
πατρίδας μας όχι μόνο δεν αναγνωρίστη‐
καν από την πολιτεία, αλλά αντιθέτως, η
επέμβαση των Αγγλοαμερικάνων μετά
την απελευθέρωση σε συνεργασία με την
αντιδραστική δεξιά, ρήμαξε, τσάκισε τα
οράματα και τις ελπίδες των ΕΠΟΝιτών.
Έτσι έως το 1946 πάνω από 1.500 ΕΠΟΝί‐
τες και ΕΠΟΝίτισσες δολοφονούνται, χι‐
λιάδες σέρνονται στα Στρατοδικεία, στις
φυλακές και εξορίες. Οι ΕΠΟΝίτες όσοι
διέφυγαν απ’ τους διωγμούς, τα βασανι‐
στήρια, τις φυλακές και τις δολοφονίες,
καταφεύγουν στα βουνά, δίνουν το
παρών στις γραμμές του ΔΣΕ (Δημοκρατι‐
κού Στρατού Ελλάδας). Τα ηρωικά παρα‐

δείγματα της ΕΠΟΝ συνέχισαν να εμπνέ‐
ουν τους νέους και τις νέες στους μετέ‐
πειτα αγώνες του λαού μας ενάντια στον
Αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό και τον
ντόπιο μοναρχοφασισμό. Οι μαχητές και
οι μαχήτριες του ΔΣΕ που στην πλειοψη‐
φία τους ήταν ΕΠΟΝίτες αγωνίστηκαν με
απαράμιλλο ηρωισμό και αυτοθυσία επί
τριάμισι χρόνια με ακλόνητη πίστη στα
υψηλά ιδανικά τους. Ανάδειξαν τους δι‐
κούς τους ήρωες και μάρτυρες. Τον Δια‐
μαντή, τον Ν. Τριανταφύλλου, την
Βαγγελίτσα Κουσάντζα, τον Στέφανο
Γκιουζέλη, την Μίρκα Γκίνη, την Κατίνα
Ανδρειοπούλου (Τσβέτα), την Ισμήνη Σι‐
δηροπούλου και τόσους άλλους γνω‐
στούς και άγνωστους τιμημένους
πεσόντες. Τις παραδόσεις της ΕΠΟΝ συ‐
νέχισαν οι νέοι και οι νέες μαχητές του
ΔΣΕ και στην πολιτική προσφυγιά με την
πατριωτική και διεθνιστική διαπαιδαγώ‐
γηση της νεολαίας, με την ανάπτυξη πο‐
λιτιστικής και αθλητικής κίνησης στις
φιλόξενες πρώην σοσιαλιστικές χώρες.
Και τις συνέχισαν και
σήμερα ακόμη οι από‐
γονοι της ΕΠΟΝ. Εμείς,
η δικιά μας γενιά που
αγωνιστήκαμε στην πε‐
ρίοδο της Εθνικής Αντί‐
στασης μέσα από τις
γραμμές της θρυλικής
ΕΠΟΝ και γαλουχήθηκε
με τις ιδέες και τα ορά‐
ματά της, ποτέ δε θα
ξεχάσουμε εκείνα τα
δύσκολα αλλά όμορφα
χρόνια της δοξασμένης
Εθνικής μας Αντίστα‐
σης. Είμαστε περήφα‐
νοι για τους αγώνες της
ΕΠΟΝ και τη συμμετοχή μας σ’ αυτούς.
Χρέος ολονών μας είναι: Να εκλαϊκεύ‐
σουμε και να προβάλλουμε το έργο της
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Τιμή και δόξα στους ήρωες
ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες!
Τα λόγια του τραγουδιού μας τα θύμησε
η αναγνώστρια μας Μαρίκα Ματσερίδου.
Απάνω στα ψηλά βουνά
αντάρτες ΕΠΟΝίτες
παλεύουν για την λευτεριά,
Ελλάδα μας, χτυπώντας τους φασίστες.
Ρεφραίν:
Ω, Ελλάδα μας γλυκιά
δημοκρατία λαϊκιά.
Tης νιας γενιάς είμαστε εμείς
και το κρυφό καμάρι
π’ ανοίξαμε τον δρόμο μας,
Ελλάδα μας στις 23 Φλεβάρη.
Ρεφραίν:
Χέρι με χέρι στην δουλειά
Κι όλοι μας ενωμένοι
Κάτω ο φασισμός παιδιά
Ελλάδα μας, η νίκη μας προσμένει.

ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες, Uncin 1950,
Τσεχοσλοβακία

Οι λιγότερο γνωστές πτυχές της εμφύλιας πολεμικής
αναμέτρησης 1946‐1949
Τα «παραλειπόμενα» του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
(του Γιώργου Μαργαρίτη, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας, ΑΠΘ,
συνέχεια από το τεύχος 50, 2009 του «Καλημέρα»)

Οι ξεχασμένοι αιχμάλωτοι του ελληνικού
Εμφυλίου κατανεμήθηκαν σε στρατό‐
πεδα εργασίας της Αλβανίας, με κυριό‐
τερο εκείνο της Vallias και κοντά στα
Τίρανα. Την επίβλεψή τους είχαν αναλά‐
βει αξιωματικοί και άνδρες των υπηρε‐
σιών ασφαλείας της γειτονικής χώρας οι
οποίοι ήσαν πεπεισμένοι πως οι εκεί κρα‐
τούμενοι ήσαν ένα είδος πέμπτης φάλαγ‐
γας που απειλούσε τον αλβανικό
σοσιαλισμό. Η συμπεριφορά τους δεν
ήταν άψογη. Το βασικό όμως χαρακτηρι‐
στικό της κράτησης ήταν η σκληρή, πο‐
λύωρη, καθημερινή εργασία. Στην αρχή
οι αιχμάλωτοι απασχολούνταν σε τοπικά
έργα, κατασκευή κτιρίων ή άνοιγμα απο‐
στραγγιστικών αυλακιών στα κρατικά ή
συνεταιριστικά αγροκτήματα της κεντρι‐
κής Αλβανίας. Αργότερα πολλοί μεταφέρ‐
θηκαν στα μεγάλα εργοτάξια της χώρας,
όπως τα έργα διευθέτησης του ποταμού
Ντρίνα (Δρίνος). Όλοι έχουν να θυμούν‐
ται το σκάψιμο που έριξαν στην αλβανική
γη.
Οι αιχμάλωτοι έζησαν με τον τρόπο αυτό
στην Αλβανία για επτά – για μερικούς
οκτώ – ολόκληρα χρόνια! Στα 1956 βρέ‐
θηκε επιτέλους κάποια φόρμουλα επανα‐
πατρισμού τους. Έγινε δεκτό ότι

«εισήλθαν παράνομα
στο έδαφος της Αλβα‐
νίας» και ότι η τελευ‐
ταία μπορούσε να τους
απελάσει στην Ελλάδα.
Οι αιχμάλωτοι όμως λο‐
γάριαζαν χωρίς την κα‐
χυποψία της
τελευταίας. Η ελληνική
κυβέρνηση, τον Αύγου‐
στο του 1956 δέχτηκε
να παραλάβει 217
άτομα, λιγότερα από
τους μισούς από εκεί‐
νους που είχαν απομεί‐
νει στην Αλβανία. Οι
άλλοι παρέμεναν «ύπο‐
πτοι».
Στις 24 Αυγούστου 1956
το πολεμικό οχηματα‐
γωγό «Αλιάκμων» μετέ‐
φερε στον Πειραιά
όσους αιχμαλώτους
απελευθερώθηκαν. Για
περίπου τριάντα από
αυτούς τα βάσανα τε‐
λείωσαν καθώς της υπόθεσής τους επιλή‐
φθηκε η ΕΣΑ (Στρατιωτική Αστυνομία). Οι
υπόλοιποι αντιμετώπισαν συχνά έκτοτε
την καχυποψία των Αρχών και την άγρυ‐
πνη παρακολούθηση του κράτους. Έστω
και έτσι όμως, η περιπετειώδης αιχμαλω‐
σία τους τελείωσε επιτέλους πολλά χρό‐
νια μετά το τέλος του Εμφυλίου.

Περί απώλειας και αρπαγής…

Γιώργου Μαργαρίτη
Στην πολιτική αντιμετώπιση του κοινωνι‐
κού προβλήματος, τα επιχειρήματα της
ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης δε δια‐
κρίθηκαν ποτέ για την ποιότητα, την
ακρίβεια και τη λογική τους. Μαθημένη
από χρόνια να κινείται κάτω από ενισχυ‐
μένο πλέγμα «προστασίας», πεπεισμένη
δηλαδή ότι για ευρύτερους γεωπολιτι‐
κούς λόγους, οι ισχυρές δυνάμεις του ιμ‐
περιαλισμού θα έσπευδαν για τη στήριξη
και την ενίσχυση της όποτε χρειαζόταν –
όπως στο παρελθόν με τόση συνέπεια το
απόδειξαν ‐, η ελληνική πλουτοκρατία
δεν επεξεργάστηκε ένα κοινωνικό, ταξικό
λόγο, ιδιαίτερα ευφυή ή σύνθετο.
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Στο μεν «ακαδημαϊκό» θεωρητικό πεδίο
περιορίστηκε στην εισαγωγή και στο ανα‐
μάσημα σχημάτων προερχόμενων από τα
κέντρα παραγωγής ιδεολογίας του παγ‐
κοσμίου καπιταλισμού, στο δε πρακτικό,
στον πολιτικό λόγο, επικεντρώθηκε στον
«εξυπνακισμό», στην «κουτοπονηριά»,
στη μαζική παραγωγή εντυπώσεων, με
κύρια χαρακτηριστικά τη στρέβλωση του
πραγματικού, την παραπλάνηση, τη συ‐
νειδητά τρομοκρατική πρόθεση…
Έτσι ήταν πάντοτε, έτσι είναι και σήμερα,
όπου οι «θεωρητικοί» και οι «αναλυτές»
του ελληνικού μεγαλοαστισμού βρίσκον‐
ται σε πανστρατιά για να «εξηγήσουν» ‐
χωρίς τίποτα να εξηγούν και χωρίς τίποτα
να θέλουν να εξηγήσουν‐ τα όσα συμβαί‐
νουν σήμερα και τα όσα πράττουν οι
αστοί πολιτικοί της χώρας.
Αφορμή για ετούτες τις παρατηρήσεις και
ετούτο το σημείωμα στάθηκε το αντί‐
στοιχο του Μπάμπη Παπαδημητρίου στη
στήλη «Απόψεις» της «Καθημερινής της
Κυριακής» στο φύλλο της 21ης Φεβρουα‐
ρίου. Το σημείωμα έφερε τον τίτλο
«Απώλεια ιδιοκτησίας» και οπωσδήποτε
κάτι εννοούσε με αυτόν.
Η κεντρική ιδέα ήταν ότι η ιδιοκτησία των
«κατοίκων της Ελλάδας» ‐ συλλήβδην
έτσι, και των φτωχών και των πλουσίων –
οφείλεται στην άφρονη «κραιπάλη» των
προγενέστερων ετών. Και για την ακρί‐
βεια οφείλεται στην ευκολία με την
οποία, χάρη στο «ευλογημένο» ευρώ,
μπορούσαν οι Έλληνες (γενικώς), «επιχει‐
ρήσεις και νοικοκυριά» (πλούσιοι και
φτωχοί δηλαδή), εξίσου να δανείζονται.
Το πραγματολογικό επιχείρημα είναι ότι
από το 2000 ως σήμερα τα δάνεια των
επιχειρήσεων από 43 δισ. έγιναν 133 δισ.
και τα αντίστοιχα των νοικοκυριών από
17 ανέβηκαν στα 192! Έτσι είναι αν μόνο
έτσι θέλουμε να το δούμε.
Καταρχήν στο μυαλό του αρθρογράφου η
έντονη σύγχυση και τρικυμία έχει οδηγή‐
σει στην ακόλουθη πεποίθηση: Ότι πηγή
του κάθε πλούτου, συμπεριλαμβανομέ‐
νου και εκείνου που εκδηλώνεται ως
«κραιπάλη», είναι ο φιλεύσπλαχνος δα‐
νεισμός που το οικονομικό σύστημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μας εξασφάλισε.
Προφανώς η σκέψη του ενοχλείται και
εξοβελίζει την αποδοχή του αυτονόητου:
Ότι δηλαδή πηγή κάθε πλούτου δεν είναι
και δεν μπορεί να είναι παρά ο μόχθος, η

εργασία των ανθρώπων.
Το εύκολο προσπέρασμα αυτής της αλή‐
θειας δεν αρμόζει ούτε καν σε έναν καπι‐
ταλιστή αναλυτή. Όλες οι φιλικές στον
καπιταλισμό θεωρίες βασανίζονται εδώ
και πολλά χρόνια να αποδείξουν ότι ακρι‐
βώς η λεηλασία του προϊόντος του εργα‐
τικού μόχθου είναι η βάση της ευημερίας
της ανθρωπότητας γενικά και των εθνών
ειδικά. Για να είμαστε πιο ακριβείς, θεω‐
ρούν μάλιστα ότι η εύλογη ευημερία των
καπιταλιστών (που εξασφαλίζεται αυτο‐
νόητα από την αρπαγή του μόχθου των
εργαζομένων) είναι το κλειδί για την ευη‐
μερία όλων. Η ευημερία και η ευτυχία
εξάλλου έχει πολλές διαβαθμίσεις, ορι‐
σμούς και ποιότητες – άλλοι ευτυχούν με
τα πολλά και άλλοι με τα λίγα.
Στην Ελλάδα ζούμε. Όλοι μας γνωρίζουμε
– αν και λίγοι το παραδέχονται – ότι όλα
όσα έχουμε, ατομικά και συλλογικά, προ‐
έρχονται από έναν απίστευτα σκληρό ερ‐
γασιακό μόχθο. Προήλθαν από τα όσα
μπόρεσαν να κρατήσουν οι εκατοντάδες
χιλιάδες μετανάστες του λαού μας στα
εργοστάσια της Γερμανίας, από τα επικίν‐
δυνα ταξίδια των εργατών της θάλασσας
στα πέρατα της Γης, από τον ιδρώτα των
οικοδόμων που έκτισαν τα διαμερίσματα
των φτωχών αλλά και τα φαραωνικά
Ολυμπιακά έργα που θέλησαν οι, αδιά‐
φορες για το γενικό συμφέρον, φαντα‐
σιώσεις της εγχώριας πλουτοκρατίας.
Οι αγρότες που κράτησαν τη γη τους απέ‐
ναντι στις επιδρομές της όποιας ΚΑΠ – ή
παλαιότερα της όποιας Αγροτικής Τράπε‐
ζας ‐, οι βιοτέχνες και γενικά όσοι δημι‐
ούργησαν αυτά μέσα στα οποία ζούμε.
Από όλους αυτούς προήλθε το βιος των
μικρών αλλά και τα υπερκέρδη των, φυ‐
σιολογικά – ταξικά – αχάριστων, ισχυρών
και μεγάλων. Τίποτα δεν ήρθε από τους
«φιλεύσπλαχνους» δανειστές. Το αντί‐
θετο μάλιστα: Με τον τρόπο τους έσπευ‐
σαν και αυτοί να μετάσχουν στη
λεηλασία του μόχθου των εργαζομένων.
Ο δανεισμός, λοιπόν, παρά τα λεγόμενα
του αρθρογράφου της «Καθημερινής»,
δεν είναι πηγή πλουτισμού και οι ευτυ‐
χείς συνάνθρωποι σε ετούτο τον πλανήτη
δεν είναι όσοι μπορούν να δανείζονται!
Οι εργαζόμενοι – τα «νοικοκυριά», όπως
τους λένε σε τρόπο ώστε να μη γίνει
μνεία της «ακατάλληλης» λέξης «εργα‐
σία» και όλων των παραγώγων αυτής –
υποχρεώνονται σε δανεισμό ακριβώς για
να λεηλατείται ο μόχθος τους πιο αποτε‐
λεσματικά.
Ο συνεχής, εδώ και πολλά χρόνια, περιο‐
ρισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των
εργαζομένων – των «νοικοκυριών» ‐ προ‐
κάλεσε το δανεισμό τους, δηλαδή τη
διπλή, ή καλύτερα πολλαπλή αφαίρεση
ποσοστού από το προϊόν του μόχθου
τους: Εκτός από το κομμάτι που απευ‐

