




Αγαπητοί Αναγνώστες,

Να μας και πάλι στην ώρα μας! Όπως βλέπετε το περιοδικό μας βγαίνει κάθε δύο μήνες και για τώρα είμαστε

ευτυχισμένοι ότι δεν έχουμε αργήσει από τότε που ανέλαβαν οι νέοι μας γραφίστες, η Κατερίνα και Πετρ

Μπόσεκ. Επίσης ο Πετρ και η Κατερίνα ανανεώνουν την ιστοσελίδα μας ταχτικά. Η στατιστικές για ένα μήνα

(Δεκέμβρη Γενάρη ) δείξανε ότι στην ιστοσελίδα μας είχαν μπει αναγνώστες από 5 χώρες (Τσεχία, Ελλάδα,

Σλοβακία και Γερμανία) με το να μπαίνουν μέσω της διεύθυνσής μας, ενώ 60 άτομα μπαίνουν ταχτικά. Το

26% μπαίνουν μέσω Google και το 11% μέσω zesnam. Αυτό είναι ευχάριστο και θα συνεχίσουμε την καλή μας

προσπάθεια. Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες μας για τα ευχάριστα τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά

μηνύματα με τα συγχαρητήρια τους για το τεύχος 57, το οποίο ήταν έγχρωμο και όπως βλέπετε κάνουμε

προσπάθεια να φαινόμαστε λιγάκι πιο «επαγγελματικοί Ζητάμε χίλια συγγνώμη από τους αναγνώστες που

ενοχλούνται για κάποια οξεία που μας ξεφεύγει, για κάποιο τυπογραφικό λάθος, για κάποια λαθάκια μικρά και

μεγάλα που κάνουμε. Ε, τι να σας ξαναπώ τώρα; Ξέρετε πολύ καλά ότι το περιοδικό δεν έχει άτομο που να κάνει

την επιμέλεια, δεν έχει άτομο που να μαζεύει ή να γράφει τις ανταποκρίσεις και άλλο υλικό και πολλές φορές

λείπουν τα άτομα που να πηγαίνουν σε όλες τις εκδηλώσεις και να βγάζουν και τις φωτογραφίες. Ε, μα πια, ένα

χελιδόνι δεν κάνει την άνοιξη! Γι' αυτό εσείς που είσαστε αρμόδιοι, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς,

φωτογράφοι ελάτε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μην σας ενοχλούν οι ατέλειές μας. Το ευχάριστο νέο είναι ότι

εγκρίθηκε η επιδότηση για το περιοδικό μας για το 2011.

Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στο Πάσχα με τη συνέντευξη που πήραμε από τον Μακ. Χριστόφορο,

Αρχιεπίσκοπος της Πράγας Μητροπολίτης Πασών Τσεχικών Χωρών και Σλοβακίας. Δεν ξεχάσαμε την ιστορία μας

και την επέτειο της ΕΠΟΝ. Θα διαβάσετε τι έχει γράψει ο καθηγητής Γ. Μαργαρίτης γι' αυτή την επέτειο.

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας για τις επιστολές τους με το δικό τους ΘΥΜΑΜΑΙ. Περιμένουμε και άλλο

τέτοιο υλικό με φωτογραφίες, επιστολές, γράμματα από εκείνα τα χρόνια για να εκδώσουμε ένα Λεύκωμα για

την ιστορία του Ελληνισμού της Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας. Να είστε καλά και περιμένουμε να συμβάλλεται στη

βελτίωση του περιοδικού. Μην ξεχνάτε τα παράπονα σας… μας αρέσουν και προσπαθούμε να γίνουμε

καλύτεροι…. (Τασούλα Ζησάκη-Healey)
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Ελληνικής Κοινότητας

Πράγας

Κόψιμο της Πίτας

Απολογισμός της δράσης του ΔΣ 16.01.2010

Σ
την ετήσια γενική συνέλευση φέτος όπως και πέρυσι

ήταν παρόντες τα περισσότερα μέλη της ΕΚ Πράγας.

Ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι είχαν έρθει και μέλη που

είχαμε να τους δούμε εδώ και πολλά χρόνια. Η Πρόεδρος της

ΕΚ Πράγας, Τασούλα Ζησάκη- , μίλησε για τις διάφορες

εκδηλώσεις και τη δράση της Κοινότητας. Το 2010 είχαμε ένα

αρκετά πλούσιο πρόγραμμα με εκδηλώσεις για τους

μεγάλους και μικρούς της Κοινότητάς μας. Επιπλέον, ήταν

ευχάριστο ότι η εκδήλωση μας σε συνεργασία με το

Δημαρχείο της Πράγας 9 «Ελληνικές Ημέρες» και τον ΚΟΤ

(Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) ήταν επιτυχημένη. Στην

εκδήλωση αυτή πήραν μέρος εκτός από την Κοινότητά μας και

ένα σχολείο της Πράγας 9 όπως και το πολιτιστικό κέντρο του

Δημαρχείου. Όλες οι εκδηλώσεις του

προγράμματος για τα παιδιά ήταν αρκετά

ενδιαφέρουσες όπως για τα παιδιά έτσι και

για τους γονείς. Η ταμίας του ΔΣ μίλησε για

τα οικονομικά της Κοινότητας τα οποία δεν

βελτιώθηκαν, αλλά με τη βοήθεια των

χορηγών μας, μελών της Κοινότητας και το

2010 πέρασε χωρίς κάποια σοβαρή

οικονομική «κρίση» εάν και το Υπουργείο

Πολιτισμού της Τσεχίας πολύ απρόοπτα

μείωσε την επιδότηση για όλα τα περιοδικά

των μειονοτήτων με 15%. Χάρη στην

εθελοντική δουλειά όλων που συμμετέχουν

στην έκδοση του περιοδικού, το περιοδικό

μας «Καλημέρα» συνέχισε να εκδίδεται

στην ώρα του. Οι μόνοι που αμείβονται για

την έκδοση του περιοδικού είναι οι

γραφίστες. Έγινε συζήτηση για κάποια συνδρομή για το

περιοδικό από τα μέλη μας και αποφασίστηκε ο καθένας να

συνδράμει εθελοντικά χωρίς

να επιβάλλεται συνδρομή. Για

τα ελληνικά μαθήματα που

προσφέρει η Κοινότητά μας

στα μέλη μας, σε Τσέχους

πολίτες και στα παιδιά της

Κοινότητας μίλησε η Πρόεδρος

διότι η υπεύθυνη του ΔΣ σ'

αυτό τον τομέα ήταν άρρωστη.

Στη Συνέλευση αυτή καλέσαμε

και τη δασκάλα μας, τη Λήδα

Γαλανοπούλου , η οποία

φανερά ευχαριστημένη από

την βελτίωση της κατάστασης

με τα ελληνικά μαθήματα μας

ευχαρίστησε. Κι εμείς την

ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι το

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας θα

μας στείλει δασκάλα σαν τη Λήδα.

Δυστυχώς η Λήδα φεύγει μετά από

τα τρία χρόνια ως αποσπασμένη του

Υπ. Παιδείας της Ελλάδας. Από την

π λ ε υ ρ ά μ α ς κ ι ε μ ε ί ς τ η ν

ευχαριστήσαμε για όσα κάνει για την

Κοινότητα. Στην συζήτηση ειπώθηκε

το θέμα για τη συνεργασία της

Κοινότητάς μας με τη Λέσχη

Φιλελλήνων από τον Ευθύμιο

Παπαδόπουλου. Συζήτηση δεν έγινε

αφού πολλά μέλη της Κοινότητάς

μ α ς σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι κ α ι

παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις των φιλελλήνων και όπως

ξέρετε και οι δικές μας εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για όλους

Έλληνες, φιλέλληνες και μη. Εκφράστηκε ικανοποίηση για την

οργάνωση των εθνικών επετείων μας από τους γονείς και από
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τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι σ' αυτές τις γιορτές

παραβρίσκονται περισσότερα μέλη της Κοινότητάς μας και

περισσότεροι νέοι Έλληνες και βέβαια και Τσέχοι και

Βούλγαροι πολίτες. Με συγκίνηση είδαμε και πάλι στην

συνέλευση μας την Αλεξάνδρα Οικονόμου, 92 ετών, στην

οποία η Πρόεδρος πρόσφερε λουλούδια και ένα δωράκι και

την ευχαριστήσει για τη συμμετοχή της στα κοινοτικά

δρώμενα όλες αυτές τις δεκαετίες (από το 1954!!!). Η

Αλεξάνδρα έκοψε και την πίτα μας.

Στην άλλη αίθουσα τα παιδιά μας είχαν τη δική τους γιορτή.

Κόψανε την πολύ καλλιτεχνική τους πίτα, προσφορά του

καλού μας Γιάννη Τσιρίμπαση του « » και παίξανε τα

οργανωμένα παιχνίδια τους με την βοήθεια και οργάνωση

του προγράμματός τους από τον Ιών και Γεωργία Αβουκάτου.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη, ο οποίος ποτέ δεν ξεχνάει την

Κοινότητα και τον Ιών και Γεωργία οι οποίοι ξέρουν πώς να

οργανώσουν τη διασκέδαση των παιδιών Για το πρόγραμμα

των παιδιών, το οποίο ήταν αρκετά πλούσιο και θα λέγαμε και

λίγο «παραφορτωμένο» το 2010, μίλησε η υπεύθυνη των

παιδιών Ιβάνα Αβουκάτου αντιπροσωπεύοντας την Επιτροπή

Γονέων (Μαρία Προβίδα, Μαρτίνα Γκουλιαμάνη και Γιάρκα

Κοματσέλη). Ευχαριστήσαμε την Μαρία Προβίδα για την

οργάνωση και επιχορήγηση αρκετών εκδηλώσεων, τον

Κώστα Γκουλιαμάνη, ο οποίος πάντα πρώτος προσφέρει ότι

χρειαστεί η Κοινότητα, τον Αλέξανδρο Κοράνη, τον Γιάννη

Τσιρίμπαση, την οικογένεια Νεδέλκου, την οικογένεια Σπάλα,

την οικογένεια Μιχόπουλου, τον Γ. Ασαρλίδη, τον Ρ. .

Επίσης ευχαριστούμε την τρίτη ηλικία της Κοινότητας του

Μπρνο για την οικονομική υποστήριξη του περιοδικού μας,

όπως και τα παιδιά του Σούμπερκ, Κ. Πρωτόπαπα, Γ.