θείας πάει στα αφεντικά να υπάρχει και
νων ας εννοήσουμε εμείς.
το άλλο, αυτό το οποίο μέσω τόκων και
Οι στην υπηρεσία της πλουτοκρατίας
άνισων κοινωνικά φόρων αποσπάται από αναλυτές δεν έχουν ανάγκη από περί‐
τους εργαζόμενους, και κάνει τον κύκλο
πλοκα επιχειρήματα – ούτε καν από λο‐
του μέσω του κράτους ή των τραπεζών
γικά! Αισθάνονται ισχυροί και ωμά μας
για να επιστρέψει και αυτό στα αφεντικά, προαναγγέλλουν τα όσα μας περιμένουν:
στη μεγαλοαστική ελληνική τάξη μέσα
Το εισόδημα που η εργασία εξασφαλίζει
από μερίσματα, χαριστικά δάνεια, παρο‐
θα εξατμίζεται, τα όσα οι εργαζόμενοι
χές και επιδοτήσεις με κάθε πρόσχημα,
έβαλαν στην άκρη θα κατασχεθούν…
κλπ., κλπ., κλπ.
Αυτό επιθυμούν, αυτό προγραμματίζουν,
Μα, όπως νουθετεί ο αρθρογράφος της
αυτό εφαρμόζουν και μεθοδεύουν.
«Καθημερινής», οι ευτυχείς δανειζόμενοι Εναλλακτικά υπάρχει όμως μία άλλη εκ‐
το παράκαναν! Και πρέπει να τιμωρη‐
δοχή του μέλλοντος. Ίσως έφτασε ο και‐
θούν γι’ αυτό! «…Η προσαρμογή, γράφει, ρός να σκεφτούν τα θύματα ετούτου του
δεν μπορεί να γίνει μόνον με την περι‐
συστήματος τη δυνατότητα που έχουν,
κοπή του τρέχοντος εισοδήματος. Όσα
να στείλουν τον καπιταλισμό στον αγύρι‐
περισσότερα περιουσιακά στοιχεία πω‐
στο… Εκεί τον περιμένει εξάλλου η φεου‐
λήσουμε, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να
δαρχία, με την οποία, όσο περνά ο
μειώσουμε το τρέχον εισόδημα. Οι δανει‐ καιρός, φαίνεται να μοιράζονται πολλά
ολήπτες, με πρώτο και καλύτερο το ελλη‐ κοινά χαρακτηριστικά. («Ρ», σελ. 20, 2
νικό κράτος, ας ετοιμαστούν για μία
Μάρτη, 2010)
ακόμη – τη μεγα‐
λύτερη – μεταβί‐
βαση ιδιοκτησίας
(σε γη και κεφά‐
λαιο) από τη συγ‐
κρότηση της
μικρής πλην τίμιας
Ελληνικής Δημο‐
κρατίας». Ξεπου‐
λήστε ότι έχετε και
δεν έχετε δηλαδή,
αν θέλετε να σω‐
θείτε!
Θα πουλήσουμε
λοιπόν, θέλουμε –
δε θέλουμε, αφού
έτσι το προστάζει ο
Για τη ζωή και δράση των γυναικών πολιτι‐
καπιταλισμός και
αφού, όπως έχει
κών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία
αποδειχθεί, οι κασ‐
Από την ομιλία της Β. Αγουρίτση
σάνδρειοι χρησμοί
των φερέφωνων
της πλουτοκρατίας έχουν την ισχύ αυτο‐
(…) Λίγα για τη γυναικεία οργάνωση σύν‐
εκπληρούμενης προφητείας. Θα πουλή‐
τροφοι. Η δουλειά μας στις γυναίκες
σουμε τα σπίτια μας, την κληρονομιά των παρά τη βοήθεια που δόθηκε από την
πατεράδων και των παππούδων μας, την
κομματική μας οργάνωση παρουσιάζει
περιουσία των ταμείων της σύνταξής
ακόμα αδυναμίες.
μας, τα δάση, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, Βασικά είναι το ότι μέχρι σήμερα δεν
τα πανεπιστήμιά μας… Θα πουλήσουμε
έγινε συνδιάσκεψη να βγάλει ένα γερό
σε ποιον; Ποιος είναι αυτός που μέσα
καθοδηγητικό όργανο με μια υπεύθυνη
στη γενική και απόλυτη κρίση ΜΑΣ, βρέ‐
να συντονίσει όλη τη γυναικεία δουλειά,
θηκε σε θέση διαφορετική από τους πολ‐ να βοηθήσει τα γυναικεία γραφεία για να
λούς και εκεί όπου οι τελευταίοι πωλούν, αναπτύξει ειδική δουλειά στις γυναίκες.
Παρόλη την έλλειψη ενός ολοκληρωμέ‐
αυτός μπορεί να αγοράζει;
νου καθοδηγητικού οργάνου μπόρεσε
Αυτές τις λεπτομέρειες δε μας τις εξηγεί
βασικά και ανταποκρίθηκε στα βασικά
ο έγκριτος αρθρογράφος της «Καθημερι‐
και γενικότερα καθήκοντα και κατά πρώ‐
νής». Αφήνει τη φαντασία μας ελεύθερη
εδώ. Θα είναι ίσως οι αόριστες «αγορές», τον λόγο στην παραγωγή.
θα είναι ίσως οι «τοκογλύφοι», ίσως οι
Δίπλα σε όλη τη γενικότερη προσπάθεια
«κερδοσκόποι», ίσως οι «κακοί ξένοι». Οι που γίνεται από την κομματική οργά‐
εκλεκτοί που έχουν πρόσβαση στην πηγή νωση δεν έλειψε και η συμβολή της γυ‐
της ευτυχίας: Το δανεισμό εννοεί ο αρ‐
ναίκας. Πως δουλέψαμε στο σημείο
θρογράφος μας, την εκμετάλλευση και
αυτό.
την αρπαγή του μόχθου των εργαζομέ‐
Ξέχωρα από τις συνελεύσεις που κάναμε

8 Μαρτίου, Αρχειακό Υλικό:
Για τη ζωή και τη δράση των
γυναικών πολιτικών
προσφύγων – Αποσπάσματα
από την Τρίτη Συνδιάσκεψη
του ΚΚΕ (Οκτώβρης 1950)
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μιλήσαμε ιδιαίτερα στις κομμουνίστριες,
εξηγήσαμε τη σημασία της δουλειάς και
το ρόλο που πρέπει να παίξουν. Αποτέλε‐
σμα αυτής της δουλειάς ήταν ότι όλες οι
κομμουνίστριες πήγαν πρώτες στην πα‐
ραγωγή και τράβηξαν μαζί τους πολλές
άλλες.
Οργανώσαμε αλληλογραφία των γυναι‐
κών που δουλεύουν στα εργοστάσια με
τις γυναίκες που μέναν στα χωριά χωρίς
δουλειά. Τα γράμματα αυτά μιλούσαν
για πλεονεκτήματα της δουλειάς κ.λπ. Μ’
αυτό τελικά καταφέραμε να τραβήξουμε
όλες τις γυναίκες στην παραγωγή.
Στην παραγωγή ένας βασικός ρόλος της
υπεύθυνης μας ήταν να βοηθήσει τις γυ‐
ναίκες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες
που συναντούσαν στη δουλειά.
Πρώτα βάλαμε καθήκον τις ίδιες τις
υπεύθυνές μας να μάθουν γρήγορα και
καλά την τέχνη και τη γλώσσα, έτσι που
να μπορούν να βοηθήσουν και τις άλλες
γυναίκες. Μα και να σκέπτονται και να
βρίσκουν τρόπους καλύτερης βοήθειας.
(…)
Σήμερα στα εργοστάσια, στις επιχειρή‐
σεις, στην αγροτική δουλειά, σοβχόζ,
κολχόζ οι περισσότερες γυναίκες περνούν
τη νόρμα. Υπάρχουν ανάμεσα στους ουν‐
τάρνικους και γυναίκες πολλές που έχουν
υπογράψει σοσιαλιστικά συμβόλαια και
θα υπογράψουν και άλλες. Ακόμα γριές
50‐60 χρονών πήραν βιβλιάριο ουντάρνι‐
κων. Όπως είναι η γριά Κεραμίδου
Μάρθα με 3 θύματα στον αγώνα μας.
Όταν της δώσαν το βιβλιάριο είπε τα εξής
χαρακτηριστικά λόγια: «με τη δουλειά
μου θα πάρω πίσω το αίμα των παιδιών
μου». (…) Η γυναικεία οργάνωση φρόν‐
τισε ιδιαίτερα να αναπτύξει και αλληλεγ‐
γύη στις γυναίκες. Αποτέλεσμα αυτής της
δουλειάς ήταν να έχουμε συγκινητικές
και μεγάλες προσφορές για τους αναπή‐
ρους για τα σανατόρια, για Παιδικούς
Σταθμούς, για την Κορέα κ.λπ. (…)
Έχουμε περιπτώσεις που τα στελέχη μας
δεν μελετούν τα προβλήματα του κόσμου
και δεν δίνουν λύση, αρκούνται πολλές
φορές να αναφέρουν απλώς τα γεγονότα
και δεν προσπαθούν οι ίδιες να δώσουν
πρακτική και συγκεκριμένη βοήθεια. Π.χ.
στο Αραντάρ στην άμιλλα του υφαντουρ‐
γείου οι γυναίκες ενώ η ποσότητα ανέ‐
βαινε η ποιότητα έπεφτε. Η υπεύθυνη
έβλεπε το καθημερινό δελτίο δουλειάς
ότι οι γυναίκες βγάζουν τρίτης και τετάρ‐
της κατηγορίας υφασμάτων. Αρκέστηκε
να αναφέρει το ζήτημα στον υπεύθυνο
του εργοστασίου, ότι η ποιότητα έπεσε,
όμως δεν βοήθησε πρακτικά τις γυναίκες
να ξεπεράσουν αυτή την αδυναμία.
Παρά την πρόοδο της η γυναικεία οργά‐
νωση έχει να κάνει ακόμα πολλά.

1. Χρειάζεται να πείσουμε ορισμένες
μάνες που βαστάν τα παιδιά μαζί τους να
τα στείλουν στους ΠΣ (σημ. «Κ» Παιδι‐
κούς Σταθμούς) τώρα που συγκεντρώνον‐
ται πιο κοντά. Να βοηθήσουμε το
πολιτικό ιδεολογικό μέτωπο.

2. Να πείσουμε ορισμένες γυναίκες που
έχουν τους άνδρες τους να δουλεύουν
και αυτές, ακόμα δεν πήγαν στην παρα‐
γωγή.

3. Πρέπει σύντροφοι να στρατολογή‐
σουμε στο κόμμα μας κι άλλες γυναίκες
και τέτοιες έχουμε, γυναίκες που πολέμη‐
σαν καλά στο Δημοκρατικό Στρατό (ΔΣ)
και σήμερα ανταποκρίνονται στη δουλειά
τους. Ξεπερνούν τη νόρμα. Όμως χρειάζε‐
ται μια καλή μελέτη από την κομματική
επιτροπή. Ακόμα πρέπει να αναδείξουμε
γυναικεία στελέχη. (ΚΟΜΕΠ, τεύχος 2,
2010, σελ. 160‐161, αναδημοσίευση)

«Η Σοφία Κίτσου, γριά 77 χρονών από τη
Λάγγα Καστοριάς, πήγε να δει τον εγγονό
της Κίτσο Αποστόλη. Μόλις έφτασε στο
προαύλιο και αντίκρισε το κτίριο μέσα
στα δέντρα και την πλούσια βλάστηση,
την περιτριγύρισαν τα παιδιά που από τη
χαρά της άρχισε να τα φιλάει. ‘Τα ζαβό‐
λιαμ’ έλεγε, βασιλόπουλα έγιναν σε
πλατ’ κάθοντι. Έλεγα γώ έρμη καλά θα
ειν’ τα παιδιά μας. Αυτοί οι Ουγγαρέζ’
πολύ μας πηρετούσαν…’ Τη ρωτάει ο
υπεύθυνος: ‘Σ’ άρεσε γιαγιά εδώ πούρ‐
θες;’ ‘Ξαναγεννήθηκα γιέμ. Να τώρα θυ‐
μάμαι, πως άμα γυρίσουμε στην Ελλάδα
μας, όλα αυτά τα ζαβούλια θα είναι ξι‐
φτέρια. Άλλου τέχνη θα ξαίρ’, άλλου
γράμματα πολλά, άλλου μηχανές θα οδη‐
γάει. Θα τα βλέπουν οχτροί μας και θα
καίητι η καρδιάτς.’ (Μαρτυρία που περι‐
λαμβάνεται στην εισήγηση του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ προς την 3η Συνδιάσκεψη, ανα‐
δημοσίευση, ΚΟΜΕΠ, τεύχος 2, 2010,
σελ. 163).

Δεκαετία 1950, υφαντουργείο Γιούτα, Ντβούρ Κράλοβε, Τσεχοσλοβ.

1953, μπριγάδα, γυναίκες ελληνίδεςπολιτικοί πρόσφυγες, Τσεχοσλοβ.
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Δήλωση μετανοίας
Γράφει ο Διονύσης Ε. Κονταρίνης Νέα Υόρκη,
Μάρτιος 2010 για το «Καλημέρα»
Ο κάτωθι
υπογεγραμμένος.....δηλώ υπευ‐
θύνως ότι ουδέποτε υπήρξα κομ‐
μουνιστής ούτε ευρέθην ποτέ
εγγεγραμμένος εις ουδεμίαν ορ‐
γάνωσην κομμουνιστικήν και
κατά τας τελευταίας εκλογάς
εψήφισα παράταξην εθνικό‐
φρονα. Ως εκ τούτου ανήκω απο‐
κλειστικώς εις την εθνικόφρονα
παράταξιν και είμαι και παρα‐
μένω ακραιφνής Έλλην πολίτης
πιστός εις τας εθνικάς παραδό‐
σεις και εις τα ιδανικά της πατρί‐
δος.
Είναι μια δήλωση μετανοίας. Ένα κατά‐
λοιπο μιας μαύρης εποχής για τη δόλια
Ελλάδα. Μια δήλωση αποκήρυξης της
κομμουνιστικής ιδεολογίας κείνα τα πέ‐
τρινα χρόνια που ενέργειες σαν κι αυτή
της δήλωσης, καταρράκωναν την αξιο‐
πρέπεια του ανθρώπου. Βέβαια υπήρχαν
πολλά σχέδια δηλώσεων. Όπως εκείνη
που διατυμπάνιζε ότι αποκηρύσσω
μετά βδελυγμίας. Και φυσικά στο
τέλος η υπογραφή του μετανοημένου. Η
ταπείνωση. Η ντροπή. Ο εξευτελισμός
του ανθρώπου σε όλο του το μεγαλείο
Η δήλωση μετανοίας, προϊόν της μεταξι‐
κής δικτατορίας, που κατά τη γνώμη των
ειδικών της χωροφυλακής και της ασφά‐
λειας της Αστυνομίας που τότε, εκείνη
την εποχή αποτελούσαν τους προμαχώ‐
νες της Ελληνικής Βασιλευόμενης Δημο‐
κρατίας, η δήλωση μετανοίας υποτίθεται
ότι αφ’ ενός μεν ήταν η εξάλειψη κάθε
κινδύνου του καθεστώτος από την κομ‐
μουνιστική παρουσία στην χώρα και αφ’
εταίρου υπέσκαπτε την ενότητα του κομ‐
μουνιστικού κόμματος, αφού οι δηλω‐
σίες αποτελούσαν πλέον το μαύρο
πρόβατο για το κόμμα. Απόδειξη ότι και
αυτός ο Άρης Βελουχιώτης ακόμη, με όλη
την τρομερή δράση που ανέπτυξε ενάν‐
τια στους καταχτητές δεν είχε καταφέρει
να αποβάλει τελείως την μομφή του δη‐
λωσία. Που τα θυμήθηκα; Πως μου ήρθε
η ιδέα; Η χιώτικη ΑΛΗΘΕΙΑ αναδημοσί‐
ευσε στην στήλη της Πριν 50 χρόνια
την δήλωση αυτή που ακόμη και το 1960,
έντεκα χρόνια μετά το τέλος – υποτίθεται
– του Εμφυλίου, ήταν απαραίτητη προ‐
κειμένου κάποιος να μπορέσει να διεκδι‐