Χαραλαμπίδη και τον Βασίλη για την ετήσια συνδρομή τους

στο περιοδικό μας. Ευχαριστούμε για τον ίδιο λόγο και

πολλούς αναγνώστες μας από την Ελλάδα για τη δική τους

συνδρομή. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε την ταμία Ανδρονίκη

Σπάλα για την δράση της στο ΔΣ εδώ και 12 χρόνια μαζί με την

Πρόεδρο, και τον Μιχάλη Σπάλα-Λάσο για τα 20 χρόνια

προσφορά στην Κοινότητα μας στον χορευτικό τομέα. Ο

Μιχάλης άρχισε να χορεύει στο χορευτικό συγκρότημα μας

από τα 8 του χρόνια και πάνω από 8 χρόνια τώρα είναι

υπεύθυνος του χορευτικού συγκροτήματος. Ακολούθησε το

κόψιμο της πίτας και πληρωμή

συνδρομών για το 2011. Τα

μέλη που δεν έχουν πληρώσει

ακόμα τη συνδρομή τους για το

2011, παρακαλούμε να το

κάνουν όσο το συντομότερο

μπορούν. Η Γενική Συνέλευση

αποφάσισε να διαγράψει μέλη

της Κοινότητας τα οποία δεν

έχουνε πληρώσει συνδρομή τα

τελευταία τρία χρόνια.

Half&Half
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Ο Μακαριότατος Χριστόφορος, Αρχιεπίσκοπος

Πράγας, Μητροπολίτης Πασών Χωρών Τσεχίας και

Σλοβακίας στο περιοδικό μας «Καλημέρα»

Κ: Μακαριότατε, είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρισκόμαστε

στο καινούργιο κτήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της

Τσεχίας και Σλοβακίας (Sarecka 36, Praha 6) όπου

στεγάζονται τα γραφεία σας. Καλορίζικο!

Κ: Με την ευκαιρία των γιορτών του Πάσχα, θα ήθελα να μας

πείτε μερικά πράγματα για την σημασία του Πάσχα, για τη

Μεγάλη Εβδομάδα και θα θέλαμε να ξέρουμε εάν υπάρχει

κάποια διαφορά μεταξύ της δικής μας εκκλησίας και των

άλλων θρησκειών εδώ στην Τσεχία.

Ευχαριστώ. Το κτήριο αυτό είναι ανοιχτό για όλους τους

ανθρώπους που θέλουν να έρχονται να συζητάν για

πνευματικά και ανθρώπινα θέματα. Εμείς το πήραμε πριν

από 6 μήνες και τώρα το ανανεώνουμε. Βέβαια, πήραμε

δάνεια, υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά ελπίζουμε ότι

όλα αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουμε με τον καιρό. Το

πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε είναι να φτιαχτεί

μια είσοδος για όλους και ειδικά για ανθρώπους με ειδικές

ανάγκες και με καροτσάκια.

Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι εδώ στην Τσεχία, Μοραβία

και Σλοβακία έχουμε μια τοπική εκκλησία των Αγίων

Κυρίλλου και Μεθοδίου και ότι εμείς οι ορθόδοξοι είμαστε

μία μειονότητα που ζούμε στο περιβάλλων άλλων

θρησκειών. Σαν Εκκλησία εμείς πρέπει να είμαστε γνήσιοι

χριστιανοί, και να μην ανακατευόμαστε στα κομματικά και

πολιτικά όπως κάνουν μερικές άλλες

εκκλησίες

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του

Χρισ τ ιανισμού . Ο Χρίσ τος έγινε

άνθρωπος για να μπορούμε εμείς να

περάσουμε το φόβο του θανάτου. Αυτή

είναι η μεγάλη σημασία των γιορτών του

Πάσχα – να ξεπερνάμε πνευματικά το

θάνατο. Αυτές οι γιορτές όπως στην

Ελλάδα έτσι και σε μας κοινωνούμε τα

μεσάνυχτα. Αυτή είναι διαφορά μας από

τους καθολικούς όπως και η ημερομηνία

του Πάσχα. Στους καθολικούς κυριαρχεί μια δυτική άποψη

του ημερολογίου, το οποίο καθιερώθηκε από τον Πάπα

Γρηγορίου τον 17ο αιώνα. Εμείς οι ορθόδοξοι έχουμε ορίσει

ακόμα από τον 4ο αιώνα την ήμερα της γιορτής του Πάσχα και

σ' αυτό μας βοηθάει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το οποίο

κάθε χρόνο δίνει εντολές και για δέκα χρονιά μπροστά για το

πότε εμείς οι ορθόδοξοι

πρέπει να γιορτάσουμε

το Πάσχα. Αυτές τις

εντολές ακολουθούμε κι

εμείς εδώ στην Τσεχία,

Μοραβία και Σλοβακία.

Φέτος το δικό μας Πάσχα

σ υ μ π ί π τ ε ι μ ε τ ο

καθολικό. Αυτό γίνεται

κάθε 5-6 χρόνια, όμως

φέτος είναι μια εξαίρεση

διότι συμπίπτει για

δεύτερη φορά κατά

σειρά, ενώ τον επόμενο

χρόνο θα έχουμε μια

εβδομάδα διαφορά στην ημερομηνία του Πάσχα. Η δική μας

πράξη του συστήματος του εορτασμού είναι 2 000 ετών, ενώ

αυτή των καθολικών, είναι μία δυτική πράξη 400 ετών. Οι

Έλληνες (οι περισσότεροι βρίσκονται στο Μπρνο, Οστράβα

και Πράγα) πρέπει να ξέρουν ότι γιορτάζουμε τα μεσάνυχτα.

Στην Πράγα νοικιάζουμε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου μια

φορά το χρόνο από το Δημαρχείο της πόλης και από τους

φίλους μας χριστιανούς Χουσίτες ακριβώς για τον εορτασμό

του Πάσχα. Δηλαδή φέτος θα

Ο ψάλτης Δημήτριος, ο οποίος θα έρθει από

τα βουνά της Ελληνικής Μακεδονίας θα έρθει να μας πει τα

τροπάρια στα ελληνικά από τις η ώρα μέχρι τα

μεσάνυχτα. Ακριβώς τα μεσάνυχτα ξεκινά η τελετή του Πάσχα

όταν βγαίνουμε από την εκκλησία με τα ντυμένα πασχαλινά

κανδήλια και τις λαμπάδες, το φως του Χριστού και λέμε

και ψέλνουμε

το τροπάριο

το

οποίο το λέμε στα ελληνικά, σλαβικά, τσέχικα και γεωργιανά

(έχουμε πολλούς φίλους από τη Γεωργία εδώ), μετά κάνουμε

το γύρο της εκκλησίας, ξαναμπαίνουμε στην εκκλησία για

περεταίρω ακολουθία. Όποιος θέλει μπορεί να μείνει. Οι

έλληνες τουρίστες συνήθως φεύγουν με τα λεωφορεία για το

Πασχαλινό τραπέζι.

Όσο αφορά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτή

είναι μια σημαντική εβδομάδα διότι μας

βοηθάει να καταλάβουμε το έργο του

Χριστού για την ανθρωπότητα. Αυτά τα

ανθρώπινα στοιχεία φαίνονται καθαρά. Το

πρώτο θέμα είναι

από τον Ιούδα. Αυτό γίνεται τη

Είναι μια δύσκολη

ημέρα για μας διότι το θέμα αυτό είναι

καυτό και επίκαιρο. Προδοσία, προδοσίες,

πόσες υπάρχουν ; Υπάρχουν σ τις

.

.

23:00

γιορτάσουμε στις 23 Απριλίου,

Σάββατο μέχρι τις 24 Απριλίου σ' αυτή την εκκλησία στην

1. Οι πόρτες είναι ανοιχτές από

τις :00 η ώρα.

«Χριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη ο Κύριος »

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον

πατήσας/και τοις εντοις μνήμασιν/ζωήν χαρισάμενος…

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ

Μεγάλη Τετάρτη

Staromeski Namesti, Praha
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ανθρώπινες σχέσεις, στα ιδανικά… Γι' αυτό τη Μεγάλη

Τετάρτη μελετάμε το θέμα αυτό. Τη

μελετάμε την . Το «ευχαριστώ» είναι μια ωραία

ελληνική λέξη. Ευχαριστούμε για όσα μας έδωσε ο Θεός: Για

τη ζωή, για την αγάπη του, για την προσφορά του. Μέσω της

ευχαριστίας κοινωνάμε με το Θεό. Γι' αυτό όλοι κοινωνάμε

τη Μεγάλη Πέμπτη χωρίς κάποιες μεγάλες προετοιμασίες.

Ακόμα και αυτοί που δεν πάνε εκκλησία, μια φορά το χρόνο

πρέπει να κοινωνήσουνε για την ένωση με τον καλό Πατέρα

μας επί Ουράνιο, το Θεό. Κοινωνάμε σε όλες τις εκκλησίες και

το Σάββατο. Τη , η μέρα της

του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, μελετάμε το θέμα της

Δηλαδή, έχουμε το θέμα της προδοσίας, το θέμα της

ένωσης με το θεό και το θέμα της θυσίας. Δυστυχώς, σήμερα

αυτή η λέξη «θυσία» δεν είναι συνηθισμένη. Μόνο οι

μητέρες θυσιάζονται για τα παιδιά, αυτό είναι κάτι το

φυσιολογικό. Αλλά όχι μόνο η μητέρα, αλλά ο κάθε

άνθρωπος πρέπει να έχει μέσα του αυτό το αίσθημα της

θυσίας, να θυσιάζει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία το έχει αυτό το

αίσθημα – και στο παρελθόν, και στον 20ο αιώνα θα βρείτε

πολλούς μάρτυρες. Ο ορθόδοξος άνθρωπος θυσιάζεται.

Τέτοιος ήταν ο Επίσκοπος Γκοράζδ, τον οποίον τουφέκισαν οι

γερμανοί φασίστες και καταχτητές μαζί με άλλους κληρικούς

διότι αντιστάθηκε ενάντια στους

γερμανούς καταχτητές. Κάθε χρόνο

κάνουμε μία τελετή

Η πολιτεία , τα

υπουργεία, στρατιωτική και φρουρά

καταθέτουν στεφάνια, πέρυσι είχαμε 25

στεφάνια στο μνημείο των κληρικών της

Ορθόδοξης μας Εκκλησίας όπως και στο

μνημείο των ανταρτών, των στρατιωτών

Τσέχων που είχαν έρθει από την Αγγλία

για να πολεμήσουν τους φασίστες. Ναι,

αυτή είναι πράγματι μια θυσία, διότι οι αντάρτες και οι

κληρικοί θυσιάστηκαν για το καλό της πατρίδας, για το καλό

του ανθρώπου πολεμώντας ενάντια στο φασισμό. Όλοι

γνωρίζουμε τι θα πει φασισμός, μια φιλοσοφία, ιδεολογία η

οποία δεν έχει τίποτα το κοινό με θετικές ανθρώπινες και

ανθρωπιστικές φιλοσοφίες. Ο φασισμός είναι διαβολικό

θέμα – βάζει μερικούς «εκλεκτούς» ψηλότερα από τους

άλλους ανθρώπους, μία φυλή ψηλότερα από άλλες φυλές.