κήσει τίμια ένα κομμάτι ψωμί για την οι‐
κογένειά του, να τον αφήσουν να ζήσει
στον τόπο του, να τον αφήσουν να ανα‐
σαίνει τον αγέρα της πατρίδας του. Για
όλα αυτά τα στοιχειώδη δικαιώματά του
απαραιτήτως θα έπρεπε να υπογράψει
την δήλωση μετανοίας, την αποκήρυξη
των κομμουνιστικών δεδομένων και των
πιστεύω του, να δημοσιευτεί η δήλωσή
του στις εφημερίδες, σημείο νίκης των
ηλιθίων κυβερνώντων αφού ήσαν τόσο
σίγουροι ότι ο δηλωσίας πλέον αποτε‐
λούσε.....υγειές στοιχείο της εθνικόφρο‐
νης κοινωνίας. Και τότε πιθανόν να
μπορούσε να πάρει λίγο ψωμί για τα παι‐
διά του και λίγο αέρα να ανασαίνει.
Όμως μαζί με αυτά τα δικαιώματά του θα
είχε πολλή ντροπή και το στίγμα χαραγ‐
μένο στο μέτωπο.
Τότε ήταν που τα ξερονήσια του Αιγαίου
άρχισαν να γράφουν τη δική τους Ιστορία
με τις χιλιάδες των αμετανόητων να με‐
τρούν τον καημό τους και τον πόνο τους,
βράχο, βράχο, όπως είχε γράψει ο
εξόριστος ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Βασα‐
νιστήρια που θύμιζαν Μεσαίωνα, ξυλο‐
δαρμοί που άγγιζαν το χέρι του Χάρου
και οι παντός είδους εξευτελισμοί της αν‐
θρώπινης αξιοπρέπειας για την από‐
σπαση της υπογραφής στην δήλωση. Για
να αποκηρύξει μετά βδελυγμίας το πι‐
στεύω του, τους αγώνες του, τις ελπίδες
του, το όραμά του για μια καλύτερη ζωή.
Τότε ήταν που τα στρατοδικεία είχαν
εκτιμήσει την ανθρώπινη ζωή όσο άξιζαν
οι πέντε σφαίρες του εκτελεστικού απο‐
σπάσματος. Κι ήταν τότε που ο αείμνη‐
στος πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός
Παν. Κανελλόπουλος βρώμισε τον Παρ‐
θενώνα με την παρομοίωση του με την
Μακρόνησο.
Πάνω σ’ αυτές τις βάσεις η Φρειδερίκη
με το γιό της έλεγαν ότι προσπαθούσαν
να χτίσουν μια Ελλάδα για το μέλλον.
Στην πραγματικότητα δημιουργούσαν την
Ελλάδα των δύο κόσμων. Των ευνομου‐
μένων και των περιφρονημένων.
Εξήντα χρόνια μετά ο απόηχος του Εμ‐
φύλιου δυστυχώς απλώνεται ακόμη
πάνω από την Ελλάδα και τους ανθρώ‐
πους της. Αυτά μόνο είναι όσα κατάφε‐
ραν τότε οι διώχτες του λαού. Αυτά
κουβαλήσαμε κι εμείς στις πλάτες μας
μια ζωή ολόκληρη χωρίς να μπορέσουμε
ποτέ να απαλλαγούμε τελείως από αυτά.
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Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
(αποσπάσματα από το βιβλίο
«Οι έλληνες στη διαδικασία
οικοδόμησης του σοσιαλισμού
στην ΕΣΣΔ, 2007» του Αναστάση
Γκίκα, 2007, δημοσιεύονται στο
περιοδικό με την άδεια του
συγγραφέα)
Επιχειρώντας μια πρώτη προσέγγιση στο
ζήτημα «των Ελλήνων στη διαδικασία οι‐
κοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιε‐
τική Ένωση», δε θα μπορούσαμε παρά να
θέσουμε εισαγωγικά ορισμένους προ‐
βληματισμούς σε σχέση με την υπάρ‐
χουσα βιβλιογραφία, τα στερεότυπα που
έχουν καθιερωθεί και τις θεωρητικές
προκλήσεις που απορρέουν ως συνέπεια.
Η επικρατούσα εικόνα αναφορικά με τον
Ποντιακό Ελληνισμό της προεπαναστατι‐
κής Ρωσίας, η οποία αναπαράγεται ευ‐
ρέως μέσα από διάφορα σχολικά βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες, μελέτες, κλπ., είναι
αυτή μιας οικονομικά και πολιτιστικά ευ‐
δοκιμούσας κοινότητας. Στη Μεγάλη Ελ‐
ληνική Εγκυκλοπαίδεια, για παράδειγμα,
αναγράφεται χαρακτηριστικά πως: «Κατά
το τέλος του 19ου αιώνα οι Έλληνες είχαν
εξέχουσα θέση στην οικονομική ανά‐
πτυξη της νότιας Ρωσίας. Για πολλές δε‐
καετίες το σιτεμπόριο της περιοχής ήταν
στα χέρια των Ελλήνων της Οδησσού και
άλλων γειτονικών πόλεων. Οι εισαγωγές
και εξαγωγές άλλων προϊόντων ήσαν και
αυτές σε ελληνικά χέρια.» Ωστόσο, η ρο‐
μαντική αυτή απεικόνιση της νεαρής και
ανερχόμενης ελληνικής αστικής τάξης,
καθώς και η αυθαίρετη ταύτισή της με
μια ολόκληρη εθνική κοινότητα εμπεριέ‐
χει μια σειρά από προβλήματα μεθοδο‐
λογικού και αναλυτικού χαρακτήρα, που
οφείλουμε να αγγίξουμε πριν προχωρή‐
σουμε παραπέρα.
Συνήθης πρακτική έως τώρα στη σχετική
ιστοριογραφία υπήρξε η απόλυτη εξί‐
σωση της «ιστορίας του ελληνικού κεφα‐
λαίου της διασποράς» με την αντίστοιχη
«ιστορία των Ελλήνων της διασποράς»
γενικά. Έτσι, οι 25 Έλληνες έμποροι της
Οδησσού που αναφέρονται να ελέγχουν
το 46% του συνολικού όγκου του εξαγω‐
γικού εμπορίου ενός εκ των σημαντικότε‐
ρων διακομιστικών κέντρων παγκοσμίως
στα τέλη του 19ου αιώνα, με συνδυα‐

σμένο κεφάλαιο εκατομμυρίων ρου‐
βλιών, τοποθετούνται ως «εκπρόσωποι»
μιας κοινότητας αρκετών δεκάδων χιλιά‐
δων συμπατριωτών τους. Το ίδιο συμβαί‐
νει και με μια σειρά Ελλήνων βιομηχάνων
και εφοπλιστών που δραστηριοποιούν‐
ταν στην περιοχή του Πόντου εκμεταλ‐
λευόμενοι δεκάδες χιλιάδες
εργαζομένους ανεξαρτήτως εθνικότητας,
καθώς και με ένα αριθμό Ελλήνων που
αναδείχτηκαν μέσα από τις γραμμές του
τσαρικού στρατού.
«Οι Έλληνες», αναφέρει ο Ε. Παυλίδης
μέλος ενός εκ των μεγαλύτερων εμπορι‐
κών Οίκων και αντιπρόεδρος της Ελληνι‐
κής Κοινότητας της Οδησσού το 1917
γράφοντας για την «επίδραση του ελλη‐
νικού πολιτισμού εν Ρωσία», «υπήρξαν
μεταξύ των πρώτων βιομηχάνων εν
Ρωσία… Έλληνες ευρίσκοντο εις την πρώ‐
την γραμμήν της Αρχηγίας του Ρωσικού
Στρατού και των Οικονομικών Υπηρε‐
σιών. Έλληνες κατείχον το προνόμιον της
εκμεταλλεύσεως των περιωνύμων μεταλ‐
λείων αργύρου του Καυκάσου μέχρι και
της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πο‐
λέμου. Εις δε την περιφέρειαν Τσιοατού‐
ρας‐Πότι Έλληνες ως επί το πλείστον
κατείχον και εξεμεταλλεύοντο τα μεταλ‐
λεία μαγγανίου… Μέχρι των αρχών του
παρελθόντος αιώνος κανείς δεν ετόλμα
να διαμφισβητήση από τους Έλληνας της
Νοτίου ιδία Ρωσίας τα πρωτεία εις το εμ‐
πόριον και την οικονομικήν κίνησιν.» Η
αναφορά αυτή θα έπρεπε ίσως να τιτλο‐
φορείται «η επίδρασις του ελληνικού κε‐
φαλαίου – και όχι πολιτισμού – εν
Ρωσία». Αναδεικνύει όμως με τον πιο χα‐
ρακτηριστικό τρόπο τα αναλυτικά/μεθο‐
δολογικά προβλήματα που απορρέουν
από μια απόλυτη και ισοπεδωτική ταύ‐
τιση μιας εθνικής κοινότητας στο σύνολό
της με την άρχουσα μερίδα της.
Η ιστορική προσέγγιση των ελληνικών
κοινοτήτων της Νότιας Ρωσίας αποκλει‐
στικά με βάση εθνικά κριτήρια αποσιωπά
τις ταξικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ
του Έλληνα κεφαλαιούχου και του Έλ‐
ληνα αγρότη, εργαζόμενου ή μικρού εμ‐
ποράκου/επαγγελματία. Ιδίως σε μια
κοινωνία όπως αυτή της τσαρικής Ρωσίας
του 19ου αιώνα, όπου οι ταξικές αντιθέ‐
σεις ήταν ιδιαίτερα οξυμένες και όπου οι
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τη
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού
(ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης) ήταν
άθλιες. Έλληνες Πόντιοι εργάζονταν, για
παράδειγμα, στα μεταλλεία της Νότιας
Ρωσίας και του Καυκάσου, συμμετείχαν
στην κατασκευή του Υπερσιβηρικού σιδη‐
ροδρόμου, ενώ οι περισσότεροι (πλέον
των δύο τρίτων) απασχολούνταν στην
ύπαιθρο από την τσαρική φεουδαρχία –
άλλα και γαιοκτήμονες ομοεθνείς τους –
«συχνά κάτω από συνθήκες δουλοπαροι‐

κίας».
Βάσει των ευρημάτων της πρώτης απο‐
γραφής των ελληνικών πληθυσμών της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας (Ιανουάριος
1897), η επαγγελματική κατανομή τους
είχε ως εξής: το 70,89% εξ αυτών απα‐
σχολούνταν στη γεωργία, ενώ το 29,11%
στη βιοτεχνία και το μικρεμπόριο. Ως έμ‐
ποροι καταγράφηκαν 5.000 Έλληνες, ενώ
εμφανίζονταν και 189 εργαζόμενοι ως
δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είμαστε βέβαια
σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς πόσοι
αγρότες, για παράδειγμα, ήταν μεγάλοι ή
μεσαίοι γαιοκτήμονες, μικροκαλλιεργη‐
τές ή ακτήμονες. Με άλλα λόγια, τα πα‐
ραπάνω στοιχεία δε δίνουν σαφή εικόνα
της ταξικής διάρθρωσης των ελληνικών
κοινοτήτων σε απόλυτα μεγέθη.
Ωστόσο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
πως η πλειοψηφία των Ποντίων που με‐
τανάστευσαν στη Ρωσία κατά το 19ο και
αρχές του 20ου αιώνα ανήκε στα φτωχά
λαϊκά στρώματα, ενώ πολλοί από αυτούς
εντάχτηκαν με την άφιξή τους στις γραμ‐
μές της εργατικής τάξης από διάφορα με‐
τερίζια. Η ακόλουθη μαρτυρία από την
περιοχή του Καρς στο νότιο Καύκασο
είναι χαρακτηριστική: «Οι Πόντιοι που
μετανάστευσαν στο Καρς ήταν πολύ φτω‐
χοί. Πολλοί από αυτούς έφτασαν με τις
αποσκευές τους στη ράχη. Στην αρχή
φρόντισαν να φιλοξενηθούν σε διάφορα
χωριά ξένων εθνοτήτων. Κατόπι συγκρό‐
τησαν Επιτροπές που έψαξαν να βρουν
εδάφη κατάλληλα για καλλιέργεια και
χτίσιμο χωριών. Όλοι σχεδόν οι Έλληνες
ήταν χτίστες… Ήταν οι μόνοι κατάλληλοι
στην περιοχή ως τεχνίτες και ως εργάτες,
γιατί οι ντόπιοι ασχολούνταν ανέκαθεν
αποκλειστικά με τη γεωργία». Άλλοι
απορροφήθηκαν επαγγελματικά «στα με‐
ταλλεία της Αργυρούπολης με το επώ‐
νυμο Γαλτσάντ, που σημαίνει
μεταλλωρύχοι». (Χειρόγραφο 2, Περιοχή
Καυκάσου: Καλτσίδης Ιωάννης, Ο Ελληνι‐
σμός του Καυκάσου και οι περιπέτειές
του).
Η εκπαίδευση – όπως και οι υπόλοιποι
τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας –
στην προεπαναστατική Ρωσία διεπόταν
από έντονες ταξικές διαχωριστικές γραμ‐
μές και αποκλεισμούς. Το ίδιο συνέβαινε
επίσης ανάμεσα στους ελληνικούς πλη‐
θυσμούς, γεγονός που συχνά αποσιωπά‐
ται ή ωραιοποιείται από την υπάρχουσα
βιβλιογραφία. Ένας Πόντιος, προερχόμε‐
νος από την ντόπια άρχουσα τάξη, ανέ‐
φερε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια πως:
«Ανώτατους Έλληνες επιστήμονες η πε‐
ριοχή Καρς είχε λίγους γιατί τα σχολεία
της Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούσαν
από το 1905‐1906 και στην Τιφλίδα δεν
υπήρχε Πανεπιστήμιο. Η ανώτατη μόρ‐
φωση ήταν κτήμα των πλουσίων που
μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους
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στις μεγάλες μακρινές πόλεις της Ρωσίας.
Στην περιοχή του Καρς οι Έλληνες από‐
φοιτοι Πανεπιστημίου δεν ξεπερνούσαν
τους 35‐37.» (Χειρόγραφο 2, Περιοχή
Καυκάσου, Κ. Ιωάννης).
Στο χαρακτήρα της παιδείας που «απο‐
λάμβαναν» οι έλληνες Πόντιοι, οι οποίοι
ανήκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώ‐
ματα, παραπέμπουν συχνά και άλλες
μαρτυρίες, κάνοντας λόγο για απολυταρ‐
χική και αναχρονιστική λειτουργία των λι‐
γοστών υπαρχόντων των ελληνικών
σχολείων. Σε αυτά δίδασκαν συνήθως
κληρικοί, οι οποίοι ιδιαίτερα αυστηροί
(χρήση βέργας) κλπ., ενώ στις περισσότε‐
ρες περιπτώσεις η εκπαιδευτική διαδικα‐
σία περιοριζόταν αποκλειστικά στη
μελέτη εκκλησιαστικών βιβλίων.
Οι ταξικοί διαχωρισμοί και οι περιορι‐
σμοί που αυτοί επέβαλαν στις λαϊκές τά‐
ξεις πρόβαλλαν ολοένα και πιο
επιτακτικά το αίτημα για ανατροπή του
υπάρχοντος εκμεταλλευτικού συστήμα‐
τος. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, οι οποίοι ανα‐
γνώριζαν πως: «Το καθεστώς το τσαρικό
ήταν τέτοιο που δίκαια έκαναν την επα‐
νάσταση…»(Συνέντευξη Π15: Παναγιωτί‐
δης Νίκος, Μπορζού, ΙΑΠΕ).
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη
ότι οι σχετικές ιστορικές αναλύσεις κατά
κανόνα, όταν μιλάνε για τους «Έλληνες
της διασποράς», αναφέρονται ουσια‐
στικά σε μια χούφτα εχόντων και κατε‐
χόντων και όχι στο σύνολο των μελών
μιας παροικίας. Αυτό βέβαια μπορεί να
οφείλεται και σε αντικειμενικούς μεθο‐
δολογικούς περιορισμούς. Στο γεγονός
δηλαδή, ότι κατά βάση το μόνο τμήμα
του πληθυσμού το οποίο είχε την οικονο‐
μική δυνατότητα (καθώς και το προνόμιο
της ευμάθειας) εκείνη την εποχή να αφή‐
νει πίσω του αρχειακό υλικό και μαρτυ‐
ρίες για τους μεταγενέστερους μελετητές
δεν είναι άλλη από την αστική τάξη. Ο
ιστοριογράφος όμως έχει την υποχρέωση
να το λαμβάνει αυτό (την ταξική προ‐
έλευση της πληροφορίας δηλαδή) πάν‐
τοτε υπόψη προτού προβεί σε
οποιαδήποτε αξιολόγηση ή ανάλυση του
υλικού που τίθεται στη διάθεσή του.
Ποιοι λόγοι συνηγόρησαν στη μετανα‐
στευτική τάση των Ποντίων στα Ρωσικά
παράλια του Ευξείνου Πόντου κατά την
προεπαναστατική περίοδο; Σύμφωνα με
τον Κ. Αυγητίδη «η πρώτη ομαδική μετα‐
νάστευση Ελλήνων στη Ρωσία έγινε το
1778», ενώ σε γενικές γραμμές οι περισ‐
σότερες μετοικήσεις ελληνικών πληθυ‐
σμών του Πόντου συνδέθηκαν με τους
Ρωσοτουρκικούς πολέμους και τον επα‐
ναστατικό αναβρασμό που χαρακτήριζε
την εποχή εκείνη τη Βαλκανική και τις
Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Η τάση προ‐
σανατολισμού – η ακόμα και ταύτισης –
«λύσεων» στα ζητήματα του Πόντου με