Αυτό το θέμα δεν είναι χρονικά μακριά από το σήμερα, πριν

περίπου 70 χρόνια, όταν ο φασισμός έλεγε ότι οι Σλάβοι δεν

είναι άνθρωποι, πρέπει να τους εξοντώσουμε όλους, να

πάρουμε ότι έχουν και να τα κάνουμε δικά μας. Μα τι

φιλοσοφία είναι αυτή; Να σφάξουμε, να εξοντώσουμε τους

άλλους. Μιλάμε για την τραγική τύχη των Εβραίων, αλλά μαζί

μ' αυτούς ήταν και οι Σλάβοι, και οι Τσιγγάνοι. Η αντίδραση σ'

αυτή την φιλοσοφία ήταν σωστή και εκ μέρους της

Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ. Ναι, ήταν και σπάνια διότι οι

καθολικοί, ο Πάπας ο Βατικανός συνεργάστηκαν μ' αυτή τη

βαρβαρότητα, μ' αυτό το τέρας. Όταν ήρθε η στιγμή να

κρυφτούν αυτοί οι αντάρτες με εντολή να κρυφτούν σε

κάποια Ρωμαίο-Καθολική εκκλησία, διότι η Πράγα είχε πάνω

από εκατό καθολικές εκκλησίες, ο αντιπρόσωπος τους εδώ

στην Πράγα αρνήθηκε να τους κρύψει, να τους προστατέψει.

Μόνο ο ορθόδοξος αντιπρόσωπος άνοιξε τις πόρτες της δικής

μας εκκλησίας, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου για τους

εφτά στρατιώτες. Δυστυχώς μετά από ΠΡΟΔΟΣΙΑ ήρθε ο

γερμανικός στρατός, μα οι εφτά στρατιώτες πολέμησαν

μέχρι το τέλος. ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ. Και μετά από τις γνωστές

διαδικασίες, με επίσημη δίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 1943

εκτελέστηκαν ο Επίσκοπος και οι ορθόδοξοι κληρικοί. Έτσι

έχουμε τη γιορτή του νέου μάρτυρα Γκόραζδ στις 18 Ιουνίου.

Θα σας καλέσουμε να δείτε την τελετή για τη ΘΥΣΙΑ. Για τα

μεγάλα ιδανικά. Για τον αδερφό μου τον ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ. Είναι

αλήθεια ότι σήμερα στην Τσεχία υπάρχουν οι νεοφασίστες.

Αυτοί είναι νέοι και κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν έχουν σωστές

πληροφορίες. Τους λείπει κάτι, μία οργάνωση του κράτους,

της τάξης. Μερικοί ζουν εις βάρος των άλλων. Αυτή η

δημοκρατία σήμερα δεν μπορεί να βρει λύση σ' αυτό το

σοβαρό πρόβλημα. Με τον καιρό ελπίζω να καταλάβουν ότι ο

φασισμός δεν είναι λύση, είναι άκρος φυλετισμός. Στην

Εκκλησία μας απαγορεύεται ο φυλετισμός. Είμαστε όλοι

ίσιοι, αδέλφια.

Ναι, αυτή η ημέρα, η Μεγάλη Παρασκευή είναι της θυσίας

και αυτή τη μέρα λειτουργώ εγώ στον Καθεδρικό Ναό των

Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στις

16:00 η ώρα στον επιτάφιο. Είναι πολύ

σημαντική τελετή, η θυσία του Θεού ως

παράδειγμα για μας τους ανθρώπους να

κάνουμε παρόμοιες θυσίες . Ο

άνθρωπος μπορεί να θυσιάσει και λίγα,

όμως και τα πάντα. Πρέπει να ξέρουμε

ότι η θυσία είναι ένα μέρος της ζωής

μας. Όταν δεν κάνουμε θυσίες δεν

μπορούμε να ζήσουμε με τους άλλους

ανθρώπους. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε

τον Άδει ως συνάνθρωπό μας. Εμείς

λέμε ότι ο Παράδεισος είναι ο

συνάνθρωπός μας. Τέτοιες πρέπει να

είναι οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, με τ'

αδέρφια μας, με τους γονείς μας, με τους συναδέλφους μας.

Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, και μισούμε τον

συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι εκτός των πραγμάτων του

Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Την Μεγάλη Παρασκευή

θα έχουμε τον Δημήτριο τον Πρωτοψάλτη και αυτός θα μας

πει τα εγκώμια. Θα δείτε τι κάνουν οι άλλοι, με το δυτικό τους

πνεύμα τη Μεγάλη Παρασκευή. Όλοι φεύγουν από την

Πράγα για διακοπές για τρεις μέρες.

Ξέρετε ποιος πρώτος τους συγχώρεσε; Ο ίδιος ο Ιησούς

Χριστός πάνω στον σταυρό. Αυτό δεν είναι τίποτα το

καινούργιο. Η καθολική Εκκλησία πάντα κάνει πολιτική και γι'

αυτό χωρίσαμε. Οι διπλωμάτες του Βατικανού δεν είναι

διπλωμάτες της Εκκλησίας. Είναι κοσμικοί διπλωμάτες. Αυτοί

έχουν και τα οικονομικά, κάποτε είχαν και μεγάλο στρατό,

τώρα έχουν πιο μικρό στρατό, τη φρουρά. Είναι ένα κράτος

που κάνει κρατική πολιτική, δεξιά κρατική πολιτική. Και επί

φασισμού δεν έπραξαν θετικά διότι ακολούθησαν μια

κοσμική πολιτική. Στη δική μας Ορθόδοξη Εκκλησία δεν

Μεγάλη Πέμπτη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή Σταύρωσης

ΘΥΣΙΑΣ

στην οποία αυτή η

θυσία αναγνωρίζεται από την πολιτεία

στην οδό Ρέσλοβα, η οποία κλείνεται

γι' αυτό το λόγο, στις 18 Ιουνίου στις

10:00 το πρωί.

.

Κ: Ακούσαμε μία είδηση ότι ο Πάπας συγχώρεσε τους

Εβραίους για τη σταύρωση του Χριστού…
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υπήρχαν αυτά που έγιναν στη Δύση – τα πογκρόμ κάθε

είδους, η Ιερά Εξέταση του Μεσαίωνα, η συμπεριφορά προς

τις γυναίκες. Μεγάλη βαρβαρότητα.

Εμείς είχαμε πάντα άριστες σχέσεις με τους Έλληνες που

ήρθαν εδώ με τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα .

Όλοι που ήρθαν εδώ ήταν βαφτισμένοι. Μαζί τους ήρθανε

και μερικοί κληρικοί. Ο πατέρας Βάτσλαβ από το Σούμπερκ

έμαθε ελληνικά δίπλα στους Έλληνες. Τις κηδείες τις έκανε

στα ελληνικά. Και όταν στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες

δόθηκε η δυνατότητα να επαναπατρισθούν κάναμε πολλά

βαφτίσια. Ποτέ δεν υπήρχε κάτι που να μας χωρίζει. Οι

πόρτες της εκκλησίας μας ήταν πάντα ανοιχτές. Όχι δεν

υπήρχαν διώξεις κατά της εκκλησίας μας. Εάν ήθελε κάποιος

να σπουδάσει θεολογία μπορούσε να σπουδάσει, όπως κι

εγώ σπούδασα το 1979. Και σήμερα οι σχέσεις μας είναι πολύ

καλές. Κάνουμε κοινές εκδηλώσεις, ειδικά προγράμματα,

κατασκηνώσεις για τα παιδιά. Προσπαθούμε πάντοτε να

βρούμε θέματα για συνεργασία. Συνεργαζόμαστε με όλες τις

ελληνικές εταιρίες. Πολλοί Έλληνες έρχονται σε μένα για

θέματα πνευματικά. Εγώ είμαι ο παπάς των Ελλήνων που

ζουν στην Πράγα. Είμαι ο πνευματικός τους πατέρας. Εγώ

πιστεύω ότι ο κάθε Έλληνας έχει την Ορθοδοξία μέσα του. Η

πίστη είναι δώρο του Θεού. Ο καθένας δεν μπορεί να έχει

πίστη αλλά μπορεί να συνεργάζεται στα καλά προγράμματα

που είναι κοινά. Ο καθένας μας μπορεί να έχει τη δική του

φιλοσοφία , πολιτικές ιδέες , αλλά μπορούμε να

συνεργαζόμαστε σε κοινά προγράμματα για την νεολαία, σε

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εμείς χαιρόμαστε για τις γιορτές

που κάνετε. Μας φέρνουν πιο κοντά στην Ελλάδα. Είναι καλό

που έρχονται και Τσέχοι πολίτες. Επίσης, το περιοδικό σας

«Καλημέρα» βοηθάει πάρα πολύ. Αυτοί που ξέρουν ελληνικά

μπορούν να μάθουν για την τοπική εκκλησία μας. Είναι καλό

να μάθουν και λίγα πράγματα όσο αφορά τους τίτλους μας.

Εγώ είμαι Αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Μητροπολίτης Πασών

Χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας. Δηλαδή, έχουμε έναν

Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτη μαζί.

Εάν δεν κάνω λάθος έχουμε 14 πατριαρχεία. Είναι τα παλιά

όπως της Κωνσταντινουπόλεως, της Αλεξανδρείας,

Αντιοχείας, Ιερουσαλήμ, μετά είναι της Ρωσίας (παλιό

πατριαρχείο), ακολουθεί της Σερβίας, Ρουμανίας,

Βουλγαρίας, Γεωργίας. Τα τέσσερα «καινούργια»

πατριαρχεία (αυτά είναι μόνο τίτλοι) είναι της Κύπρου (είναι

επίσης παλιό), της Ελλάδας, Αλβανίας, Πολωνίας και

Τσεχίας/Σλοβακίας. Είμαστε όλοι ενωμένοι, με ένα πνεύμα,

μια Εκκλησία του Χριστού.

Θα ήταν καλό να συμμετάσχετε και στις δικές μας γιορτές.

Παραδείγματος χάρη, η ώρα

πηγαίνουμε σ' ένα σπηλαίο κοντά στο Μπέροουν και μετά τη

λειτουργία ψήνουμε ψάρια. Τιμάμε τον ασκητή τον Ιωάννη

τον Τσέχο, ο οποίος μοιάζει με τον Αγ. Νεόφυτο, όμως ο

Ιωάννης ήταν ένας απλός μοναχός της ευχαριστίας. Περίμενε

σ' αυτό το σπηλαίο περίπου πενήντα χρόνια να έρθει ένας

κληρικός να κάνει τη θεία λειτουργία και να τον κοινωνήσει.

Είναι μία θαυμάσια ιδέα. Θα ήθελα να κάνουμε μαζί το

πρόγραμμα και να είμαι ο πρώτος σας συνοδός. Και οι νέοι

και οι μικροί θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να δουν

την πνευματική κουλτούρα, την ομορφιά του περιβάλλοντος,

όπως και την αρχιτεκτονική, και την ιστορία.

Ναι, έχω σπουδάσει θεολογία πολλά χρόνια, πάνω από δέκα

χρόνια. Το 1979 σπούδασα θεολογία στην Πράγα, 4 χρόνια.