μια ενδεχόμενη παρέμβαση κάποιου εξωτερικού παράγοντα
(κατά την προεπαναστατική περίοδο της «ομόδοξου» Ρωσίας)
δεν ήταν χωρίς συνέπειες. Έτσι, κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο
του 1828‐1829 πραγματοποιήθηκε μαζικό κύμα εγκατάλειψης
του Πόντου αφού «πάνω από 90.000 Πόντιοι, που απροκάλυ‐
πτα τάχθηκαν με το μέρος των Ρώσων, αναγκάστηκαν να απο‐
χωρήσουν μαζί τους για να γλιτώσουν.» (Φωτιάδης Κ., σελ. 39,
2004).
(…)
Η αναφορά στην εθνική συνείδηση των ελληνικών πληθυσμών
του Ευξείνου Πόντου αποτελεί κεντρικό σημείο σε σημαντικό
τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας. Περιστρέφεται δε κυρίως
γύρω από δύο άξονες:
Α) Σε μια μεταφυσική ευθεία γραμμή σύνδεσης της καταγωγής
των Ελλήνων κατοίκων του Πόντου στη Ρωσία το 19ο και 20ο
αιώνα με τους αρχαίους Έλληνες αποίκους (που χρονολογείται
από το 1000 περίπου προ Χριστού και έπειτα), τους Μύριους
του Ξενοφώντα (Κύρου Ανάβασις, 401 π.Χ.), το Βασίλειο των
Μιθριδρατών, κλπ.
Β) Σε μια επίσης μεταφυσική άποψη γύρω από τον προσδιορι‐
σμό του έθνους, το οποίο ορίζεται με έννοιες «καταγωγής και
πεπρωμένων», «φυσικής κληρονομικότητας» και άλλα φυλε‐
τικά κριτήρια, τα οποία συχνά αγγίζουν τα όρια φασιστικών αν‐
τιλήψεων περί φυλής και των χαρακτηριστικών αυτής.
Η ύπαρξη, ωστόσο, των ελληνικών πληθυσμών στα ρωσικά πα‐
ράλια του Ευξείνου Πόντου και στην περιοχή του Καυκάσου
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις συνέπειες των Ρωσοτουρκικών
Πολέμων (όπως αναφέραμε και προηγουμένως), καθώς και
στην εθνική πολιτική της Ρωσικής Αυτοκρατορίας: «Επί της επο‐
χής της Μεγάλης Αικατερίνης, πολλοί Έλληνες φεύγουν από τα
μέρη της Τουρκίας και του Πόντου και εποικίζουν τα νότια τμή‐
ματα της Ρωσίας, τη Συμφερούπολη, Μαριούπολη, κλπ. Οι πε‐
ριοχές αυτές ήταν κατοικημένες από Τατάρους και άλλες
μογγολικές φυλές. Οι Ρώσοι μειοψηφούσαν. Αργότερα το ρω‐
σικό κράτος διευκολύνει τη μαζική εγκατάσταση Ελλήνων του
Πόντου στις νότιες επαρχίες της επικράτειάς του για να πυκνώ‐
σει τον ορθόδοξο χριστιανικό πληθυσμό και να μπορεί έτσι να
σιγουρέψει την εξουσία του. Ο Ελληνισμός όμως αυτών των
μερών, μέσα σε εκατό χρόνια, εκρωσίστηκε. Μόνο το όνομα Έλ‐
ληνες τους απόμεινε».
Ενδεικτική ως προς τον τρόπο που διαμορφώθηκε ιστορικά η
εθνική σύνθεση των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας είναι η
περίπτωση του Καρς, μιας περιοχής του νοτίου Καυκάσου που
συνορεύει με τον τουρκικό Πόντο.
Η αφομοιωτική διαδικασία στα πλαίσια της Ρωσικής Αυτοκρα‐
τορίας υπήρξε εν μέρει αναγκαστική και εν μέρει απόρροια φυ‐
σικής εξέλιξης. Ο Γ. Τηλικίδης, τέως πρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου των Ελλήνων του Αντικαυκάσου, αναφέρει σχετικά
πως κατά κανόνα (που ίσχυε για όλες τις μικρές εθνικές μειονό‐
τητες, συνεπώς και για τους Έλληνες Πόντιους), μετά από 2‐3
γενεές, «επέρχεται κατά φυσιολογική σχεδόν ανάγκην η απώ‐
λεια της γλώσσης. Αυτό έγινε με τους Έλληνας της Ουκρανίας
και της Μαριούπολης».
Βεβαίως, η διαδικασία δεν υπήρξε παντού και πάντοτε ομοι‐
όμορφη. Σε περιοχές ή περιόδους όπου οι αντιθέσεις μεταξύ
εθνικών/θρησκευτικών κοινοτήτων υπήρξαν πιο έντονες, τα
διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά κάθε λαού παρουσίασαν με‐
γαλύτερη αντοχή: «Στην διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας
και του πατριωτισμού των Ελλήνων του Πόντου και του Καυκά‐
σου συνετέλεσε η αντίθεσή τους με τους Τούρκους… Στην πε‐
ριοχή της Μαριούπολης όπου είχαν εγκατασταθεί πολλοί
Έλληνες, επειδή δεν υπήρχε αυτή η αντίθεση με τους Τούρ‐
κους… οι Ρωμιοί εκρωσίστηκαν. Απέκτησαν την γλώσσα και τις
συνήθειες των Ρώσων. Μόνο το όνομα Έλληνες τους απόμεινε
να λένε για να ξεχωρίζουν τους εαυτούς τους».

Οι διάφορες εθνικιστικές κινήσεις που αναπτύχθηκαν στη συνέ‐
χεια ανάμεσα στους ελληνικούς πληθυσμούς της Ρωσίας, υπήρ‐
ξαν περισσότερο αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών
διαδικασιών και πολύ λιγότερο προϊόν υποσυνείδητων πεποι‐
θήσεων για το «ιστορικό πεπρωμένο» του έθνους. Επομένως,
τα ζητήματα καταγωγής και «εθνικής συνείδησης», με τη
μορφή που κυριαρχούν στην υπάρχουσα ιστοριογραφία, πα‐
ρουσιάζουν – το λιγότερο – πολλά προβλήματα. Επιστρατεύον‐
ται κατ’ αυτό τον τρόπο προκειμένου να εξυπηρετήσουν
γενικότερες ιδεολογικοπολιτικές σκοπιμότητες, βασιζόμενα σε
ιστορικοφανείς μυθοπλασίες και όχι στην ιστορική πραγματικό‐
τητα.

60 χρόνια από την
πολιτική προσφυγιά
Γιώργου ΒΕΡΟΥΣΗ για το «Καλημέρα»
Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
τεύχος 144, 2009, σελ.15 ‐16. Ο αρθρογράφος μας το έστειλε
για την αναδημοσίευση στο περιοδικό μας.

Επιστήμονες και τεχνικοί
έγιναν οι πολιτικοί πρόσφυγες
στις σοσιαλιστικές χώρες
Όσο πλησίαζαν οι μέρες της περάτωσης του άνισου, μα δί‐
καιου, ένοπλου αγώνα του ΔΣΕ και της έναρξης της πολύχρονης
πολιτικής προσφυγιάς, τόσο γινόταν πιο αισθητή η ανάγκη του
απολογισμού, της αποτίμησης αυτής της πολυδιάστατης πο‐
ρείας των αγωνιστών και των παιδιών τους. Η πολιτική προσφυ‐
γιά αποτελεί ένα ιδιαίτερο και μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη
ιστορία του δημοκρατικού κινήματος της χώρας μας, με τις πολ‐
λές πτυχές (πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και τεχνικοοικονο‐
μική) της δραστηριότητας των πολιτικών προσφύγων.
Ένα από τα επιτεύγματα που σημείωσαν οι παροικίες των πολι‐
τικών προσφύγων στις φιλόξενες σοσιαλιστικές χώρες ήταν η
τεχνική κατάρτιση, η εργατική ειδίκευση, η μόρφωση και η επι‐
στημονική πρόοδος των ίδιων των αγωνιστών και των παιδιών
τους. Είναι γνωστό ότι στην πλειονότητά τους οι πολιτικοί πρό‐
σφυγες προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες, χωρίς να δια‐
θέτουν εργασιακές εμπειρίες από εργοστάσια και η μόρφωσή
τους ήταν βασικά του Δημοτικού Σχολείου.
Από τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιβλίο «Η ζωή μας στην
πολιτική προσφυγιά» (έκδοση της ΠΕΕΠΠ, Αθήνα, 2002) φαί‐
νονται η κοινωνική σύνθεση και το μορφωτικό επίπεδο των πο‐
λιτικών προσφύγων στη Σοβιετική Ένωση. Οι αγρότες
αποτελούν το 90%, οι εργάτες το 5% και οι διανοούμενοι το 5%.
Σχετικά με τις γραμματικές γνώσεις, αναφέρονται τα ακόλουθα
στοιχεία:
‐
Ανώτατη μόρφωση: 78 (0,659%)
‐
Ανώτερη τεχνική και μέση μόρφωση: 819 (6,840%)
‐
Δημοτικού Σχολείου: 9.356 (78,143%)
‐
Αναλφάβητοι: 1.719,358 (14,358%)
Σύνολο: 11.972 (100%)
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Η ίδια κατάσταση, με μικρές αποκλίσεις, υπήρχε και στις άλλες
χώρες.
Με την καθοδήγηση των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ και
των Συλλόγων των πολιτικών προσφύγων, δόθηκε σωστός προ‐
σανατολισμός στον τομέα της μόρφωσης και της τεχνικής κα‐
τάρτισης, με το σύνθημα που κυριαρχούσε: «Να κατακτήσουμε
τα κάστρα της τεχνικής και της επιστήμης».
Έτσι, λειτούργησαν τα βραδινά σχολεία για την εκμάθηση της
τοπικής γλώσσας, οι τεχνικοί όμιλοι στα εργοστάσια και φροντι‐
στήρια για την αφομοίωση της ειδικότητας και τη γνωριμία με
τις μηχανές και τις παραγωγικές διαδικασίες στον κάθε τομέα
της παραγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μόρφωση και
την τεχνική κατάρτιση των νεαρών μαχητών και μαχητριών του
ΔΣΕ και των παιδιών.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν ειδικές τεχνικές σχολές και
ειδικά σχολεία – ιντερνάτ για τα Ελληνόπουλα.
Σ’ αυτές τις σχολές θα αναφερθούμε στη συνέχεια με παραδείγ‐
ματα από τη Σοβιετική Ένωση, όπου ο αριθμός των παιδιών αυ‐
ξήθηκε σημαντικά με την άφιξη πολλών από αυτά για
συνάντηση με τους γονείς τους. Αυτό δημιούργησε προβλήματα
οικονομικά, στέγασης, σπουδών, που βρήκαν τη λύση τους με
τη φιλοξενία των παιδιών και την εκπαίδευσή τους στις αναφε‐
ρόμενες σχολές.
Εκτός από το σχολείο‐ιντερνάτ που λειτούργησε για τα μικρό‐
τερα παιδιά σε μια πολιτειούλα των πολιτικών προσφύγων, δη‐
μιουργήθηκαν το 1951 δύο Ειδικές Επαγγελματικές Τεχνικές
Σχολές, μία στο Γιάνγκι‐Γιουλ και ή άλλη στο Τσιρτσίκ (γειτονι‐
κές πόλεις της Τασκένδης.)
Οι Σχολές αυτές λειτούργησαν έως το 1962 και αποφοίτησαν
από αυτές 645 ελληνόπουλα, αποκτώντας επαγγελματική ειδί‐
κευση και γενική μέση μόρφωση επταταξίου και δεκαταξίου
σχολείου και παρακολουθώντας πρόγραμμα διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας, της Νεοελληνικής Ιστορίας και Γεωγραφίας
της Ελλάδας, που διδάσκονταν από έλληνες επαγγελματίες δα‐
σκάλους.
Από τις σχολές αυτές αποφοίτησαν σπουδαστές με τις παρα‐
κάτω ειδικότητες: Μηχανολόγοι‐εφαρμοστές: 243, μηχανολόγοι
επεξεργασίας ψυχρού μετάλλου: 264, ξυλουργοί‐επιπλοποιοί:
98, ηλεκτροτεχνίτες: 40. Σύνολο 645.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους αποφοίτους
των σχολών συνέχισαν τις σπουδές τους σε ανώτατα και ανώ‐
τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και διέπρεψαν σε διάφορους το‐
μείς της τεχνικής και της επιστήμης. Ανάμεσά τους και εκείνοι
που απέκτησαν τον τίτλο του διδάκτορα επιστημών: ο Ηλίας
Γιάννου (Ιστορικών Επιστημών), Κώστας Κατσιάβαλος (Τεχνικών
Επιστημών), Αντώνης Τσομπάνης (Φιλοσοφία) κ.ά.

αγωνιστών ενάντια στα δικτατορικά καθεστώτα της Ισπανίας,
της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και αργότερα της Χιλής, προς τα
παιδιά πολλών προοδευτικών παραγόντων όλου του κόσμου.
Στο ίδρυμα αυτό φιλοξενήθηκαν παιδιά από 80 χώρες και 85
εθνότητες. Εδώ φιλοξενήθηκαν παιδιά, όπως ο γιος του Μάο
Τσε Τουνγκ, η κόρη της επαναστάτριας Ντολόρες Ιμπαρούρι, τα
παιδιά του Παλμίρο Τολιάτι, τα παιδιά του ΓΓ του ΚΚ Κούβας
Χόρκε Βίβο Εσκότο κ.ά.
Ο αριθμός και τα ονόματα των παιδιών από την Ελλάδα εξακρι‐
βώνονται και θα δημοσιευτούν στο υπό έκδοση βιβλίο «Τα παι‐
διά της πολιτικής προσφυγιάς». Με την ευκαιρία των 60 χρόνων
από την έναρξη της πολιτικής προσφυγιάς (1949‐2009) οι μαχη‐
τές του ΔΣΕ και τα παιδιά τους που έζησαν, άμεσα, τη διεθνι‐
στική φιλία του σοβιετικού λαού, τη φροντίδα και τη
συμπαράσταση στα παιδιά, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη στο
σοβιετικό λαό και στους λαούς των άλλων φιλόξενων σοσιαλι‐
στικών χωρών. Η ιστορική αλήθεια για την έμπρακτη διεθνι‐
στική φιλία και αλληλεγγύη του σοβιετικού λαού στις πρώτες
κιόλας δεκαετίες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης είναι και απο‐
στομωτική απάντηση στους συκοφαντικούς ισχυρισμούς για
δήθεν ολοκληρωτικά καθεστώτα και εξίσωση του σοσιαλισμού
με το φασισμό. Η φροντίδα για το παιδί στο σοσιαλισμό δείχνει
τη μεγάλη υπεροχή της σοσιαλιστικής κοινωνίας απέναντι στη
βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Ελληνική Κουζίνα…
Η γνήσια ελληνική γεύση
κουβέντα με τον
Σταύρο Σταματελόπουλο,
μάγειρας από την Ελλάδα
(www.reckykuchar.cz)
Κ: Σταύρο, γιατί ήρθες στην Τσεχία;
Σ: Στην Ελλάδα παντρεύτηκα τη γυναίκα μου, η οποία είναι
Τσέχα και δούλευε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κι επειδή
έβλεπα ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δε βάδιζαν προς το καλό
αλλά προς το χειρότερο, αποφάσισα να μετακομίσω με τη γυ‐
ναίκα μου εδώ, στην Πράγα, και να μείνω μόνιμα στην Τσεχία.
Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα διότι της αρέσει
η θάλασσα, ο ήλιος, ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας. Εγώ
μεγάλωσα στην Ελλάδα και τον ήλιο, τη θάλασσα, τις όμορφες
παραλίες, κ.λπ., όλα αυτά τα έχω ζήσει. Καλά είναι, βέβαια,
αλλά μόνο για διακοπές. Για να ζήσεις στην Ελλάδα, να επιβιώ‐
σεις σήμερα είναι λίγο δύσκολο. Εγώ είμαι από την Κόρινθο.
Από την πρώτη στιγμή μ’ άρεσε η Τσεχία. Μ’ άρεσε ο χαμηλός
ρυθμός ζωής που σε κάνει πιο ήρεμο. Για μένα αυτό ήταν ένα
πολύ καλό στοιχείο διότι στην Ελλάδα είχαμε μάθει συνέχεια
στο τρέξιμο, στο στρες, κ.λπ. Ενώ εδώ αυτός ο ρυθμός σε κάνει
πιο ήρεμο και πιο σκεπτικό.
Ξεκίνησα από πολύ μικρός μέσα στη μαγειρική διότι μ’ αρέσει η
μαγειρική, δηλαδή από τα 12 μου χρόνια κι εδώ μαγείρευα –
δούλευα σε εστιατόρια στην Κόρινθο, πάντα ήθελα να μάθω.
Έβαζα τελάρα για να φτάσω τις κατσαρόλες, να βλέπω πως
ακριβώς, τι ακριβώς γίνεται στη μαγειρική. Μετά τη σχολή