Ποτέ δεν ήταν απαγορευμένη η θεολογία εδώ. Μετά πήγα

στο Πρέσοφ όπου τελείωσα την Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή.

Μετά πήγα στη Ρωσία στην πνευματική σχολή της Ρωσίας και

από εκεί με κάλεσαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έκανα

τη διδακτορική μου εργασία στον κλάδο της εκκλησιαστικής

ιστορίας, με θέμα Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της

Τσεχοσλοβακίας και έγινα διδάκτορας στο ίδιο

πανεπιστήμιο. Ανεξάρτητα από όλες μου τις σπουδές μπορώ

να πω ότι ακόμα λίγα ξέρω για την Ορθοδοξία διότι η

Ορθοδοξία είναι τόσο πλούσια που ένας άνθρωπος δεν

μπορεί να τα μάθει όλα. Και αυτά τα λίγα που έμαθα θέλω να

τα αποδώσω στους άλλους. Έχω γράψει ένα έργο για την

ιστορία όλων των πατριαρχείων, «Ο Ορθόδοξος Κόσμος», το

οποίο βγήκε στα ρωσικά, άλλο για τους Μη Χαλκηδών, οι

εκκλησίες της Ανατολής και πήρα μέρος σ' ένα διάλογο

μεταξύ της Ορθοδοξίας και αυτής της Ανατολής πριν από 21

χρόνια και σήμερα έχουμε μια ωραία σχέση μαζί τους. Και

άλλα πολλά όπως είναι το βιβλίο μου για τον Αγ. Νεκτάριο, ο

μεγαλύτερος άγιος του 20ου αιώνα της Ελληνικής Εκκλησίας,

ο οποίος πέθανε το 1920. Τώρα γράφω για έναν άλλο μεγάλο

Έλληνα, για τον Πατέρα Πορφύριο, τον οποίο είχα γνωρίσει

και προσωπικά όταν ήμουν στην Ελλάδα.

(1946-1949)

,

στις 25 Ιουνίου, Σάββατο, 10:00

Κ: Να περάσουμε και στα δικά μας. Θα ήθελα να σας

ρωτήσω για τις σχέσεις σας με τον Ελληνισμό στην

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία.

Κ: Έχετε γράψει αρκετά έργα, κάνατε αρκετές έρευνες,

έχετε γράψει πολλά βιβλία. Μου άρεσε πάρα πολύ το

βιβλίο σας «Ορθόδοξη Πράγα». Έχω μία ιδέα να κάνουμε

μια μέρα μία ξενάγηση στην Πράγα και να επισκεφτούμε

όλες αυτές τις εκκλησίες, να μάθουμε την ιστορία αυτής της

μαρτυρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία επιβίωσε ως

μειονότητα μέσα σε άλλες θρησκείες.
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Κ: Και πολλοί νομίζουνε ότι στην εκκλησία μόνο προσευχές

κάνετε….

Κ: Και στο τέλος, θα ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα

στους αναγνώστες του «Καλημέρα» και στους

Έλληνες στην Τσεχία.

Βιογραφικό του Μακαριότατου Χριστοφόρου,

Αρχιεπισκόπου Πράγας, Μητροπολίτη Πασών Χωρών

Τσεχίας και ΣλοβακίαςΑυτό είναι λάθος. Όλοι οι κληρικοί κάνουν ένα πνευματικό

έργο. Είναι διδάσκαλοι, διδάσκουν τα καλά πράγματα σε

μεγάλους και μικρούς. Γράφουν συγγράμματα, εργασίες για

την ιστορία, τον πολιτισμό και μη ξεχνάμε το φιλανθρωπικό

τους έργο για τα γηροκομεία, για τα παιδιά με ειδικές

ανάγκες.

Ένα παράδειγμα, εδώ κανείς δεν ήθελε να

ασχοληθεί με τους αποφυλακισμένους ανθρώπους, είναι

νέοι άνθρωποι, που δεν ξέρουν που να πάνε. Εμείς τους

δίνουμε στέγη, τους προστατεύουμε. Στην Αθήνα η Εκκλησία

ταΐζει εκατοντάδες φτωχούς χωρίς στέγη και πόρους. Πολλές

φορές όταν λειτουργούσα στην Αθήνα, είχα δει μέσα στο ιερό

ψωμιά, παντού ψωμιά για τους φτωχούς. Την προσευχή την

κάνουμε πολύ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Τον

υπόλοιπο χρόνο δουλεύουμε για τον συνάνθρωπό μας ως

διδάσκαλοι , σε ανθρωπισ τ ικά έργα , σε

προγράμματα για παιδιά, γονείς, οργανώνουμε

κατασκηνώσεις όπως φέτος θα κάνουμε μία

συνάντηση για μη πλούσιες οικογένειες σ' ένα

μοναστήρι στη Μοραβία για μία εβδομάδα για να

έχουνε μια ζωή πνευματική μέσα σ' ένα όμορφο

περιβάλλον, με δάσος και ηρεμία.

Για μένα τον Τσέχο η λέξη καλημέρα είναι μία

θαυμάσια λέξη διότι ανοίγει την ημέρα, τις πόρτες

των καρδιών μας, και ανεξαρτήτως από την ώρα

μετά από τις ακολουθίες πάντοτε ο παπάς λέει

καλημέρα. Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ είναι ένα άνοιγμα για τους

δρόμους της ζωής, να πηγαίνουμε σ' αυτούς τους

δρόμους με καλές ιδέες, με καλά προγράμματα και

πάνω απ' όλα να αγαπάμε αλλήλων. Το πρώτο που

εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες είναι να υπάρχει

αγάπη και με αγάπη να φεύγει κάθε μίσος, κάθε

κακό από τις καρδιές μας. Να είμαστε άνθρωποι της αγάπης

όλοι μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Μητροπολίτης Τσεχικών Χωρών

και Σλοβακίας Χριστόφορος, κατά κόσμον doc.

., γεννήθηκε στις 29.6.1953 στην Πράγα.

Ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον βαθιάς θρησκευτικής

ευλάβειας. Θαύμαζε τον ηρωικό νεομάρτυρα άγιο επίσκοπο

Γκοράζδ (πεθ. 1942).

Μετά τη βασική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Καρόλου στην

Πράγα, στο Πανεπιστήμιο του Πρέσοβ, στην Πνευματική

Ακαδημία της Μόσχας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου

αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1987. Ιερέας χειροτονήθηκε το

1974. Στις 17 Απριλίου 1988 χειροτονήθηκε επίσκοπος και

ανέλαβε την επισκοπή Ολομόουτς-Μπρνο. Μετά από θητεία

12 χρόνων στη Μοραβία, το

2 0 0 0 ε κ λ έ χ θ η κ ε

Αρχιεπίσκοπος Πράγας. Στις

28 Μαΐου 2006 ενθρονίστηκε

Μητροπολίτης Τσεχικών

Χωρών και Σλοβακίας.

Από το 1990 διδάσκει στην

Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή

του Πανεπιστημίου του

Πρέσοβ, αργότερα ανέλαβε

την αποσπασμένη έδρα του

Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ σ τ ο

Ολομόουτς. Επίσης διδάσκει

στη Φιλοσοφική Σχολή του

Πανεπιστημίου Μάσαρυκ

του Μπρνο. Εκτός από την

ποιμαντική, την αποστολική

και την παιδαγωγική δράση

του, αναπτύσσει σημαντικό

επιστημονικό έργο με πολλές

δημοσιεύσεις. Το μαρτυρούν οι μονογραφίες και τα

πανεπιστημιακά συγγράμματα και βιβλία, όπως η Εισαγωγή

και Συνοπτική Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους –

Βυζαντινολογία Ι.(1995), η μονογραφία In Guru' (1998),

Ο Ορθόδοξος Κόσμος (2000) που εκδόθηκε το 2007

μεταφρασμένο στα ρωσικά και συμπληρωμένο, η

μονογραφία Άγιος Νεκτάριος της Αιγήνης, Μητροπολίτης

Πενταπόλεως (2005) και άλλα.

Ο Μητροπολίτης Χριστόφορος έχει μια πολύπλευρη ενεργή

παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, τόσο στον τόπο του όσο και

στο εξωτερικό Συμμετέχει με ομιλίες του σε συνέδρια,

σεμινάρια και σε άλλες εκκλησιαστικές συναντήσεις.

Στην του έργου του Μακ. Χριστοφόρου

διαβάζουμε:

Η πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας Πράγα δεν είναι

μόνο χρυσή και εκατοντάπυργος, είναι και ορθόδοξη, αφού

ζουν εδώ και προσεύχονται χιλιάδες χριστιανοί ορθόδοξοι.

Σήμερα την Πράγα κοσμούν επτά ορθόδοξοι ναοί, στους

οποίους έξι λειτουργούν εκκλησιαστικές κοινότητες. Πέντε

υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή Πράγας της Αυτοκέφαλης

Η Εκκλησία δουλεύει και κάνει έργα σιωπηλά και

ταπεινά.

Εισαγωγή

« »

Th. Dr. Radim

Pulec, PhD

s Light

Η
έκδοση αυτή περιέχει κείμενα στα τσέχικα,

ελληνικά, ρωσικά και αγγλικά. Είναι ένας αξιόλογος

οδηγός των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Πράγας με

Παράρτημα Χαρτών που εκδόθηκε από τον εκδοτικό

οργανισμό Π. Κυριακίδη, με υπεύθυνο έκδοσης Μιχάλη

Λεβέντη, ο οποίος έκανε και την επιμέλεια στα ελληνικά, ενώ

η μετάφραση στα ελληνικά είναι της Αικατερίνης

Πορφυρογένη. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε εξαιρετικές

φωτογραφίες των ορθόδοξων εκκλησιών και μνημείων στην

Τσεχία.

Ορθόδοξη Πράγα του Μακαριότατου Χριστοφόρου,

Αρχιεπίσκοπου Πράγας, Μητροπολίτη Πασών

Χωρών Τσεχίας και Σλοβακίας

9



Ορθόδοξης Εκκλησίας των χωρών της Τσεχίας και πάσης

Σλοβακίας και μία τελεί υπό τη δικαιοδοσία της Πρεσβείας

της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Πράγα.

Κατά παράδοση, παραχωρείται ο ναός του Αγίου Νικολάου

στην πλατεία της Παλαιάς Πόλης για τέλεση ορθόδοξης

λειτουργίας μία φορά, το βράδυ της ανάστασης, σύμφωνα με

το Ιουλιανό ημερολόγιο, όταν εκατοντάδες πιστοί ντόπιοι και

ξένοι επισκέπτες με αναμμένες τις λαμπάδες παίρνουν μέρος

στην τέλεση της Ανάστασης.

Στο σύγγραμμα αυτό ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να

εξοικειωθεί με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον

καλλιτεχνικό διάκοσμο των ορθόδοξων εκκλησιών, αλλά και

να μάθει πολλά για την πνευματική ζωή των εκκλησιαστικών

κοινοτήτων που βρήκαν καταφύγιο υπό τη σκέπη των

ορθόδοξων ναών.

Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τους κύριους στόχους που

έχουν σήμερα όλες οι εκκλησιαστικές κοινότητες.

Επίσης, θα βρει κάποιος περιλήψεις στην τσεχική, στην

ελληνική, στην ρωσική και στην αγγλική γλώσσα.

τη χώρα μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέει την

ιστορία της με το ιεραποστολικό έργο των Αγίων

Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν

στον λαό μας το φως του Ευαγγελίου του Χριστού και έθεσαν

τις βάσεις του πολιτισμού μας. Τη διδασκαλία τους

ασπάστηκε η ηγεμόνας Μπόριβοϊ και η γυναίκα του,

πριγκίπισσα Λούντμιλα, που έκτισαν στο Κάστρο της Πράγας

τον πρώτο χριστιανικό ναό με την ανατολική ορθόδοξη

μορφή. Όπως μαρτυρούν ιστορικές πηγές, από τα πρώτα

χρόνια δόθηκαν σκληροί αγώνες για τη διατήρηση της

κληρονομιάς των δύο Ισαποστόλων.

Στις μέρες μας, η επιστροφή στην παρακαταθήκη των Αγίων

Κυρίλλου και Μεθοδίου αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την

αναβίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που γίνεται έτσι

γνήσιος φορέας του πνεύματος του ιεραποστολικού τους

έργου.

Το 1910, κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού υπό την

Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, η Τσεχία και η Μοραβία

αριθμούσαν μόλις 1.063 χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι

στερούνταν των βασικών δικαιωμάτων για την άσκηση της

πίστης τους. Μόνο χάρη σε παρέμβαση από το εξωτερικό

διατέθηκε προσωρινά ο ναός του Αγίου Νικολάου στην

πλατεία της Παλαιάς Πόλης της Πράγας, για την τέλεση

ορθόδοξης λειτουργίας, και τοποθετήθηκε ρώσος ιερέας.

Παρά τις αντιξοότητες, αυτοί οι πρώτοι νεότεροι Τσέχοι

χριστιανοί ορθόδοξοι διατήρησαν την πίστη και τη

μετέδωσαν στους απογόνους τους, έχοντας βαθιά επίγνωση

της εξαιρετικής σημασίας της πνευματικής παρακαταθήκης

των δύο Αγίων.

Μετά την ίδρυση του αυτόνομου κράτους της

Τσεχοσλοβακίας, οι συνεχιστές τους, με επικεφαλής τον

νεομάρτυρα Γκοράζδα, αληθινό διάδοχο του Αγίου

Μεθοδίου, ενέτειναν τις προσπάθειες για τη διάδοση της

ορθοδοξίας. Κατά την απογραφή του 1930, η νεοσυσταθείσα

εκκλησιαστική διοίκηση αριθμούσε κιόλας 25.000

χριστιανούς ορθόδοξους μόνο στην Τσεχία και τη Μοραβία,

ενώ στο ανατολικό μέρος της Τσεχοσλοβακίας οι πιστοί

ανέρχονταν σε 120.000 ψυχές. Για να κατακτήσει, όμως, αυτή

η γενιά πλήρη θρησκευτική αυτονομία και ανεξαρτησία,

χρειάστηκαν βαριές θυσίες. Στη γερμανική Κατοχή, η μικρή

τσέχικη ορθόδοξη κοινότητα πήρε ενεργό μέρος στην

Αντίσταση, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί το 1942 και να

τεθεί εκτός νόμου. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον άγιο επίσκοπο

Γκοράζδα και άλλους ιεράρχες, ενώ οι υπόλοιποι ιερείς και

πολλοί πιστοί σύρθηκαν στα στρατόπεδα εργασίας στη

Γερμανία.

Στη μεταπολεμική Τσεχοσλοβακία, η ορθόδοξη κοινότητα

αναβίωσε και αναπτύχθηκε ραγδαία. Επιτεύχθηκε η

ενοποίηση όλων των εθνικών ορθοδόξων ομάδων. Το 1951 η

ενοποιημένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας, με

την πνευματική καθοδήγηση της μαρτυρικής Ρωσικής

Εκκλησίας, αριθμούσε ήδη 400.000 πιστούς, υπαγόμενους

σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες, τις λεγόμενες επαρχίες,

με επικεφαλής τους επισκόπους και με συνολικά 300 ενορίες.

Γι' αυτό, στο τέλος της ίδιας χρονιάς, κηρύχθηκε η αυτονομία

και η ανεξαρτησία της αυτοκέφαλης πλέον Τσεχικής

Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία μπόρεσε έτσι να αποκτήσει

τον προκαθήμενό της, εκλεγμένο από τη σύνοδο των

μητροπολιτών. Επίσης, υπάρχει έκτοτε το Μητροπολιτικό

Συμβούλιο, ένα εκτελεστικό όργανο, στο οποίο προεδρεύει ο

Αρχιεπίσκοπος. Το Συμβούλιο συγκροτούν ως εκπρόσωποι

των πιστών, κληρικοί και μη.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η εκκλησία μας χαίρει

μεγάλου σεβασμού τόσο μεταξύ των άλλων ορθοδόξων

κοινοτήτων όσο και στο εγχώριο και το παγκόσμιο

οικουμενικό κίνημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη

και μετά των χωρισμό των δύο κρατών, Τσεχία-Μοραβίας και

Σλοβακίας, η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία παρέμεινε

ενωμένη, εμπνεόμενη καθώς είναι από τους κανόνες της

ίδιας και την πνευματική παρακαταθήκη των αγίων

Ισαποστόλων. Ιερός στόχος της παραμένει η ζωή μέσα από

την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, σύμφωνα με το

Ευαγγέλιο και σύμφωνα με αυτά που δίδαξαν τους Σλάβους

προγόνους μας οι Θεσσαλονικείς αδελφοί Κύριλλος και

Μεθόδιος στο λυκαυγές της ιστορίας μας.

ρόκειται για ένα μνημείο της εποχής των Κυρίλλου

και Μεθοδίου, που σήμερα είναι λίγο πολύ άγνωστο.

Απομεινάρια τοιχοποιίας σώζονται στο πέρασμα

από τη β' αυλή του Κάστρου προς τους κήπους, όπου είναι

τοποθετημένη πινακίδα με την περιγραφή του. Ο ναός

ανεγέρθηκε τον 9ο αιώνα (882-884) από τον ηγεμόνα

Μπόριβοϊ Α', ο οποίος βαπτίστηκε χριστιανός μαζί με τη

σύζυγό του, την Αγία Λούντμιλα. Ο επίσκοπος Μοραβίας

Μεθόδιος, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκε ο ναός,

τοποθέτησε εκεί τον ιερέα Πάβελ Κάιχ. Ο πατήρ Πάβελ

υπήρξε εξομολόγος της πριγκιπικής οικογένειας και

λειτουργούσε σύμφωνα με το σλαβικό ορθόδοξο

τελετουργικό, έτσι όπως τελείται η λειτουργία μέχρι σήμερα.

Γύρω από την εκκλησία δημιουργήθηκε το πρώτο χριστιανικό

Σ

Π

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
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κοιμητήριο, ενώ στον ναό ενταφιάζονταν οι πρώτοι

χριστιανοί ηγεμόνες της δυναστείας των Πρεμυσλιδών. Εδώ

πιθανώς βαπτίστηκε και αργότερα εκάρη μοναχός ο βασιλιάς

Βεντσεσλάος, όπως μαρτυρά αρχαιοσλαβικός θρύλος.

Επρόκειτο για μονόκλιτο οικοδόμημα διαστάσεων 7,5 επί 6 μ.

Κάτω από το δάπεδο βρισκόταν μικρή κρύπτη, χώρος

ενταφιασμού μελών της βασιλικής οικογένειας.

Ο ναός παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον 11ο αιώνα. Το

Κάστρο της Πράγας είχε τότε αποκτήσει και άλλους ιερούς

χώρους που σώζονται μέχρι σήμερα, όπως είναι ο

Καθεδρικός Ναός του Αγ. Βίτου και η εκκλησία του Αγ.

Γεωργίου. Οι λειτουργίες τελούνταν πια στα λατινικά,

σύμφωνα με το δυτικό τελετουργικό. Όπως έδειξε η

αρχαιολογική σκαπάνη το 1950, ο ορθόδοξος ναός της

Παναγίας Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας κατεδαφίστηκε, για

να αφανισθεί κάθε ίχνος της σλαβικής-ανατολικής

πνευματικής παράδοσης, και το σημείο όπου βρισκόταν

ισοπεδώθηκε εντελώς, για να μη θυμίζει σε τίποτα τον

ιστορικό τόπο λατρείας. Ανάλογη τύχη είχαν άλλωστε όλες οι

εκκλησίες της Μοραβίας και της Σλοβακίας που

λειτουργούσαν από τον καιρό των αγίων Ισαποστόλων. Στη

θέση του ναού της Παναγίας χτίστηκε μεγαλύτερη εκκλησία

με αψίδα και είσοδο στη νότια πλευρά, που αργότερα

επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι αρχαίοι

βασιλικοί τάφοι, αλλά ούτε αυτό το κτίσμα τελικά σώθηκε.

Μετά το 1255 έδωσε τη θέση του στα οχυρωματικά έργα του

Κάστρου. Έκτοτε η ανατολική χριστιανική παράδοση στη

Βοημία διατηρείτο πλέον μόνο σε ένα μοναστήρι κοντά στον

ποταμό Σάζαβα χάρη στον ηγούμενό του, τον Άγιο Προκόπιο

(πεθ. 1053).

Η σημερινή διοίκηση του Κάστρου – έδρας του Προέδρου της

Δημοκρατίας – μερίμνησε τουλάχιστον για τη διαμόρφωση,

τον φωτισμό και τη σήμανση του σημείου, όπου βρισκόταν το

αρχαιότερο εκκλησιαστικό μνημείο της Πράγας

υτός ο ναός είναι η έδρα του Αρχιεπισκόπου Πράγας

και πασών των χωρών Τσεχίας και Μοραβίας.

Αποτελεί τον πνευματικό πυρήνα της τοπικής

ορθόδοξης εκκλησίας. Εδώ ολοκληρώνονται με προσευχές

όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, τελετές, συναντήσεις και

συνέδρια. Εδώ τελείται κοινή θεία λειτουργία, όταν

επισκέπτονται την Πράγα αντιπροσωπείες από άλλες

αδελφές ορθόδοξες κοινότητες. Επίσης λειτουργεί ως

ενοριακός ναός της ορθόδοξης κοινότητας της Πράγας 2.

Κατά τις εργασίες μετατροπής της κρύπτης της εκκλησίας σε

Εθνικό Μνημείο της Αντίστασης – Τόπο Συμφιλίωσης,

αποκαλύφθηκαν τμήματα τοιχοποιίας της πρώτης εκκλησίας

των Αγίων Πέτρου και Παύλου, που χτίστηκε το 1115 και

καταστράφηκε στους πολέμους των Χουσιτών. Ξαναχτίστηκε

το 1705 δίπλα σε άσυλο για υπέργηρους κληρικούς και τη

δεκαετίας 1730-40 απέκτησε θαυμάσια διακόσμηση σε

μπαρόκ ρυθμό, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Κ

Το 1783 ο Αυτοκράτορας Ιωσήφ Β'

έκλεισε το άσυλο και αποχαρακτήρισε την εκκλησία, η οποία

από το 1871 περιήλθε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας

Μ ε κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ό

δ ι ά τ α γ μ α τ η ς 2 9

Ι ο υ ν ί ο υ 1 9 3 3 , η

ε κ κ λ η σ ί α

παραχωρήθηκε στην

Τσεχική Ορθόδοξη

Εκκλησία. Η εκκλησία

ανακατασκευάστηκε

π λ ή ρ ω ς κ α ι σ τ ο

εσωτερικό της έγιναν οι

αναγκαίες μετατροπές,

ώ  σ τ  ε ν  α

ανταποκρίνεται στην

ορθόδοξη λειτουργική

π α ρ ά δ ο σ η . Τ ο

ε ι κ ο ν ο σ τ ά σ ι

σχεδιάστηκε από τον καθ. του

Πανεπιστημίου του Κιέβου. Τις εικόνες φιλοτέχνησαν ο

Σέρβος καλλιτέχνης Σβάτοσλαβ Βούκοβιτς και ο Ρώσος

Μιχαήλ Βασνετσόβ, απόφοιτοι ακαδημιών Καλών Τεχνών,

καθώς και ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κολομάτζκι, ονομαστός

αγιογράφος και κατασκευαστής ορθόδοξων εκκλησιών στην

Τσεχία. Οι πιο πρόσφατες εικόνες είναι έργο της αδελφής

Λένκα Βλκόβα-Ρόουτσκοβα.

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 1935 έγινε η τελετή των

εγκαινίων της εκκλησίας, που έκτοτε τιμάται στα ονόματα

των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Ισαποστόλων και

διδασκάλων των Σλάβων.

Κατά τη γερμανική Κατοχή, η εκκλησία έπαιξε πρωταρχικό

ρόλο στην Αντίσταση. Μετά τη δολοφονία του Γερμανού

Διοικητή Ράινχαρντ Χάιντριχ στις 25 Μαΐου 1942, η ομάδα

των αλεξιπτωτιστών που εκτέλεσαν την επιχείρηση βρήκε

κρησφύγετο στην κρύπτη της εκκλησίας, με τη βοήθεια των

ιερέων που τους προμήθευαν τροφή και φρόντιζαν τους

τραυματίες. Στις 18 Ιουνίου 1942 τάγμα των SS έκανε έφοδο

και κατέλαβε την εκκλησία και την κρύπτη. Ακολούθησαν

βαρύτατα αντίποινα, με άμεσα θύματα τους κληρικούς,

νεωκόρους και εκπροσώπους της εκκλησίας που

συμμετείχαν στην αντιστασιακή δράση και τις οικογένειές

τους. Εκατοντάδες άνθρωποι μαρτύρησαν στα ναζιστικά

κρατητήρια και εκτελέστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο

επίσκοπος Γκόραζδ. Αργότερα οι Γερμανοί προχώρησαν σε

ομαδικά αντίποινα, καθώς ολόκληρα χωριά κάηκαν,

ισοπεδώθηκαν και ο άμαχος πληθυσμός εξοντώθηκε

βάρβαρα. Η εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου

έγινε έτσι σύμβολο της ανοιχτής αντίστασης κατά του

ναζισμού και χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική συνείδηση του

λαού μας. Οι Γερμανοί διέλυσαν την τσεχική ορθόδοξη

κοινότητα και η περιουσία της κατασχέθηκε υπέρ του Ράιχ.

Μετά την απελευθέρωση, η Ορθόδοξη Κοινότητα της

Τσεχοσλοβακίας δραστηριοποιήθηκε ξανά, έστω και σε

συνθήκες διάλυσης, αφού ο χώρος είχε λεηλατηθεί. Με τον

πανηγυρικό εγκαινιασμό στις 5 Ιουλίου 1947, η εκκλησία

επαναλειτούργησε κανονικά . Τον ίδιο χρόνο η

επισκευασμένη κρύπτη κάτω από τον κύριο ναό

ανακηρύχτηκε τόπος εθνικής μνήμης. Το 1998 το μνημείο

ονομάστηκε Τόπος Συμφιλίωσης και περιλαμβάνει – εκτός

από την Εκκλησία και την κρύπτη – έναν καινούργιο χώρο,

Α

ilian

Ignatius Diezenhoffer.

.

Vladimir A. Brandt

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΕΣΛΟΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 2.
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διαμορφωμένο ως αίθουσα εκθέσεων και κέντρο σπουδών.

Στις 28 Οκτωβρίου 1947 τοποθετήθηκε αναμνηστική

πινακίδα στον εξωτερικό τοίχο της εκκλησίας, πάνω από το

παράθυρο εξαερισμού της κρύπτης, και έκτοτε κάθε χρόνο

στις 10:00 π.μ. της 18ης Ιουνίου, επέτειο της πολιορκίας,

τελείται μνημόσυνο με κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων

εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία.

Από την 1η Οκτωβρίου 1992 ανέλαβε εφημέριος του ναού ο

μητροπολιτικός πρωτοπρεσβύτερος Th.

(Τα αποσπάσματα αναδημοσιεύονται με την άδεια του

συγγραφέα Μακαριότατου Χριστοφόρου, Αρχιεπίσκοπου

Πράγας, Μητροπολίτη Πασών Τσεχικών Χωρών και

Σλοβακίας)

Dr. Jaroslav Suvarsky,

PhD.

Σήμερα η εκκλησία λειτουργεί τακτικά τις Κυριακές και στις

αργίες στις 09:30, όπου στη λειτουργία συμμετέχει η

χορωδία του ναού. Επίσης κάθε Τρίτη και Σάββατο στις

08:00, και μετά τη λειτουργία τελείται επιμνημόσυνη δέηση

στο παρεκκλήσι του Αγίου Γκόραζδ. Κάθε Σάββατο στις

17:00 τελείται εσπερινός με τη συμμετοχή της χορωδίας

νέων. Στα παιδιά προσφέρονται μαθήματα θρησκευτικής

διδασκαλίας κάθε Κυριακή 09:30 με 10:00, εκτός των

σχολικών διακοπών, στα γραφεία της Πνευματικής

Διοίκησης.

Τα γραφεία είναι ανοιχτά για το κοινό τις Κυριακές πριν και

μετά τη λειτουργία, Τρίτη και Πέμπτη 10:00 με 12:00. Η

είσοδος είναι από την οδό Ρέσλοβα, αρ. 9, τηλέφωνο και

φαξ +420 224 920, κινητό τηλέφωνο +410 606 640 928,

email:

Άλλες εκδηλώσεις και θρησκευτικές συζητήσεις γίνονται

μετά από ανακοίνωση.

Το Εθνικό Μνημείο Ηρώων-Τόπος Συμφιλίωσης είναι

ανοιχτό Τρίτη με Κυριακή 10:00-17:00, τηλ. +420 224 916

100.

prague.orthodox@quick.cz
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ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γεωργίας Παρχαλίδου

Π

Τ

Σ

Ξ

άσχα… η μεγαλύτερη και

σπουδαιότερη γιορτή

της χριστιανοσύνης, η

θριαμβευτική νίκη της ζωής επί

του θανάτου. Ο απανταχού

ελληνισμός σ' ολόκληρο τον

κ ό σ μ ο γ ι ο ρ τ ά ζ ε ι μ ε

μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη την

Ανάσταση του Κυρίου, η οποία

πιστεύεται ότι έγινε το 33 μ.Χ.

Ποια είναι, όμως, τα έθιμα που συνοδεύουν τη

σημαντικότερη γιορτή του χριστιανισμού στις διάφορες

περιοχές στην Ελλάδα

ην Κυριακή των Βαΐων στη Θράκη, όπως και σε άλλα

μέρη της πατρίδας μας , συνηθίζονται τα

«βαγιοχτυπήματα». Οι γυναίκες χτυπούν με βάγια τις

έγκυες για να «λευτερωθούν» πιο εύκολα. Ο λαός αποδίδει

γονιμοποιό δύναμη στα βάγια. Επίσης, σε άλλα χωριά της

Θράκης, τα κορίτσια έκαναν στεφάνια από βάγια που τους

έδινε ο παπάς στην εκκλησία και τα έριχναν στο ρέμα. Όποιας

κοπέλας το στεφάνι έφτανε πρώτο στη ρεματιά, φίλευε τις

υπόλοιπες στο σπίτι της και διασκέδαζαν με χορό και

τραγούδια.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα σε πολλές περιοχές της Θράκης

κάνουν τριήμερο, δηλαδή νηστεύουν τις τρεις πρώτες

ημέρες. Το έθιμο αυτό τηρούν συνήθως τα κορίτσια, γιατί

πιστεύουν ότι «νηστικής καρδιάς πιάνει η ευχή» και ελπίζουν

να βρουν γαμπρό. Την τελευταία, μάλιστα, βραδιά για να

ονειρευτούν ποιον θα πάρουν, βάζουν κάτω από το μαξιλάρι

τους «αλμυροκούλουρα».

Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του

Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια ζητώντας κλαδιά, για να

τον κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη

Παρασκευή, η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα

παρεκκλήσι, όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο

Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το σχετικό

Ευαγγέλιο, ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα.

Αργότερα, θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και

θα τη ρίξουν στα μνήματα.

το Λιτόχωρο, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στολίζονται

οι επιτάφιοι που φτιάχνονται από ανύπαντρες

κοπέλες, οι οποίες όλη τη Σαρακοστή φτιάχνουν

λουλούδια από ύφασμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ

γίνεται στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων, που

συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωριτών, δημιουργώντας

ένα εκπληκτικό θέαμα.

εχωριστή σημασία έχει και η συνήθεια των Σερραίων

γυναικών να τοποθετούν στη διάρκεια της περιφοράς

του Επιταφίου, πάνω σε τραπέζι μπροστά από το

κατώφλι της εξώπορτας, την εικόνα του Εσταυρωμένου

ανάμεσα σε άνθη, αναμμένα κεριά και θυμιάματα. Δίπλα

τοποθετούν ένα πιάτο με χλόη φακής ή κριθαριού, την οποία

έχουν φυτέψει γι' αυτόν το σκοπό κάποια ημέρα της Μεγάλης

Σαρακοστής. Το έθιμο συναντάται και σε άλλες περιοχές και

θυμίζει τους Κήπους του Αδωνίδος

:

.