Διεθνές Σπίτι Παιδιού (ΔΣΠ) στο Ιβάνοβο
Αρκετά παιδιά του εμφυλίου και της πολιτικής προσφυγιάς φι‐
λοξενήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στο Διεθνές Σπίτι του Παιδιού
(ΔΣΠ) στην πόλη Ιβάνοβο της Ρωσίας. Η ιστορική πόλη των
υφαντουργών της Ρωσίας έγινε γνωστή με την ίδρυση του ιδρύ‐
ματος για την περίθαλψη των ορφανών παιδιών, το λεγόμενο
INTERDOM. Το ΔΣΠ ιδρύθηκε το 1933, με πρωτοβουλία της Διε‐
θνούς Οργάνωσης Βοήθειας στους Εργάτες (ΔΟΒΕ) και προορι‐
ζόταν για παιδιά, οι γονείς των οπίων βρίσκονταν σε φυλακές
και εξορίες σε χώρες με αντιδραστικά, φασιστικά καθεστώτα.
Τα μέσα για την οικοδόμηση του πρώτου συνόλου των κτιρίων
συγκεντρώθηκαν από εθελοντικές προσφορές των εργατών,
καθώς και από προσφορές των τμημάτων της ΔΟΒΕ Γερμανίας,
Ελβετίας, Δανίας και άλλων χωρών.
Η δημιουργία τέτοιου παιδικού σπιτιού αποτελούσε την έμπρα‐
κτη εκδήλωση του διεθνισμού, της καλής θέλησης και αλληλεγ‐
γύης των Σοβιετικών πολιτών προς τα ορφανά παιδιά των
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έγινα μάγειρας, ακόμα και στο στρατό όταν έκανα τη θητεία
μου. Πρώτα δούλευα σε μικρά εστιατόρια και μετά με προσλά‐
βανε σε μεγάλα – πρώτα στο Oympus Hotel, στο κέντρο της
Αθήνας, μετά ήρθε άλλη πρόταση από το ξενοδοχείο Μακεδο‐
νία Palace στη Θεσσαλονίκη. Μετά ακολούθησε μια καλή πρό‐
ταση για δουλειά που έμεινα τρεις σαιζόν στο Ελούντα Beach
στην Κρήτη. Εκεί συνεργάστηκα με μεγάλους σεφ οι οποίοι μου
μάθανε πάρα πολλά στοιχεία για να προοδεύσω σε αυτή τη
δουλειά.
Όσο αφορά τη δουλειά μου εδώ στην Τσεχία, είμαι κάθετος και
ανένδοτος στο όταν λέμε γαλλικό εστιατόριο, π.χ., αυτό σημαί‐
νει γαλλικά προϊόντα, γάλλος μάγειρας. Το ίδιο αφορά και τα
ελληνικά εστιατόρια, δηλαδή να χρησιμοποιούν ελληνικά προ‐
ϊόντα εκατό τοις εκατό διότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν πάρα
πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν σ’ άλλες χώρες, όπως το
λάδι, το γιαούρτι, τη φέτα – είναι πράγματα αφεντικά ελληνικά.
Όταν λοιπόν, εγώ θα μπω σ’ ένα ελληνικό εστιατόριο στην Τσε‐
χία, θα φάω μια ελληνική σαλάτα με λάδι από την Ισπανία
επειδή είναι φτηνό και φέτα Μπαλκάνσκυ συρ και οτιδήποτε
άλλο σκληρό τυρί, το οποίο δεν είναι φέτα, είναι παραποίηση
στο όνομα «Ελληνική σαλάτα». Είναι όπως και το Ούζο, τη φέτα
για τα οποία γίνανε μεγάλες διαδικασίες για τη χώρα προέλευ‐
σης τους και τελικά οι Έλληνες κέρδισαν αυτά τα προνόμια. Έτσι
και για μένα όταν βρίσκεσαι εκτός Ελλάδας και θέλεις να προ‐
σφέρεις κάτι ελληνικό, πρέπει να το προσφέρεις εκατό τοις
εκατό ελληνικό. Όταν προσφέρεις 50% ελληνικά και 50% ξένα
προϊόντα για να σου βγει πιο φτηνό χάνεις στην ποιότητα, χά‐
νεις σε πολλά άλλα πράγματα. Πάρε τη ρίγανη, την οποία βρί‐
σκεις σε πληθώρα στην Ελλάδα και τη χρησιμοποιούμε σε πάρα
πολλά φαγητά, τη ρίγανη, το θυμάρι του βουνού, τη ρίγανη που
μυρίζει Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά εκτός στην Ελλάδα. Όλα
αυτά τα πράγματα με κάνουν πιο σκεπτικό, πιο αναποφάσιστο
σε πολλά πράγματα και γι’ αυτό στο επάγγελμα μου, στα μαγα‐
ζιά που συνεργάζομαι, (οι Έλληνες που έχουν κάποια μαγαζιά
στην Τσεχία, ή έχουν μεγαλώσει εδώ και για μένα ήταν κάτι το
χειρότερο επειδή δεν ξέρουνε τι γίνεται στην Ελλάδα και προ‐
σπαθούν να περάσουν ένα ελληνικό στοιχείο που στην πραγμα‐
τικότητα δεν έχουν το ελληνικό στοιχείο) επιμένω να
χρησιμοποιούνται γνήσια ελληνικά προϊόντα. Εγώ δεν δέχομαι
ότι ξένα χέρια μπορούν να προσφέρουν το γνήσιο ελληνικό.
Μόνο ελληνικά χέρια, ο Έλληνας μπορεί να προσφέρει το ελλη‐
νικό.

οποία αγαπώ πάρα πολύ, αν και τη μισώ για κάποια λάθη της,
πάντα θα υποστηρίζω το γνήσιο ελληνικό στοιχείο. Το ελληνικό
κράτος δε βοηθάει αλλά κι ούτε μπορεί να βοηθήσει τους Έλλη‐
νες της διασποράς. Ότι κάνουμε, το κάνουμε μόνη μας. Εμείς
βοηθάμε την Ελλάδα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εμείς προ‐
ωθούμε την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει βοήθεια προς εμάς.
Ο Τσέχος ζητάει ελληνικές γεύσεις. Για μένα ο Τσέχος έχει ένα
καλό – θα πάει σ’ ένα ελληνικό εστιατόριο, όμως όταν καταλά‐
βει ότι αυτό που του προσφέρεις δεν είναι ελληνικό, είναι δύ‐
σκολο γι’ αυτόν να επιστρέψει σ’ αυτό το εστιατόριο. Μιλάμε
για τον Τσέχο που ξέρει. Βέβαια, υπάρχουν καλά εστιατόρια ελ‐
ληνικά, αλλά τα καλά εστιατόρια προσπαθούν να κάνουν μια
καλή διαφήμιση αλλά δεν προσπαθούν να κάνουν μια καλή
προώθηση της ελληνικής κουζίνας. Ναι μεν είσαι σε ελληνικό
εστιατόριο, αλλά προσπάθησε να υποστηρίξεις το προϊόν που
έχεις μέσα, το ελληνικό προϊόν για να προσφέρεις στον πελάτη
100% ελληνικό φαγητό.

Κ: Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να προσφέρουμε
μια γνήσια ελληνική κουζίνα με όλα τα απαραίτητα
που υπάρχουν εδώ…
Σ: Ο Ελληνας έχει ένα κακό και είναι το εξής: Τα ξέρω όλα,
μπορώ να κάνω τα πάντα, μπορώ να λέω τα πάντα, αλλά δεν
μπορώ να τα υλοποιήσω. Και σαν Έλληνες έχουμε μάθει να εί‐
μαστε του γρήγορου χρήματος, της γρήγορης απολαβής χρημά‐
των, που αυτό συνεισφέρει λάθος στους επιχειρηματίες και
γυρίζει μπούμερανγκ, αντίχτυπο λάθος της επιχειρηματικής κί‐
νησης. Προσπαθείς να κάνεις κάτι, καν’ το σωστά. Προσπαθείς
να μαγειρέψεις με ελληνικά προϊόντα, βάλε τα 100% ελληνικά,
μη κάνεις μιξ, μίγμα με ξένα και ελληνικά προϊόντα. Κάνε το
σωστά. Δεν μπορώ να κάνω εγώ ντολμαδάκια με μια συνταγή
Ουκρανής που την έχει ακούσει από κάποιον Έλληνα που δεν
είναι μάγειρας και που έτυχε να μένει στην Τσεχία για δυο
μήνες και έφυγε. Τις προάλλες πήγα σ’ ένα εμπορικό κέντρο και
είχε μια βδομάδα αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα, φαγητό.
Και έφαγα τζατζίκι. Το είχανε κάνει με δικό τους γιαούρτη που
δεν έχει την πυκνότητα του ελληνικού γιαουρτιού που έχει 35%
πυκνότητα ενώ το δικό τους έχει 5%. Ήταν σα μια κρύα σούπα.
Αυτά λοιπών είναι παραποίηση του προϊόντος. Θέλεις να κάνεις
κάτι το σωστό, ψάξε έναν άνθρωπο που ειδικεύεται σ’ αυτό τον
τομέα. Θα τον πληρώσεις; Να τον πληρώσεις! Θα σου αποφέρει
όμως 100% της επιτυχίας σου.
Εμένα το πιστεύω μου είναι αφού υπάρχει μια ελληνική μειονό‐
τητα, υπάρχουν τα ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν εστιατόρια
που θέλουν να προωθήσουν τα ελληνικά προϊόντα και τις ελλη‐
νικές γεύσεις, για μένα θα πρέπει να τις προωθούνε σωστά,
καλά, αυθεντικά και όχι με παραλλαγές. Δεν είμαι ρατσιστής,
δεν αντιπαθώ άλλες χώρες, αλλά δεν δέχομαι ποτέ ότι άλλα
χέρια εκτός από του Έλληνα μπορούν να σου βγάλουνε 100%
αυθεντική ελληνική συνταγή. Μιλάω πάντα βέβαια για τον
επαγγελματικό τομέα. Όσο αφορά το οικογενειακό μαγείρεμα
στο σπίτι, πχ εγώ θέλω να κάνω κοκκινιστό. Βέβαια και το κρέας
θα είναι ντόπιο, αλλά θα πάω σ’ ένα ελληνικό μαγαζί τροφίμων
να πάρω τον πελτέ τον ελληνικό για να δώσει την ελληνική
γεύση. Το τσέχικο πουρέ δε θα μου δώσει τη γεύση της Ελλά‐
δας. Και στο ελληνικό εστιατόριο που δεν χρησιμοποιεί τον ελ‐
ληνικό πελτέ το κοκκινιστό δεν θα έχει την ίδια γεύση.
Επομένως, από τη στιγμή που πάω σ’ ένα ελληνικό εστιατόριο
εγώ σαν Έλληνας, και δε βρίσκω ελληνικές γεύσεις, γιατί να
πάω; Ναι, ακόμα και το αλάτι έχει διαφορετική γεύση.

Κ: Μήπως ένας ξένος δεν μπορεί να μάθει εάν του
δείξουνε το τι εστί ελληνική γεύση;
Σ: Και να του δείξεις και να μάθει πάλι δεν μπορεί να μάθει τις
γεύσεις τις ελληνικές, όπως μου τις δίδαξε έμενα η γιαγιά μου
και η μάνα μου, η θεία μου, τα ελληνικά σπίτια. Είναι πολύ δια‐
φορετικά τα πράγματα. Πολλές γεύσεις εδώ παραποιούνται
πάρα πολύ. Εδώ τα ελληνικά εστιατόρια απευθύνονται κυρίως
στους Τσέχους. Τώρα που ζούμε στο 2010, και οι αγορές έχουν
ανοίξει, ο Τσέχος θα πάει στην Ελλάδα διακοπές, θα φάει στην
Ελλάδα κι όταν θα γυρίσει στην Τσεχία, θα φάει σ’ ένα ελληνικό
εστιατόριο και δε θα βρει τη γεύση που βρήκε στην Ελλάδα.
Λοιπόν, σ’ αυτό το πράγμα εμείς οι Έλληνες που ζούμε εδώ
στην Τσεχία πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να
προσφέρουμε την παράδοση μας, τα προϊόντα μας, τα γνήσια
στοιχεία μας, να τα δει ο Τσέχος με διαφορετικό μάτι και να μη
το βλέπει σαν εκμετάλλευση. Και στην Τσεχία υπάρχουν πολλοί
Έλληνες που έχουν επενδύσει σ’ αυτό για να φέρουν πιο κοντά
τα ελληνικά προϊόντα στον Τσέχο. Αυτά πρέπει να υποστηρι‐
χτούν περισσότερο για να μπορέσει να μάθει και ο Τσέχος ποιες
είναι οι ελληνικές γεύσεις και τα γνήσια ελληνικά προϊόντα.
Εγώ που έχω ζήσει, μεγαλώσει, μαγειρέψει στην Ελλάδα, την
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Κ: Σε ποια εστιατόρια έχεις δουλέψει στην Πράγα;

ΜΟΥΣΙΚΗ….

Σ: Όταν πρωτοήρθα δούλεψα στο Aubergine Provencal, ένα
γαλλικό εστιατόριο, πολύ καλό και με πολύ προσεγμένη κου‐
ζίνα. Ο λόγος που έφυγα από κει ήταν για να πάω σε ένα ελλη‐
νικό εστιατόριο το «Άρτεμις». Δεν τα βρήκαμε διότι το σκεπτικό
το δικό τους με το δικό μου σκεπτικό διέφερε σ’ όσο αφορά τον
τρόπο λειτουργίας. Μετά ξεκίνησα σ’ ένα άλλο εστιατόριο, κά‐
θισα ένα χρόνο εκεί, στο «Κρι‐Κρι» και ο λόγος που σταμάτησα
από κει είναι ότι μαθαίνεις μερικούς ανθρώπους κάποια πράγ‐
ματα και μετά επειδή ο Έλληνας έχει και αυτό το στοιχείο μέσα
του, δηλαδή τα θέλει όλα δωρεάν, αλλά τίποτα δεν είναι δω‐
ρεάν σ’ αυτή τη ζωή – ότι δίνεις παίρνεις. Ο μάγειρας είναι το Α
και το Ω σ’ ένα εστιατόριο. Ο μάγειρας είναι η κολόνα του μα‐
γαζιού. Ένα εστιατόριο μπορεί να έχει ωραίο design, ωραίο ντε‐
κόρ, μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά όλοι το ξέρουμε ότι στο
εστιατόριο πηγαίνουμε για να φάμε. Άρα αυτό που θέλουμε
είναι μια καλή γεύση, ένα καλό πιάτο. Και το μυστικό για τους
ανθρώπους που τους αρέσει το καλό φαγητό είναι – πρώτα να
φάει το μάτι και μετά ο ουρανίσκος τους να έχει την κατάλληλη
γεύση για να μπορέσει να απολαύσει όλο αυτό το στοιχείο.

Είκοσι ένα ελληνικοί δίσκοι
που δεν πρέπει να λείπουν
από καμιά δισκοθήκη…
* του Μιχάλη Πουργουρίδη, Λεμεσό, Κύπρο
Το ελληνικό τραγούδι είναι μια μεγάλη περιπέτεια και σε πο‐
σότητα, αλλά και σε ποιότητα. Είναι μια πηγή χαράς και αγά‐
πης, αισθημάτων και αναμνήσεων, που προσφέρει στον
καθένα από μας ένα σωρό από ψυχολογικές μεταλλάξεις, ευ‐
χάριστες και δυσάρεστες και όπως έχετε διαπιστώσει πολλές
φορές αυτό είναι μια διαδικασία, που απορρέει απ’ όλον
αυτόν το μουσικό πλούτο. Σίγουρα, η επιλογή αυτή των δί‐
σκων είναι υποκειμενική και ίσως δημιουργεί τυχόν διαφω‐
νίες. Παραμένει, όμως, μια επιλογή ουσίας και δίσκων, που
ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει σε κάθε δισκοθήκη που
θέλει να ξεχωρίζει. Όταν ξέρετε ή έχετε τους δίσκους αυτούς,
σας δίνεται η ευκαιρία να οργανώσετε τη δισκοθήκη σας και
να θυμηθείτε την ουσία της ελληνικής μουσικής. Οι είκοσι ένα
αυτοί δίσκοι που προτείνουμε, πρέπει σαφώς να γίνουν σα‐
ράντα, εξήντα, ογδόντα, εκατό, για να καλύψουν αφ’ ενός ένα
μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού και αφ’ ετέρου του
προσωπικού σας γούστου. Η επιλογή αυτή γίνεται χωρίς σειρά
αξιολόγησης, αφού καθένας από αυτούς θα μπορούσε να
ήταν σε οποιαδήποτε θέση.

Κ: Τώρα με την κρίση που υπάρχει βγαίνει ο κόσμος
στα εστιατόρια;
Σ: Αν και έχουμε κρίση ο κόσμος βγαίνει. Σ’ ένα καλό εστιατόριο
που προσφέρει καλό προσεγμένο φαγητό και καλό σέρβις, ο
κόσμος θα πάει εκεί να φάει και να πιεί. Είναι από τις λίγες
απολαύσεις που μας έχουνε μείνει για να επικοινωνούμε. Σ’
ένα χώρο συνεστίασης όπως είναι το εστιατόριο, βλέπεις αν‐
θρώπους, βλέπεις κίνηση, δοκιμάζεις πράγματα, γεύσεις, και‐
νούργια πράγματα. Και γι’ αυτό έχει εξελιχθεί η διεθνή κουζίνα,
όχι μόνο η ελληνική. Εμείς οι μάγειροι προσπαθούμε κάθε μέρα
να βρούμε και να προσφέρουμε καινούργια πράγματα, και‐
νούργιες ιδέες στον κόσμο, καινούργιες γεύσεις για να μη μέ‐
νουνε στάσιμες. Γενικά η ελληνική κουζίνα δεν έχει καινούργιες
γεύσεις, είναι παραδοσιακή. Αλλά σε μας τους νέους μαγείρους
ισχύει ένα πράγμα – έχουμε παντρέψει την παράδοση με την
τεχνολογία. Μπορούμε να προσφέρουμε ένα απλό παραδο‐
σιακό πιάτο σε γαλλικό design να πούμε. Δηλαδή προσφέρεις
παραδοσιακό πιάτο με κάποιο διαφορετικό σύγχρονο στυλ.

1. Ο δρόμος (Μίμης Πλέσσας ‐ Λευτέρης Παπαδό‐
πουλος)‐Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος ‐ Ρένα
Κουμιώτη ‐ Πόπη Αστεριάδη, Lyra, 1969
Ξεκινώντας, λοιπόν, την πρότασή μας, που είναι για δίσκους
που δεν πρέπει να λείπουν από καμιά δισκοθήκη, ο πρώτος
είναι «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπου‐
λου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1969 από τη Lyra. Η σπουδαι‐
ότητα του δίσκου αυτού, για όσους έζησαν την εποχή του, είναι
ότι περιέχει τραγούδια «που γράφτηκαν δίπλα στη σκιά του
στρατού κατοχής και δηλώνουν τη δίψα για ζωή, αγάπη και
έρωτα» και για τους νεώτερους «για να τους σεργιανά στα
τοπία της γειτονιάς, μιας εποχής που δε γνώρισαν». Είναι ένας
από τους πιο εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών και είναι
γεμάτος με τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο.

Κ: Ποιο είναι το μήνυμά σου για τους Έλληνες εδώ;
Σ: Εύχομαι κάποια στιγμή οι έλληνες επιχειρηματίες στην Τσε‐
χία, εστιάτορες και μη να προσπαθήσουν να καταλάβουνε και
να υποστηρίζουν τους έλληνες υπαλλήλους και πελάτες για να
μπορέσουν να δώσουνε το καλύτερο, για να μπορέσουν να κερ‐
δίσουν όχι μόνο τον Τσέχο, αλλά και τον Έλληνα που ζει στην
Τσεχία και στην Ελλάδα. Θέλω κάποτε να μπω σε ελληνικό
εστιατόριο εδώ και να ακούω αυτή την βαβούρα που ακούγαμε
στα εστιατόρια στην Ελλάδα σε παρέες, κ.λπ. Ο Ελληνας να
υποστηρίζει τον Έλληνα. Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο στην
Τσεχία διότι έχουμε μάθει λάθος με την ελληνική μας νοοτρο‐
πία να είμαστε ανταγωνιστές με την κακή έννοια. Και ειδικά
εδώ που είμαστε λίγοι πρέπει να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον.

2. Να ‘τανε το ‘21 (Σταύρος Κουγιουμτζής ‐ Σώτια
Τσώτου)‐Tραγούδι: Γιώργος Νταλάρας, Minos 1970
Δεύτερο άλμπουμ που προτείνουμε είναι αυτό του Σταύρου
Κουγιουμτζή, με τίτλο «Nα ‘τανε το ‘21», που ερμηνεύει ο Γιώρ‐
γος Νταλάρας. Ένας δίσκος αντιπροσωπευτικός τόσο για το συν‐
θέτη όσο και για τον ερμηνευτή, που τους αναδεικνύει σε δύο
μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
Άλλο ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί τα πέτρινα χρόνια της δι‐
κτατορίας και συγκεκριμένα το 1970 από τη Minos, κάτι όμως
που δεν το εμποδίζει να γίνει ιδιαίτερα αγαπητό, να καθιερώσει
τους Νταλάρα, Κουγιουμτζή και τη Σώτια Τσώτου ως πρωτοεμ‐
φανιζόμενη στιχουργό. Τα τραγούδια του δίσκου ξεσηκώνουν
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το συναίσθημα και ταξιδεύουν την ψυχή: από το «κάπου νυ‐
χτώνει» και το «μ’ έκοψαν, με χώρισαν στα δυο» μέχρι το «ο
ουρανός φεύγει βαρύς» και το ομώνυμο του δίσκου, γεγονός
που σε κάνει να μην ξέρεις τι να πρωτοτραγουδήσεις. Οι βυζαν‐
τινοί δρόμοι σμίγουν με το λαϊκό τραγούδι και καθιερώνουν τον
Κουγιουμτζή ως έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της
μετά Χατζιδάκι και Θεοδωράκη γενιάς.

ρεάζοντας αρκετούς από τους μεταγενέστερους συνθέτες.

6. Το χαμόγελο της Τζοκόντα – Μάνος Χατζιδάκις,
Εmi, 1965
Στη συνέχεια πάμε σε ορχηστρική μουσική και σ’ ένα δίσκο
πραγματικά αριστούργημα, που ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του
1965, στη Νέα Υόρκη. Ο μοναδικός λυρισμός του Μάνου Χατζι‐
δάκι βρίσκει μ’ αυτό το έργο το απόλυτο πλαίσιο για ν’ ανα‐
πτυχθεί, αλλά και να ορίσει το πολιτιστικό και μουσικό επίπεδο
που θα κινηθεί από τούδε και στο εξής. Από τα «10 τραγούδια
στο ίδιο κλίμα για ορχήστρα», θα μπορούσαμε ν’ ακούσουμε
και τα δέκα για να διαπιστώσουμε πόσο ευτυχισμένα συνυπάρ‐
χουν εδώ η Ανατολή και η Δύση. Tα λόγια του συνθέτη στο οπι‐
σθόφυλλο του δίσκου είναι καταλυτικά: «σε μια παρέλαση στη
Νέα Υόρκη με χρώματα και πλημμυρισμένη από κόσμο την 5η
Λεωφόρο, βρισκόμουν ένα απόγευμα Κυριακής, το φθινόπωρο
του 1963, όταν συνάντησα μια γυναικούλα να περπατάει μο‐
ναχή, με μια απελπισμένη αδιαφορία για το ότι συνέβαινε
γύρω της, χωρίς κανείς να την προσέχει, μόνη κι έρημη μέσα
στο άγνωστο πλήθος...»

3. Θαλασσογραφίες (Μάνος Λοϊζος ‐ Λευτέρης Πα‐
παδόπουλος)‐Tραγούδι: Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης
Καλατζής, Γιάννης Πάριος, Μαρίζα Κωχ, Μάνος Λοϊ‐
ζος, Minos, 1970
Ο Μάνος Λοΐζος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «ευγε‐
νική» δύναμη του ελληνικού τραγουδιού. Το 1968, κυκλοφορεί
το δίσκο «O σταθμός», που σημειώνει τεράστια επιτυχία, ενώ
το 1970 ο δίσκος «Θαλασσογραφίες» έρχεται να επιβεβαιώσει
το γνήσιο ταλέντο του συνθέτη. Όλοι οι Έλληνες σιγοψιθυρί‐
ζουν τη «γοργόνα», την «Τζαμάικα», το «έχω έναν καφενέ» και
το «Σεβάχ, το θαλασσινό», που ερμηνεύει μοναδικά ο ίδιος ο
συνθέτης. Τους στίχους στο δίσκο αυτό, όπως και στον προ‐
ηγούμενο, υπογράφει ο προσωπικός φίλος του συνθέτη, Λευτέ‐
ρης Παπαδόπουλος, ο οποίος αποδεικνύεται ιδανικός
συνδημιουργός του. Έτσι, επιβεβαιώνουν άλλη μια φορά πως οι
παρέες γράφουν ιστορία και μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι
αυτής.

7. Ζεστά Ποτά ‐ Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Emi,
1985
Το 1985, η ΕΜΙ κυκλοφορεί τα «Ζεστά ποτά» των αδελφών Κα‐
τσιμίχα, που μέχρι τότε υπήρξαν περιπλανώμενοι του ελληνι‐
κού ροκ περιθωρίου. Διαβατήριο για την πρώτη τους
δισκογραφική δουλειά υπήρξε η διάκριση του τραγουδιού τους
«μια βραδιά στο λούκι» στο φεστιβάλ της Κέρκυρας. Από τότε
που ο δίσκος κυκλοφόρησε, κανένας δεν πίστεψε ότι ο κόσμος
θα λατρέψει τα τραγούδια τους. Το «Ρίτα‐Ριτάκι» άρχισε να
κερδίζει τον κόσμο και ακολούθησε ο «Φάνης», το «γέλα, πουλί
μου» και τα υπόλοιπα κομμάτια. Τελικό αποτέλεσμα αυτής της
προσπάθειας είναι ένας πλατινένιος δίσκος, που δίκαια θεωρή‐
θηκε ένας από τους πληρέστερους των τελευταίων χρόνων.

4. Μαρινέλλα ‐ Χρυσές Επιτυχίες, Phillips, 1993
Το 1993, κυκλοφόρησε ο διπλός δίσκος «Αναδρομή» στα τρα‐
γούδια που έχει ερμηνεύσει η Μαρινέλλα. Και τι δεν περιλαμ‐
βάνει αυτό το άλμπουμ! Από Άκη Πάνου μέχρι Γιώργο Ζαμπέτα
και Τόλη Βοσκόπουλο. Από Μίμη Πλέσσα μέχρι Κώστα Χατζή
και Γιώργο Χατζηνάσιο. Μεγάλο της εφόδιο η φωνή της, που
τραγουδάει κυριολεκτικά τα πάντα: «σταλιά‐σταλιά», «τι να
φταίει», «άνοιξε πέτρα», «πυρετός», «κι ύστερα», «σύνορα η
αγάπη δε γνωρίζει», τραγούδια που όλοι αγαπάμε από μια
φωνή που έγραψε ιστορία. Μια γυναικεία φωνή που από τη
στιγμή που αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα, άρχισε να τρα‐
γουδάει τη μια επιτυχία μετά την άλλη. Έντονη ή τρυφερή, με‐
λωδική ή έξω καρδιά, η Μαρινέλλα σ’ αυτό το άλμπουμ
τραγουδάει τα πάντα.

8. Μαμά, γερνάω (Σταμάτης Κραουνάκης ‐ Λίνα Νι‐
κολακοπούλου), Τραγούδι: Τάνια Τσανακλίδου
Από τα «Ζεστά ποτά» των αδελφών Κατσιμίχα στο «Μαμά, γερ‐
νάω» των Κραουνάκη και Νικολακοπούλου, με ερμηνεύτρια την
Τάνια Τσανακλίδου, που κυκλοφόρησε το 1988. Σχέσεις με τη
μητέρα, σχέσεις με την ίδια τη ζωή, με στίχους που εξελίχθηκαν
πολύ έντονα σε φράσεις σλόγκαν. Το ομώνυμο τραγούδι δίνει
τον τίτλο του στο άλμπουμ, που ακόμα συγκινεί, ιδιαίτερα
όσους αγγίζουν ή ξεπερνούν τα .....άντα. Βρισκόμαστε στα τέλη
της δεκαετίας του ‘80 και τα ονόματα των δημιουργών του δί‐
σκου βρίσκονται σε μια ανοδική πορεία. Τόσο ο συνθέτης όσο
και η στιχουργός εμπιστεύονται το δίσκο αυτό στην τόσο θεα‐
τρική ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλίδου. Συνολικά το άλμπουμ,
αν και κινείται σε χαμηλούς τόνους, έχει μια μεγάλη δυναμική,
καθώς παντρεύει τη στιχουργική τάση μοναχικότητας και ευαι‐
σθησίας της Νικολακοπούλου με τη δυναμική προσέγγιση του
Κραουνάκη. Πολλά είναι τα τραγούδια του δίσκου, στα οποία
μπορεί να σταθεί ο ακροατής. Από το «πάμε κάπου», στο «πά‐
τωμα» μέχρι τη «Φωφώ», τραγούδια με τα οποία οι συντελε‐
στές του δίσκου αποδεικνύουν το πόσο πολύ κοντά βρίσκονται
στις ιστορίες που ζούμε όλοι μας.

5. Ο πιο καλός ο μαθητής (Γιώργος Ζαμπέτας)‐Τρα‐
γούδι: Χάρις Αλεξίου, Σταμάτης Κόκοτας, Στέλιος
Καζαντζίδης, Μαρινέλλα, Δημήτρης Μητροπάνος,
Γρηγόρης Μπιθικώτσης και άλλοι, Εmi, 1992
Το 1992, σ’ ένα διπλό cd ή σ’ ένα τριπλό βινύλιο, η δισκογρα‐
φική εταιρεία ΕΜΙ κυκλοφορεί ένα ανθολόγιο τραγουδιών του
πιο καλού δασκάλου στο μπουζούκι, τραγούδια που αγαπήθη‐
καν και ξεχώρισαν όσο λίγα. Αυτό, λοιπόν, το διπλό cd δεν είναι
μόνο αναπόσπαστο μέρος των λαϊκών προγραμμάτων στη νυ‐
χτερινή διασκέδαση όσα χρόνια κι αν περάσουν, αλλά και μεγά‐
λες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, απαραίτητες σε κάθε
δισκοθήκη. Στιγμές χρωματισμένες από το ιδιαίτερο ύφος του
δημιουργού τους, ερμηνευμένες από τον ίδιο, αλλά και τις πιο
αξιόλογες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η ιδιαίτερη πενιά
και ο ήχος του είναι τα χαρακτηριστικά που τον καθορίζουν.
Από τις πρώτες νότες της μελωδίας του αναγνωρίζουμε τον
τρόπο γραφής του. Τα τραγούδια του έχουν ταυτότητα και μέσα
στα χρόνια κατάφεραν να ενώσουν πολλές γενιές. Μελωδικά ο
Ζαμπέτας άφησε σημαντικό ίχνος στο ελληνικό τραγούδι, επη‐

9. Φορτηγό ‐ Διονύσης Σαββόπουλος, Lyra, 1966
Το 1965, ο σχετικά πρόσφατα αφιχθείς από τη Θεσσαλονίκη,
Διονύσης Σαββόπουλος, επισκέπτεται για πρώτη φορά το κτί‐
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ριο της οδού Ζαλοκώστα 4, όπου και τα γραφεία της νεοσύστα‐
της δισκογραφικής εταιρίας «Lyra». Εκεί, εντοπίζει τον Αλέκο
Πατσιφά, στον οποίο εκστομίζει το ιστορικό: «Γεια σας! Ήρθα
να μ’ εκμεταλλευτείτε». Ο Πατσιφάς συνέρχεται από το σοκ, τον
καλεί σε ακρόαση και τον βρίσκει απαράδεκτο. Παρά ταύτα, τον
συντηρεί με δανεικά κι αγύριστα κατοστάρικα επί σειρά φορτι‐
κών επισκέψεων και προς έκπληξη όλων του ηχογραφεί και 4
τραγούδια, που αργότερα κυκλοφορούν ως extended play.
Κατά το μυθιστορηματικό αυτό τρόπο, ο περίεργος νέος και τα
αλλόκοτα τραγούδια του βρίσκουν στέγη και αυτός που έλειπε
από το ελληνικό τραγούδι έκτοτε δηλώνει ανελλιπών παρών.
Το «Φορτηγό», ως δίσκος 33 στροφών, κυκλοφόρησε στις
22.11.1966 και περιλαμβάνει τα τραγούδια που άκουσε ο αεί‐
μνηστος Αλέκος Πατσιφάς στο πατάρι της Lyra, δηλαδή τη
«συννεφούλα», «ήλιε‐ήλιε, αρχηγέ», «μη μιλάς άλλο γι’
αγάπη», «τα κορίτσια που πηγαίνουν δυο‐δυο», «οι παλιοί μας
φίλοι» και πολλά άλλα.