Θράκη

Λιτόχωρο

Σέρρες

Γνωρίζουμε την Ελλάδα



Νομός Θεσσαλονίκης

Λιβαδειά

Σπάρτη

Κορώνη

Καστοριά

Σύρος

Πάρος

Πάτμος

Σ

Τ

Σ

Σ

Σ

Τ

Τ

τη Μακεδονία από το μοναστήρι του Ξηροποτάμου

του Αγίου Όρους, όπου φυλάσσεται ο Τίμιος Σταυρός,

μεταφέρεται στο χωριό Πετροκέρασα, που απέχει 52

χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το χωριό έχει το "ιερό δικαίωμα",

μοναδικό στον κόσμο, να φιλοξενεί τον Τίμιο Σταυρό από την

Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί. Αυτό

γίνεται σε ανάμνηση της σωτηρίας του χωριού από

αφανισμό, εξαιτίας θανατηφόρου ασθένειας (πανώλης) στα

μέσα του 18ου αιώνα.

ο πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης είναι το πολύ

γνωστό και μοναδικό

«Πάσχα της Λιβαδειάς»,

που όχι μόνο διατηρείται, αλλά

χρόνο με το χρόνο ζωντανεύει,

μιας και οι νεώτεροι συμμετέχουν

με ιδιαίτερο μεράκι και κέφι στο

έθιμο του «λάκκου». Μετά την

Α ν ά σ τ α σ η κα ι π ρ ι ν κα λ ά

ξ η μ ε ρ ώ σ ε ι , ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι

ετοιμάζουν τη φωτιά. Ένας,

κάνοντας το σταυρό του, βάζει

φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα

της Αναστάσεως. Οι φλόγες

αγκαλιάζουν το σωρό. Με ραντίσματα νερού και συχνό

χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να

ψηθούν τα αρνιά. Το ίδιο γίνεται σε όλους τους «λάκκους» και

ανεβαίνουν οι καπνοί, αναρίθμητοι και πυκνοί, σε τέτοιο

βαθμό, που σκεπάζουν τον ήλιο, ο οποίος στο μεταξύ

ανατέλλει.

Η πόλη τυλίγεται σε σύννεφα καπνού. Οι φωτιές είναι έτοιμες

και τα αρνιά τοποθετούνται στους «λάκκους». Το γύρισμα

των αρνιών και το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα και

συμπληρώνεται με τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών

συγκροτημάτων και με την καύση των πυροτεχνημάτων.

τη Σπάρτη, όταν γυρίσουν τον Επιτάφιο, τον ξεστολίζει

ο καντηλανάφτης, ο οποίος παίρνει τα κεριά και τα

φυλάει. Την άλλη μέρα, τα βάζει ο παπάς σ' ένα δίσκο

με τα σταυρολούλουδα και τα μοιράζει στις γυναίκες. Τα

λουλούδια αυτά, οι γυναίκες τα κρατούν ως φυλαχτό και όταν

αρρωστήσει ένα παιδάκι, βάζουν στα κάρβουνα λίγο νερό και

μερικά σταυρολούλουδα και το λιβανίζουν.

την Κορώνη, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, τα παιδιά

κρατώντας ένα σταυρό στο χέρι, γυρνούν από σπίτι σε

σπίτι και λένε τα πάθη του Χριστού. Τα φιλεύουν με

κουλούρια, κόκκινα αυγά ή χρήματα.

το Καστανόφυτο Καστοριάς, τα παιδιά του χωριού

παίρνουν από την εκκλησία το χελιδόνι (ξύλινο

ομοίωμα περιστεριού), το κρατούν μ' ένα ξύλο ψηλά,

το στολίζουν με λουλούδια και το περιφέρουν στα σπίτια.

Κατά την περιφορά μαζεύουν δώρα, αυγά κόκκινα και

χρήματα.

Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο

θρησκευτικές της κοινότητες, η ορθόδοξη και η

καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως με αγάπη,

κατάνυξη και αμοιβαίο σεβασμό τις Άγιες Μέρες του

Πάσχα. Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Άνω Σύρο

ξεκινούν από το Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην

Ερμούπολη, ο Επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από

τον ιερό Ναό Ευαγγελιστών, οι Επιτάφιοι των

Ορθοδόξων από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της

Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της Μεταμορφώσεως,

περιφέρονται και συναντώνται στην κεντρική πλατεία

Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση και

ψάλλονται τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής από

τη χορωδία του Αγίου Νικολάου και Ιεροψάλτες.

ο πιο εντυπωσιακό έθιμο του νησιού είναι αυτό της

"κούνιας". Την Κυριακή του Πάσχα, στην πλατεία του

νησιού στήνεται μία κούνια, στην οποία κουνιούνται

αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός

ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού

και ανθρώπων για γάμο.

περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη

διάρκειά της γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις.

Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα

παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού,

αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την

προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης

και την Ανάσταση. Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, το

νησί γεμίζει από φώτα και το θόρυβο των αμέτρητων

πυροτεχνημάτων.

ην Κυριακή του Πάσχα στις τρεις το απόγευμα, στο

Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση,

κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται

σε επτά γλώσσες (!!!!) και από τον Ηγούμενο μοιράζονται

κόκκινα αυγά στους πιστούς.

Η

Η
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Καστελλόριζο

Σ

Σ

Τ

Σ

Π

το Καστελλόριζο, ο χορός των κοριτσιών που στήνεται

στον αυλόγυρο του Μητροπολιτικού ναού το

απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, είναι από τα

γραφικότερα λαμπριάτικα έθιμα. Για τις περιορισμένες

κοπέλες του νησιού είναι ένα από τα κυριότερα γεγονότα της

ζωής τους. Είναι η μόνη περίπτωση να δουν και να τις δουν τα

παλικάρια του νησιού.

ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό Βρονταδούσικο

έθιμο, που έχει τις ρίζες του στους χρόνους της

τουρκικής κατοχής. Αρχικά, οι κάτοικοι των ενοριών

του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, εκκλησιών

που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια

κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, αυτά

εξελίχθηκαν σε αυτοσχέδιες ρουκέτες και βεγγαλικά,

φτιαγμένα από νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Η προετοιμασία

των ρουκετών αρχίζει αμέσως μετά το Πάσχα για να είναι

έτοιμες την επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες τα τελευταία

χρόνια φτάνουν στις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που

δημιουργείται από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται στον

ουρανό του Βροντάδου το βράδυ της Ανάστασης είναι

φαντασμαγορικό. Πολύς είναι ο κόσμος που επιλέγει να

περάσει το Πάσχα στη Χίο για να δει αυτό το μοναδικό θέαμα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία

των παρευρισκομένων, έτσι ώστε να διασωθεί το έθιμο.

την Ύδρα, το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής η

νεολαία του νησιού χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία

από αυτές πηγαίνει στην εκκλησία για να στολίσει τον

Επιτάφιο και η δεύτερη πηγαίνει στο λιμάνι. Εκεί, πάνω σε

μια βάρκα φτιάχνουν μια κρεμάλα που κρέμεται πάνω από τη

θάλασσα και πάνω της κρεμούν το ομοίωμα του Ιούδα. Το

βράδυ, μετά την περιφορά του Επιταφίου, ο ιερέας ανεβαίνει

επάνω στη βάρκα και βάζει φωτιά στο ομοίωμα.

Την ίδια ημέρα στο Καμίνι γίνεται κάτι το μοναδικό! Ο

Επιτάφιος της συγκεκριμένης συνοικίας μπαίνει στη

θάλασσα και διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου,

δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα κατανυκτική. Στη συνέχεια,

οι Επιτάφιοι τεσσάρων ενοριών συναντώνται στο κεντρικό

λιμάνι, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα. Την ώρα της

Ανάστασης, τα πολλά βαρελότα φωτίζουν την νύχτα.

ο Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από

πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν το «Λάζαρο»,

συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για τους ιερείς.

Παλαιότερα, αυτήν την ημέρα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε

στο χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιανε

θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών

κλαδιών για το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα

για το ψήσιμο των κουλουριών. Την ημέρα αυτή, επίσης, σε

όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια,

«τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα

του Λαζάρου, που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο.

την “Πίνια”, το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης, έχει

αναβιώσει το έθιμο της “μαστέλας”. Ένα μισοβάρελο

στολίζεται με μυρτιές και κορδέλες και οι περαστικοί

καλούνται να ρίξουν μέσα κέρματα “για το καλό”. Mε την

πρώτη καμπάνα της Ανάστασης, κάποιος βουτάει μέσα για να

μαζέψει τα λεφτά. Παλιότερα, ο βουτηχτής δεν ήταν

εθελοντής, αλλά κάποιος ανίδεος περαστικός που τον

έριχναν με το ζόρι.

Tην Kυριακή του Πάσχα στις 7 το πρωί, οι εκκλησίες της πόλης

που έχουν την εικόνα της Ανάστασης, κάνουν περιφορά

στους κεντρικούς δρόμους, κάτι που αξίζει να δείτε.

Στην Κέρκυρα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, το

σούβλισμα του αρνιού εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και

δεν αποτελεί μέρος της παράδοσής της. Eδώ, το μεσημέρι της

Λαμπρής τρώνε σούπα αυγολέμονο με 2-3 κρεατικά και

αφήνουν το αρνάκι για τη δεύτερη μέρα. Τσουγκρίζουν τα

κόκκινα αυγά και κολλάνε τα τσόφλια στις πόρτες ή τα πετάνε

στους κήπους, για να 'ναι ευλογημένη η σοδιά.

κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του

«Ζακυνθινού Πάσχα» με τα ιδιόμορφα «αντέτια»

(έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό σε όλη την

Ελλάδα. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος

πιστών συμμετέχει στην περιφορά του Εσταυρωμένου, που

διασχίζει όλη την πόλη. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου

Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα

με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες

του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου ο

Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της

καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια,

ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα δοχεία,

όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά τους.

ριν την Ανάσταση, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όλα τα

παιδιά του χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε

άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο προαύλιο

της εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν

ένα βουνό από τα ξύλα και στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο

με ένα παλιό κουστούμι, που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας

και την ώρα που ο παπάς λέει το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», βάζουν

φωτιά και το καίνε. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα

πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού χτυπά συνεχώς και

μάλιστα οι παλιότεροι λένε ότι όταν αυτοί ήταν μικροί δεν

άφηναν τρία μερόνυχτα την καμπάνα να σταματήσει, γιατί το

Χίος

Ύδρα

Ρόδος, Ιάλυσος

Κέρκυρα

Ζάκυνθος

Κρήτη

Ο

Η
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θεωρούσαν για καλό. Ξυπνούσαν ακόμα και τη νύχτα να πάνε

να την χτυπήσουν.