12. Ο Σταυρός του Νότου (Νίκος Καββαδίας ‐ Θάνος
Μικρούτσικος), Τραγούδι: Γιάννης Κούτρας, Βασί‐
λης Παπακωνσταντίνου, Αιμιλία Σαρρή
Κάτι ανάλογο με το Μάνο Λοΐζο κάνει κι ο Θάνος Μικρούτσικος
με τον «Σταυρό του Νότου», που απομακρύνεται κι αυτός από
το πολιτικό τραγούδι, με τη μόνη διαφορά ότι πλέει στα πέλαγα
του έντεχνου με το θαλασσινό αέρα του Νίκου Καββαδία να
φυσάει στα πανιά του. Αφορμή για το δίσκο αυτό γίνεται το σή‐
ριαλ της κρατικής τηλεόρασης «Πορεία μηδέν» και τα 7 τραγού‐
δια που γράφονται για τις ανάγκες της σειράς. Το «Κuro Siwo»
πρωταγωνιστεί και ακούγεται ως τραγούδι των τίτλων κι έτσι οι
στίχοι του Καββαδία μπαίνουν για πρώτη φορά στο σπίτι του
κάθε Έλληνα, φαντάζοντας όμως «παράξενα» κάθε φορά που
ακούνε λέξεις των ναυτικών, όπως π.χ. «ο μπούσουλας είναι
που στρέφει ή το καράβι». Ακούγοντας το δίσκο αυτό, το ερώ‐
τημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν η μουσική ή ο στίχος
ήταν αυτό που στάθηκε αφορμή ν’ αγαπηθούν τόσο πολύ τα
τραγούδια αυτά. Όποια, όμως, κι αν είναι η απάντηση, η διαπί‐
στωση είναι πως ο «Σταυρός του Νότου» πρόκειται για μια από
τις καλύτερες μελοποιήσεις στην ελληνική δισκογραφία.

10. Reflec ons (Μάνος Χατζιδάκις), New York Rock
and Roll Ensemble
Τα έξι χρόνια (1966‐1972) που ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν στην
Αμερική, ασχολήθηκε περισσότερο με μουσική για τον κινημα‐
τογράφο, γράφοντας για τις ταινίες “Blue”, “Fade in” και άλλες.
Επίσης, ολοκλήρωσε το πιανίστικο έργο του «Ρυθμολογία», ενώ
ο μόνος κύκλος τραγουδιών του αυτήν την περίοδο είναι ο δί‐
σκος “Reflec ons” με αγγλικούς στίχους των μελών του συγκρο‐
τήματος New York Rock ‘n’ Roll Ensemble, με τον οποίο έκανε
την ηχογράφηση. Ένας δίσκος πολλαπλών επιπέδων ανάγνω‐
σης, που αν και ο Χατζιδάκις συνδιαλέγεται με την «ποπ» αι‐
σθητική, σε κάθε περίπτωση διατηρεί τη βαθειά εσωτερικότητα
του συνόλου του έργου του. Ανεξαρτήτως γλώσσας, ο Μάνος
Χατζιδάκις εμφανίζεται περισσότερο «διεθνής» και πολύχρω‐
μος από ποτέ. Έχοντας άριστες σχέσεις με την πρωτοπορία νε‐
οϋρκέζικης νέας σκηνής, επηρεάζεται συνειδητά από αυτήν και
καταθέτει μια εργασία πολλαπλών επιπέδων ανάγνωσης. Ο δί‐
σκος “Reflec ons” ηχογραφήθηκε το 1970 από τη δισκογραφική
εταιρεία Atlan c, εκ νέου έγινε το 1993 με τίτλο «Αντικατοπτρι‐
σμοί», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή της Αλίκης Κα‐
γιαλόγλου και η αυθεντική εκτέλεση με αγγλικό στίχο
κυκλοφόρησε ξανά από το ελληνικό συγκρότημα Raining Pleas‐
ure το Μάιο του 2005.

13. Οδός Νεφέλης ΄88 ‐ Χάρις Αλεξίου, Phillips, 1995
Τραγούδια από καρδιάς, εμπνευσμένα και με μεράκι , έγραψε η
Χάρις Αλεξίου στο άλμπουμ «Οδός Νεφέλης ΄88», με τη δισκο‐
γραφική εταιρία Phillips το 1995. Πρόκειται για την πρώτη ολο‐
κληρωμένη δουλειά της Αλεξίου, που γίνεται στιχουργός, αλλά
και συνθέτης 12 τραγουδιών, που όχι μόνο την εκφράζουν,
αλλά είναι και κατά κάποιον τρόπο βιωματικά. Είναι ένας δί‐
σκος, που ουσιαστικά σηματοδοτεί μια άλλη πορεία της Αλε‐
ξίου στο ελληνικό τραγούδι μετά τα λαϊκά άσματα που
ερμήνευσε, αλλά και τη μεταστροφή που έκανε τόσο με το
Θάνο Μικρούτσικο, όσο και με το Νίκο Αντύπα. Από το «ψυχές
και σώματα» μέχρι την «πανσέληνο», τον «άνθρωπο του
κάβου», «οι άντρες περνούν μαμά», τραγούδια που το καθένα
έχει τη δική του αξία στο δίσκο αυτό.

14. Στου αιώνα την παράγκα (Θάνος Μικρούτσικος ‐
Δημήτρης Μητροπάνος), Minos‐Emi, 1996
Πρόκειται για τον πιο λαϊκό δίσκο του Μικρούτσικου, με τρα‐
γούδια γραμμένα για την σπάνια και γνήσια λαϊκή φωνή του
Δημήτρη Μητροπάνου. Παράλληλα δε, είναι και ο πιο έντεχνος
δίσκος του ερμηνευτή, αν εξαιρέσουμε τη συνεργασία του με το
Γιάννη Σπανό, που δείχνει να προσαρμόζει τη φωνή του στο
στυλ και το χαρακτηριστικό ύφος του Μικρούτσικου. Οι πολύ
σημαντικοί στιχουργοί που μετέχουν στο άλμπουμ αυτό είναι οι
Γιώργος Κακουλίδης, Άλκης Αλκαίος και Λίνα Νικολακοπούλου,
οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και ενώνοντας το τα‐
λέντο τους δίνουν ένα αποτέλεσμα ξεχωριστό. Τέλος, η από‐
πειρα αυτή για «παντρειά» και για το Μικρούτσικο και για το
Μητροπάνο ήταν ένα βήμα σημαντικό κι ένα πείραμα που πέ‐
τυχε απόλυτα. Ποιος άλλωστε δεν έχει τραγουδήσει τη «Ρόζα»;

11. Τα τραγούδια της Χαρούλας (Μάνος Λοΐζος),
Minos, 1979
Το 1979 είναι μια χρονιά που σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης και
νοοτροπίας για το ελληνικό τραγούδι. Ο Μάνος Λοΐζος με τα
τραγούδια της Χαρούλας στρέφει τα βήματά του σε λαϊκούς
δρόμους, αφήνοντας πίσω του το πολιτικό τραγούδι. «Τα τρα‐
γούδια της Χαρούλας» είναι τα τραγούδια όλων μας. Από τη μια
δώδεκα εξαιρετικές μελωδίες του Λοΐζου, που νιώθει κανείς
πως τις κέντησε νότα‐νότα πάνω στο πεντάγραμμο και από την
άλλη εννέα στίχοι του Ρασούλη (και τρεις του Πυθαγόρα), που
ξεχειλίζουν από ζωή, έρωτα, πίκρα, αλλά και μοναξιά. Όταν ο
δίσκος πρωτοκυκλοφόρησε, δεν πουλούσε σχεδόν καθόλου. Ο
Λοΐζος ήταν ανήσυχος και φοβόταν μήπως τον αποκαλέσουν
συνθέτη των «τσιφτετελιών». Μετά, όμως, τους δύο‐τρεις πρώ‐
τους μήνες κυκλοφορίας έγινε το «έλα να δεις» στα δισκοπω‐
λεία. Ακόμα και στα ραδιόφωνα, το ίδιο. Ποιος δε σιγοψιθύρισε
το «γύφτισσα τον εβύζαξε», «πες μου πως γίνεται», «όλα σε θυ‐
μίζουν», «τίποτα δεν πάει χαμένο». Ένας δίσκος που γράφτηκε
για τη Χαρούλα, τα τραγούδια όμως είναι «δικά μας».

15. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα ‐ Δόμνα Σαμίου, Lyra,
1995
H Μικρασιάτισσα, Δόμνα Σαμίου, γεννημένη το 1928 στην προ‐
σφυγική Καισαριανή, έρχεται «παιδιόθεν» σ’ επαφή με το δη‐
μοτικό και παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο την γοητεύει.
Μαθητεύει δίπλα στο Σίμωνα Καρά και από το 1954 δουλεύει
στον τότε Ε.Ι.Ρ., αγοράζει μαγνητόφωνο και οργώνει κυριολε‐
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κτικά την Ελλάδα, ηχογραφώντας γέρους και γριές. Αρχίζει να
τραγουδάει σε δίσκους από το 1961‐1962 για την εταιρία Fi‐
delity του Αλέκου Πατσιφά και αρχίζει παράλληλα επί επταε‐
τίας να εμφανίζεται στο «Ροντεό», με το Διονύση Σαββόπουλο.
Το «Ταξίδι στην Ελλάδα» ηχογραφήθηκε το 1971 και κυκλοφό‐
ρησε στις αρχές του 1972. Είναι μια ανθολογία παραδοσιακών
τραγουδιών του Ελληνισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη, από
την Κρήτη έως τα Δωδεκάνησα και από την Κωνσταντινούπολη
ως την Κύπρο. Το 1995, ο δίσκος επανακυκλοφορεί με την προ‐
σθήκη ηχογραφήσεων της περιόδου ‘64 – ‘65 από τις 45 στρο‐
φές.

ρηκτα συνδεδεμένα με το απανταχού ελληνικό στοιχείο.

19. Ιθαγένεια (Γιάννης Μαρκόπουλος ‐ Κ. Χ.
Μύρης)‐Τραγούδι: Nίκος Ξυλούρης
Ένας «εθνοκεντρικός» δίσκος του Γιάννη Μαρκόπουλου, που
αντλεί την έμπνευσή του από την πλούσια και πολυποίκιλη ελ‐
ληνική μουσική παράδοση, ακολουθώντας παράλληλα το πο‐
λυσυζητημένο κίνημα που πρεσβεύει την επιστροφή στις ρίζες.
Ο συνθέτης μένει πιστός στους μουσικούς δρόμους της παρά‐
δοσης και ο στιχουργός Κ. Χ. Μύρης, ψευδώνυμο που χρησιμο‐
ποιεί στη στιχουργική του ο δημιουργός Κώστας
Γεωργουσόπουλος, κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και συμ‐
βάλλει στο σφριγηλό τελικό αποτέλεσμα. Το έργο παραμένει
διαχρονικό και επιβεβαιώνει το ταλέντο και την κατάρτιση του
δημιουργού του. Η μοναδική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη με
το ιδιαίτερο χρώμα και το δυναμισμό της βοηθά τα τραγούδια
του δίσκου ν’ αγαπηθούν από το κοινό και ν’ αψηφήσουν το
νόμο της φθοράς, που προκαλεί ο χρόνος.

16. Επιτάφιος – Επιφάνια (Μίκης Θεοδωράκης)‐Ποί‐
ηση: Γιάννης Ρίτσος, Γεώργιος Σεφέρης
Τραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης ‐ Καίτη Θύμη, Emi, 1974
H πρώτη εκτέλεση του «Επιτάφιου» γίνεται το 1959 με ενορχή‐
στρωση του Μάνου Χατζιδάκι κι ερμηνεύτρια τη Νανά Μού‐
σχουρη. Η εκ νέου ηχογράφηση του έργου γίνεται τον επόμενο
χρόνο, με ερμηνευτή το Γρηγόρη Μπιθικώτση και το Μανώλη
Χιώτη στο μπουζούκι, κίνηση η οποία τοποθετεί τη μεγαλει‐
ότητα του έργου στην πραγματική της διάσταση. Με τον «Επι‐
τάφιο» του Ρίτσου, ο Θεοδωράκης προτείνει πλέον «κύκλο
τραγουδιών», αποσαφηνίζει την οργανική σχέση του με τη με‐
λωδία και το ρυθμό του υπάρχοντος λαϊκού τραγουδιού, εισά‐
γοντας ταυτόχρονα την έννοια της λαϊκής συναυλίας.
Παράλληλα, ο Μίκης κάνει πράξη την καινούρια αντίληψη περί
έντεχνου τραγουδιού, συνθέτοντας και έργα, όπως τα «Επιφά‐
νια» του Σεφέρη (1961) σε πιο σύνθετη φόρμα. Τα δυο έργα γί‐
νονται ένα cd το 1974 με την πτώση της χούντας.

20. Πολιτεία (Μίκης Θεοδωράκης)‐Εmi, 1976
Ο δίσκος 33 στροφών «Πολιτεία» περιλαμβάνει τα οκτώ τρα‐
γούδια της «Πολιτείας Α» (1961), πέντε τραγούδια από την
«Πολιτεία Β» (1964) και το τραγούδι «βρέχει στη φτωχογειτο‐
νιά», που γράφτηκε το 1961 για την ταινία «Συνοικία, το
όνειρο». Είναι, όμως, ένας δίσκος, μέσα από τον οποίο ο Θεο‐
δωράκης δίνει τις πτυχιακές του εξετάσεις στο λαϊκό τραγούδι,
στη μελωδία, τη ρυθμολογία και την ίδια του την ψυχή. Η τρο‐
μακτική δύναμη των μελωδιών του, εμβαπτισμένη σ’ ένα στέ‐
ρεο λαϊκό ηχητικό περίγραμμα και με στίχους ευκρίνειας και
στόχευσης, παράγει μια καταπληκτική νέα χημική ένωση, ένα
μουσικό αποτέλεσμα που τραγουδά όλη η Ελλάδα, μαζί με το
Στέλιο Καζαντζίδη και το Γρηγόρη Μπιθικώτση.

17. Αυτή είναι η ζωή μου ‐ Στέλιος Καζαντζίδης,
Minos, 1992
Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο μόνος τραγουδιστής που για πα‐
ραπάνω από 40 χρόνια υπάρχει ως θρύλος σ’ ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ο μύθος του παραμένει αλώ‐
βητος, ασχέτως αν τραγουδούσε στα κέντρα ή όχι, αν οι καινού‐
ριοι του δίσκοι ή οι κατά καιρούς δηλώσεις του δεν ήταν αυτό
που κάποιος περίμενε από έναν καλλιτέχνη τέτοιου διαμετρή‐
ματος. Το διπλό αυτό cd είναι ένα πανόραμα ηχογραφήσεων
του Καζαντζίδη από την εποχή των 78 στροφών ως το
«Υπάρχω». Από το Γιάννη Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν ο πρώ‐
τος που πίστεψε σ’ αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα, το Βασίλη
Τσιτσάνη, το Γιώργο Μητσάκη και τους άλλους συνθέτες αυτής
της γενιάς, μέχρι τον Άκη Πάνου και το Χρήστο Νικολόπουλο.

21. Μικρά Ασία (Απόστολος Καλδάρας ‐ Πυθαγό‐
ρας)‐Τραγούδι: Χάρις Αλεξίου ‐ Γιώργος Ντάλαρας,
Minos, 1972
Το 1972 είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την ελλη‐
νική δισκογραφία. Κάποιοι από τους δίσκους που κυκλοφόρη‐
σαν τότε, έμελλε να γίνουν κλασσικοί. Η «Μικρά Ασία» του
Απόστολου Καλδάρα ανήκει σίγουρα σ’ αυτήν την κατηγορία.
Πενήντα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Πυθαγό‐
ρας έρχεται να θυμίσει στο πανελλήνιο τον παράδεισο των χα‐
μένων πατρίδων της Ιωνίας, τη φωτεινή ζωή τους, αλλά και τον
καημό του ξεριζωμού. Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας,
που ερμηνεύουν τα τραγούδια, στέκονται στο ύψος του υλικού
και κάνουν ένα ακόμα βήμα καταξίωσης ως δύο από τους ση‐
μαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές. Ο Απόστολος Καλδά‐
ρας, ως γνήσιος λαϊκός συνθέτης, δίνει ένα άλλο δείγμα του
πολύπλευρου ταλέντου του και κατακτά για μία ακόμα φορά το
κοινό, δημιουργώντας έναν κύκλο τραγουδιών που αυτήν τη
φορά αφυπνίζει την ιστορική μνήμη.

18. Ένα μεσημέρι (Σταύρος Ξαρχάκος ‐ Νίκος Γκά‐
τσος)‐Τραγούδι: Βίκυ Μοσχολιού ‐ Σταμάτης Κόκο‐
τας
Ένας δίσκος πλημμυρισμένος από μελωδίες που «μυρίζουν» Ελ‐
λάδα, κομμάτια που αγαπήθηκαν όσο λίγα και έφεραν τον
κόσμο πιασμένο χέρι‐χέρι να χορεύει συρτάκι. Τραγούδια που
σεργιάνισαν στους πεζόδρομους της Πλάκας και ταξίδεψαν σε
κάθε γωνιά της γης ως σουβενίρ στις αποσκευές τουριστών,
που μαγεύτηκαν από αυτές. Σ’ αυτόν το δίσκο, ο Νίκος Γκάτσος
καταθέτει υπέροχους στίχους και δυο μεγάλες φωνές, αυτή του
Σταμάτη Κόκοτα και της Βίκυς Μοσχολιού, προσδίδουν στα τρα‐
γούδια την ερμηνευτική αξία που τους ταιριάζει. Ο δίσκος «Ένα
μεσημέρι» περιέχει αληθινά διαμάντια, που ακόμα κάνουν την
καρδιά κάθε Έλληνα να ριγεί. «Μάτια βουρκωμένα», «στου
Όθωνα τα χρόνια», «άσπρη μέρα και για μας», «Λευτέρη», «με
τι καρδιά να σ’ αποχαιρετήσω» είναι τραγούδια που είναι άρ‐

Σαφώς, αγαπητοί φίλοι, η επιλογή αυτή των δίσκων είναι υπο‐
κειμενική. Πολλές ενδιαφέρουσες και αξιόλογες δουλειές δεν
έχουν περιληφθεί, όχι γιατί τις αγνοούμε, αλλά γιατί έπρεπε
απλά να διαλέξουμε μόνο είκοσι ένα δίσκους. Εσείς μπορείτε
να επιλέξετε και τους δίσκους του δικού σας γούστου, αυξά‐
νοντας τον αριθμό αυτό σε σαράντα, εξήντα, ογδόντα, εκατό
και βάλε. Το σίγουρο είναι πως μ’ αυτό το αφιέρωμα, σας δί‐
νουμε την ευκαιρία να οργανώσετε τη δισκοθήκη σας και να
θυμηθείτε την ουσία της ελληνικής μουσικής.
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* Ο Μιχάλης Πουργουρίδης είναι παρα‐
γωγός μουσικών εκπομπών στον παγκύ‐
πριο ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι Έξι,
που εκπέμπει από τη Λεμεσό στις συχνό‐
τητες 106, 98.6 και 107 στα FM και μέσω
διαδικτύου, στην ιστοσελίδα
www.kanali6.com.

Επιστολές
Από τη Θεσσαλονίκη
Αγαπητή σύνταξη του «Καλη‐
μέρα»,
Στο τεύχος 48/2009 του «Καλημέρα» δη‐
μοσιεύτηκε η επιστολή μου για τη χορω‐
δία «Γκότσε Ντελτσεβ». Από τις
φωτογραφίες που έστειλα στο «Καλη‐
μέρα» δημοσιεύτηκαν όλες εκτός από
μια βασική, την οποία στη βιασύνη μου
ίσως δεν συμπεριέλαβα στο φάκελο της
επιστολής. Πρόκειται για τη φωτογραφία

«Η χορωδία μέσα στο λεωφορείο» που
ξεκινάμε από την Πράγα, που συμμετεί‐
χαμε στην Σπαρτακιάδα, για το φράγμα
του Αετού (Orlicka Prehrada). Σας στέλνω
και μια φωτογρα‐
φία του φράγματος
όπως είναι σήμερα
που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στην
εφημερίδα «Ριζο‐
σπάστη», μαζί με
άλλα έργα στην πε‐
ρίοδο της ανοικοδό‐
μησης του
σοσιαλισμού στη
σοσιαλιστική Τσε‐
χοσλοβακία.
Παρακαλώ τη σύν‐
ταξη του «Καλη‐
μέρα», και εσάς
προσωπικά, αγα‐
πητή μας Τασούλα
Ζησάκη, να δημοσι‐
ευτεί η επιστολή μου αυτή μαζί με την
παραπάνω φωτογραφία, η οποία βρήκε
μεγάλη απήχηση σε όσους το διαβάσανε.
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Αγαπητή μας Τασούλα, έλαβα και το τεύ‐
χος 50, Δεκέμβρη 2009 και σας ευχαρι‐
στώ πολύ. Διάβασα όλα τα κείμενα και
ιδιαίτερα το αφιέρωμα στα δέκα χρόνια
του «Καλημέρα» και εύχομαι να τα δι‐
πλασιάσει. Με συγκίνησε ιδιαίτερα η αυ‐
τοβιογραφία του αείμνηστου Πολυχρόνη
Χαρατσίδη. Έτυχε να τον γνωρίσω, τον
επισκέφτηκα στην Πράγα στο σπίτι του.
Όταν κανονίζαμε τα χαρτιά μας για την
πατρίδα, ο σύντροφος Πολυχρόνης Χαρα‐
τσίδης εκτός από τα καθήκοντα στην Κομ‐
ματική Οργάνωση των πολιτικών
προσφύγων, ήταν
και καλός μεταφρα‐
στής αναγνωρισμέ‐
νος από τις
τσεχοσλοβάκικες
αρχές. Μας μετέ‐
φραζε τα διπλώ‐
ματα μας από τα
τσέχικα στα ελλη‐
νικά. Θυμάμαι ήταν
καλόκαρδος άνθρω‐
πος, σε έφερνε
κοντά ο σ. Πολυχρό‐
νης. Ανήκει στις
ηρωικές μορφές και
το ψευδώνυμο του ‘Βράχος’ του ταίριαζε
απόλυτα. Έμεινε ακλόνητος βράχος, πι‐
στός στην κομμουνιστική ιδεολογία. Συγ‐
χαρητήρια στην οικογένειά του. Γνώρισα
παλιά το παιδί του το Γιώργο. Δουλεύαμε

μαζί για ένα χρονικό διάστημα στην
Οστράβα. Είχε τελειώσει τεχνική σχολή,
καλός εφαρμοστής, ενώ εδώ στη Θεσσα‐
λονίκη γνώρισα την κόρη του Λαοκρατία,

άριστη γιατρός, σπουδασμένη στην Τσε‐
χοσλοβακία. Ενώ στην τεχνική σχολή
Φσεκιν Μοραβίας ήμασταν μαζί με το μι‐
κρότερο αδελφό τον Αχιλλέα. Θυμάμαι
μου διηγούταν πολλά για την ηρωική
τους οικογένεια. Το γένος Χαρατσίδη
έδωσε ανυπολόγιστες θυσίες στους
ηρωικούς αγώνες της πατρίδας.
Ακόμα μια φορά σας παρακαλώ να δημο‐
σιεύσετε το συμπλήρωμα της επιστολής
μου μαζί με τις φωτογραφίες.
Με την ευκαιρία της πρώτης επιστολής
μου για το 2010, σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟ‐
ΝΙΑ, προσωπική υγεία και δύναμη στη
σύνταξη του περιοδικού, επίσης σ’ όλους
τους αναγνώστες του.
Εύχομαι το «Καλημέρα» να συνεχίσει και
την επόμενη δεκαετία να μας συντρο‐
φεύει με τις ωραίες αναμνήσεις των χρό‐
νων που περάσαμε στην Τσεχοσλοβακία,
αλλά και να μας συνδέει με τους απαντα‐
χού πολιτικούς πρόσφυγες και αναγνώ‐
στες του.
Στέλνω ιδιαίτερους χαιρετισμούς και χρό‐
νια πολλά για το νέο έτος 2010 στο δά‐
σκαλο της χορωδίας μας Κότα Μίλαν και
στην οικογένειά του και σ’ όλα τα μέλη
του συγκροτήματος «Γκότσε Ντελτσεφ»
του έτους 1955, στις οικογένειές τους,
στα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, γιατί
δεν είμαστε πια παιδιά. Μεγαλώσαμε…
Με εκτίμηση, Καλόγερος Νίκος

Στη φωτογραφία, (από το ημερολόγιο
ΕΑ&ΔΣΕ, 2009) στο Γράμμο‐Αμμούδα
1948. Δοκιμαστική βολή του αντιαεροπο‐
ρικού (γερμανικής προέλευσης). Σκοπευ‐
τής είναι ο αντάρτης Χαρβάτσκας.
Παρακολουθεί δεξιά ο διοικητής του 588
Επίλεκτου Τάγματος Αχ. Παπαϊωάννου με
τον ΠΕ του Τάγματος αριστερά Δημήτριο
Νεδέλκο. (Φώτο Κλειούσης)

Από την Ελλάδα, ο Τζήμας Αθανά‐
σιος μας γράφει:
(Κ: Οι φωτογραφίες από την Χρά‐
σταβα είναι από το προσωπικό
αρχείο της Ελπινίκης Δαμιανίδου,
η οποία έζησε στον ΠΣ της Χρά‐
σταβας)
Αγαπητή Σύνταξη,

Μιχαηλίδου Ευτυχία
Σταμούλι Στεριανή
Στεφάνου Δημητρούλα
Νίκου Δαφνούλα
Πιτσαλίδου
Παπαβασηλίου
Τραιπίδου
Τιλκερίδου
Βλαχοπούλου Πολυξένη

Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή
χρονιά, υγεία, ευτυχία και καλή
συνέχεια στο έργο σας με πολ‐
λές επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα πε‐
ριοδικά που μου στείλατε. Δια‐
βάζοντας τα περιοδικά μου
δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ
τα παιδικά μου χρόνια στους
παιδικούς σταθμούς και τη ζωή
μας στη φιλόξενη Τσεχοσλοβα‐
κία (1949‐1990). Σας χαιρετώ με
εκτίμηση, Τζήμας Θανάσιος,
13.01.2010
Υ.Γ. Στέλνω τα χρόνια πολλά
στους συνεργάτες σας και συμ‐
μαθήτριες μου Δαμιανίδου Ελπι‐
νίκη και Γιώση Ελευθερία, και
στον συμμαθητή μου Μιχόπου‐
λου Ηλία. Τους στέλνω ένα ονο‐
μαστικό κατάλογο των
μαθητών της 8ης τάξης
(1952‐1953) του παιδικού
σταθμού της Χράσταβας.

Αδαμόπουλος Χρήστος
Τσικρικάς Ηλίας
Δελιμπέης Απόστολος
Διάκογλου Γρηγόρης
Τζήμας Αθανάσης
Λύτσος Σωτήρης
Μιχαηλίδης
Μιχόπουλος Ηλίας
Νάτσης Ανδρέας
Νιάνιος Γεώργης
Σαμαράς Γεώργης
Σταμπουλίδης Χρήστος
Παπαδόπουλος
Πάνες
Μέλιου Ευτυχία
Αποτσόβσκα
Δαμιανίδου Ελπινίκη
Γκεωργκόβσκα Τσ.
Γιώση Ελευθερία
Ιωάννου Δέσποινα
Ιωάννίδου Παναγιώ
Υφαντή Παρασκευούλα
Κευρεκίδου
Λιόλια Βάγια
Χατζή Ελένη
Χατζηελευθεριάδου Μαγδαληνή
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Από το Γέσενικ μας γράφει ο
Τσουμαρόπουλος Ηλίας,
τηλ: +420 728 310 351
Στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ εύχομαι χρόνια πολλά!
Στον κατάλογο «Αξέχαστοι για πάντα»,
παρακαλώ διορθώστε το επίθετο «Τζου‐
μαρόπουλου Θεοδώρα. Το σωστό είναι
Τσουμαρόπουλου Θεοδώρα, το γένος
Γερμανίδου από το Λαιμός Φλώρινας.
Γεννήθηκε 07.08.1934, πεθ. 31.05.1955,
Κρνοβ.
Τσουμαρόπουλου Ελένη, το γένος Ιωαννί‐
δου, από το Καβαλάρι Κιλκίς, γεν
23.10.1934, πεθ. 28.11.2000
Ιωαννίδου Μαρία από το Καβαλάρι Κιλ‐
κίς, γεν. 19.08.1896, πεθ. 27.07.1980 στο
Γέσενικ
Με αγάπη

Από την Οστράβα, η Ειρήνη
Μούζνα θέλει να μάθει που σκοτώ‐

Από το Κρνοβ μας γράφει ο Στέ‐
φανος Συμηχανίδης

θηκε ο πατέρας της στον εμφύλιο πό‐
λεμο. Όποιος αναγνώστης γνωρίζει κάτι
για τον πατέρα της, παρακαλούμε να
μας ενημερώσει.
Αγαπημένη και σεβαστή μου Τασούλα!
Σου εύχομαι καλά και χαρούμενα Χρι‐
στούγεννα και καλό καινούργιο χρόνο
και στην οικογένεια σου, με μεγάλη
αγάπη και σεβασμό, Ειρήνη Μούζνα.
Σου στέλνω τη φωτογραφία του μπαμπά
μου. Μπορείς να μάθεις που και πως
σκοτώθηκε; Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για
τη βοήθεια σου. Ειρήνη Μούζνα – Alese

Οι Έλληνες σκακιστές τίμησαν τον σ. Κε‐
βρεκίδη Χρήστο (βλ. φωτογραφία στο
κείμενο, τις φωτογραφίες μας τις
έστειλε ο Σ. Συμηχανίδης.)

Hrdlicky 1637/7, 70800 Ostrava‐Poruba
Ο πατέρας: Χρήστος Χατζηδαβίδης, γεν.
1911, Καύκασο, Ρωσία
Η μητέρα μου: Χρυσάνα Χατζηδαβίδου,
γεν. 21.08.1915, το γένος Κακουλίδης,
από τον Πόντο,Τουρκία.

Στις 9 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποι‐
ήθηκε στη λέσχη του ΚΚ Βοημίας‐Μορα‐
βίας του Κρνοβ τουρνουά στο σκάκι προς
τιμή ενός καλού σκακιστή, φίλου και τί‐
μιου συντρόφου Κεβρεκίδη Χρήστου, ο
οποίος έκανε πολλά χρόνια μέλος του
ηρωικού ΚΚΕ και ο οποίος απεβίωσε ακα‐
ριαία στις 1η Ιανουαρίου 2001.
Στο τουρνουά αυτό συμμετείχαν 13 σκα‐
κιστές‐Έλληνες και Τσέχοι, μεταξύ των
οποίων και η χήρα του αποθανόντος συν‐
τρόφου, η Κεβρεκίδου Μαρίε, οι οποίοι
βάσει την κλήρωση που έκανε η Σέμου
Ευμορφία, οι σκακιστές χωρίστηκαν σε 3

ομίλους, από τους οποίους προκρίθηκαν
στους αποκλειστικούς αγώνες οι δύο κα‐
λύτεροι από τον κάθε όμιλο.
Νικητής του τουρνουά αυτού αναδεί‐
χτηκε ο Κόκες Φραντισεκ από το Κρνοβ, ο
οποίος δεν γνώρισε ούτε μια ήττα.
Με απώλεια ενάμιση βαθμών κατάχτησε
τη 2η θέση ο Πετρόπουλος Ιωάννης και
τρίτος αναδείχτηκε ο Μπλάτιακ Ρόστισ‐
λαβ με απώλεια δυόμιση βαθμών. Και οι
δύο αυτοί σκακιστές είναι επίσης από το
Κρνοβ. Στους νικητές απονεμήθηκαν τι‐
μητικά δώρα και ελληνικά τιμητικά δι‐
πλώματα.
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί
όλους τους χορηγούς, καθώς και όλους
αυτούς που συνέβαλαν αναμφίβολα στην
επιτυχία του τουρνουά αυτού μεταξύ των
οποίων και η Κεβρεκίδη Μαρίέ. Στο τέλος
μοιράστηκαν στους σκακιστές μεζέδες
και έγινε πρόποση προς τιμή του αποθα‐
νόντος συντρόφου.
Τώρα η Ελληνική Κοινότητα Κρνοβ θα ορ‐
γανώσει στις 10 του Απρίλη, 2010, Ελλη‐
νική Χοροεσπερίδα με την ευκαιρία της
Εθνικής Εορτής της Ελλάδας και στις 24
του Απρίλη θα οργανώσει ημερήσια εκ‐
δρομή στην FLORA OLOMOUC και στο Κά‐
στρο του Στέρνμπερκ. Επίσης, μέχρι το
τέλος του σχολικού έτους 2009‐2010 θα
έχει συναντήσεις στην επιτραπέζια αντι‐
σφαίριση και στο ποδόσφαιρο με τους
μαθητευόμενους της Μεσαίας Σχολής
Μηχανοποίησης Αυτοκινήτου και επιχει‐
ρηματίες του Κρνοβ στα πλαίσια της πα‐
ραδοσιακής συνεργασίας.
Ευχαριστούμε για την δημοσίευση του
άρθρου αυτού. Αν είναι δυνατό και το
επιτρέπει ο χώρος δημοσιεύσετε και τις
τρεις φωτογραφίες.
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