Πηγές

Τα κόκκινα αυγά είναι ένα έθιμο που διατηρείται αναλλοίωτο

εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η παράδοση, λοιπόν, θέλει τις

νοικοκυρές σε όλη την Ελλάδα να βάφουν τα κόκκινα αυγά

τους τη Μεγάλη Πέμπτη. Πως, όμως, έγιναν σύμβολο του

Πάσχα; Σύμφωνα με μια βορειοελλαδική παράδοση, όταν

διαδόθηκε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, μια γυναίκα δεν

μπορούσε να το πιστέψει. Αμφισβήτησε, λοιπόν, ότι θα

μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι: «Αν έγινε αυτό,

τα αυγά που κρατάω ν' αλλάξουν χρώμα και να γίνουν

κόκκινα". Τότε, λοιπόν, ως εκ θαύματος, τα αυγά βάφτηκαν

κόκκινα με μιας και από τότε στολίζουν το Πασχαλινό τραπέζι

μας.

Ο λαός πιστεύει πως το πρώτο αυγό που βάφεται, το αυγό της

Παναγίας, έχει θαυματουργές ικανότητες, γι' αυτό το βάζουν

στο εικονοστάσι του σπιτιού. Με το αυγό της Παναγίας, οι

γυναίκες σταυρώνουν τα παιδιά και αν το αυγό είναι τριών

χρόνων και τοποθετηθεί στην κοιλιά εγκύου γυναίκας ή ζώου,

πιστεύεται ότι αποτρέπεται το ενδεχόμενο αποβολής!

φακελάκι κόκκινη βαφή

Αυγά

6 ποτήρια χλιαρό νερό

6 κουτ. σούπας ξύδι

Αν έχετε τα αυγά στο ψυγείο, καλό είναι να τα

βγάλετε έξω από το βράδυ. Για να μη σπάνε εύκολα, μπορείτε

να τα βάλετε σε νερό με αλάτι.

Τα πλένετε καλά και τα βράζετε σε σιγανή φωτιά για

να μη σπάσουν, περίπου 15 λεπτά. Καλό, επίσης, θα ήταν να

τα βράσετε τη μια μέρα και να τα βάψετε την επόμενη.

Σε μια λεκάνη βάζετε το χλιαρό νερό, το ξύδι, τη

βαφή και τα ανακατεύετε πολύ καλά.

Τοποθετείτε τα γερά βρασμένα αυγά σε μία στρώση

στη λεκάνη και τα αφήνετε πέντε λεπτά στη βαφή.

Τα βγάζετε και τα αφήνετε να στεγνώσουν καλά.

Στην ίδια δόση βάζετε και τα υπόλοιπα αυγά.

Βάζετε λίγο λάδι σε βαμβάκι και αλείφετε μ' αυτό τα

αυγά, ώστε να έχουν λαμπερό χρώμα.

Tο τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών συμβολίζει την

Ανάσταση του Χριστού. Tο αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη

δημιουργία. Tο αυγό κλείνει μέσα του τη ζωή και όταν σπάσει

με το τσούγκρισμα το κέλυφός του, γεννάται μια ζωή. Έτσι και

το πασχαλινό αυγό, όταν με το τσούγκρισμα σπάσει το

κέλυφος, συμβολίζει το σπάσιμο του τάφου του Χριστού και

την Ανάστασή Tου. Tο

έ θ ι μ ο τ ο ύ τ ο

χρονολογείται από το

1250 μ.X.

(
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Υλικά

Εκτέλεση
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?

www.asxetos.gr www.patriotaki.com)

Πασχαλινά αυγά
Γεωργίας Παρχαλίδου

Tο τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών
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Τη Γεωργία την ξέρετε από τη στήλη μας «Γνωρίζομαι την

Ελλάδα» και από την «Σελίδα των παιδιών». Είχα την

ευκαιρία να την συναντήσω στην Κύπρο και με αυτή την

ευκαιρία ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα και να την

γνωρίσετε και εσείς διότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο

οποίος δε φοβάται να προσφέρει στον συνάνθρωπό της και

στον απόδημο ελληνισμό.(ΤΖΗ)

Γνωριστήκαμε πέρυσι μέσω του περιοδικού μας θα

μπορούσε να πει κανείς όταν με πήρες τηλέφωνο και

ήθελες να γράφεις για το περιοδικό μας χωρίς κανένα

όφελος. Πώς βρήκες το περιοδικό μας στην Κύπρο;

Το περιοδικό σας έπεσε πολύ τυχαία στα χέρια μου κι όπως

κάθε περιοδικό που βλέπω εδώ στην Κύπρο το ξεφύλλισα.

Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ τα θέματα.

Η Γεωργία Παρχαρίδου στο «Καλημέρα»



Και φυσικά επειδή νιώθω τον απόδημο ελληνισμό τώρα που

κι εγώ είμαι έξω από την πατρίδα μου, με συγκίνησαν πάρα

πολύ τα θέματα, μου άρεσε το όλο στήσιμο του περιοδικού, η

ιδεολογία του περιοδικού και αποφάσισα κι εγώ να

συνεισφέρω στον ελληνισμό που είναι έξω από την πατρίδα.

Επίσης λατρεύω τα παιδιά, και μαζί, αρχικά ήταν δική σου η

ιδέα, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλά να βάλουμε και μια

στήλη, σελίδα για τα παιδιά, να μάθουν κάποια πράγματα για

την Ελλάδα, να τα μάθουν μέσα από ιστοριούλες, από μια

παρέα που δημιούργησα ειδικά για τα παιδιά της Κοινότητάς

σας. Έχει πολλούς στόχους η παιδική στήλη – και να

διασκεδάσουν, και να μάθουν και πιο πολύ να περάσουν

καλά.

Βέβαια, θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να πάρω γράμματα

από τα παιδιά και σίγουρα θα τους απαντήσω σε όλα.

Διότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη μου, είναι η

πόλη που λατρεύω. Έχω δύο αγάπες στη ζωή μου – την κόρη

μου και την Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο ήρθα με την κόρη μου

πριν πέντε χρόνια λόγω δουλειάς. Εργάζομαι στην Ελληνική

Τράπεζα στην οποία δούλευα και στην Θεσσαλονίκη.

Δουλεύω γύρω στα δέκα χρόνια σ' αυτό τον όμιλο.

Παράλληλα γράφω και για το «Καλημέρα» και είμαι και

ραδιοφωνικός παραγωγός στο , ο οποίος είναι τοπικός

σταθμός της Λεμεσού. Κάνω μουσική εκπομπή κάθε Σάββατο

πρωί, από 9 μέχρι 12.

) Ραδιοφωνικός

παραγωγός ήμουνα και στην Θεσσαλονίκη. Είναι η τρέλα μου

το ραδιόφωνο. Τα τραγούδια επί των πλείστων είναι

ελληνικά, επιτυχίες όλων των εποχών, όλων των ειδών τα

τραγούδια αν και υπάρχουν και κάποιες επιλογές από το ξένο

ρεπερτόριο.

Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν συναντάς ποιότητα. Είναι

ελάχιστοι οι καλλιτέχνες που θα προσφέρουν ποιότητα στο

ελληνικό ρεπερτόριο. Έχει γίνει πλέον πολύ εμπορικό όλο το

θέμα. Αλλά έχει και αξιόλογους καλλιτέχνες οι οποίοι

προσφέρουν ότι καλύτερο μπορούν – συνθέτες, στιχουργοί.

Τα νεαρά παιδιά, βέβαια, που υπάρχουν τώρα στο

προσκήνιο, εντάξει, προσφέρουν εμπορική μουσική και όχι

ποιοτική. Αλλά έχουμε καλούς συνθέτες όπως είναι ο

Μικρούτσικος, τραγουδιστές όπως είναι ο Θηβαίος, ο

Μαχαιρίτσας, η Αρβανιτάκη, η Τσανακρίδου, άτομα που

ανήκουν σε παλιότερες εποχές και προσφέρουν ακόμα

πολλά στην καλλιτεχνική τους δραστηριότητα. Εδώ στην

Κύπρο είναι κάπως πεσμένα τα πράγματα αν και η Κύπρος

έχει βγάλει αξιόλογους καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκουν

απήχηση στην νεολαία. Βέβαια, μη ξεχνάμε τον μεγάλο

Μάριο Τόκα της Κύπρου, ο οποίος έχει βγάλει διαμάντια κι

έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια στην Ελλάδα. Δυστυχώς,

οι καλοί φεύγουν ένας, ένας. Κοίταξε, είναι λογικό αυτό η

Κύπρος είναι μικρός χώρος, έχει περιορισμένες δυνατότητες

που μπορεί να προσφέρει και σίγουρα όταν κάποιος έχει

κάποια όνειρα θα προσπαθήσει να πάει σε μια χώρα που

μπορεί να του προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες. Και μια

από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα για τους Κύπριους.

Ναι, μια δυο φορές το χρόνο. Όταν θέλω να αναπνεύσω πάω

στην Θεσσαλονίκη, να πάρω οξυγόνο, να φορτώσω τις

μπαταρίες μου και επιστρέφω. Εδώ η ζωή είναι πιο

οικογενειακή, έχει ποιότητα στην καθημερινότητα της διότι

οι πόλεις είναι πολύ μικρές, οι διαδρομές είναι μηδαμινές

εάν τις συγκρίνεις με τις μεγάλες πόλεις όπως είναι η

Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα,

όταν μπορείς να διασχίσεις ολόκληρη την πόλη σε 10 λεπτά.

Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις παραπάνω χρόνο για σένα, για την

οικογένειά σου, να κάνεις πράγματα, να ξεκουραστείς, να

απολαύσεις πράγματα. Ενώ σε μια μεγαλούπολη εκτός που

σε τρώνε οι αποστάσεις, σε τρώει η κίνηση, είναι πιο

δύσκολα. Εδώ στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό η

ζωή είναι πιο ήρεμη. Υπάρχει και σε καλό επίπεδο και η

πολιτιστική ζωή. Συνήθως, έρχονται από την Ελλάδα αρκετοί

καλλιτέχνες. Δηλαδή μέσα στο χρόνο όλοι θα περάσουν και

θα κάνουν μια συναυλία. Ευτυχώς διότι είναι πολύ

διαφορετικό να δεις, να ακούσεις έναν καλλιτέχνη από κοντά

από το να ακούς ένα CD. Μια ζωντανή παράσταση έχει πολλά

να δώσει. Καταλαβαίνεις πράγματα για τον ίδιο τον

καλλιτέχνη και κάποιες φορές καταλαβαίνεις και τον ίδιο το

χαρακτήρα του, δηλαδή πόση αμεσότητα έχει με το κοινό,

πόσο αγαπάει τη δουλειά του, πόσο ενδιαφέρεται για τη

δουλειά του και για το ίδιο το κοινό.

Ναι, έχω τη δουλειά μου στην τράπεζα, γράφω για το

«Καλημέρα», είμαι στο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά τα

Σαββατοκύριακα τα αφιερώνω για την κόρη μου την Έλενα

διότι τις καθημερινές ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Μ'

αρέσει να διαβάζω ευχάριστα βιβλία, να μη με κουράζουν.

Κάνω γυμναστική. Η κόρη μου είναι 6 1/2χρονών και πάει

χορό. Είναι αξιολάτρευτο πλάσμα και την έχω μεγάλη

αδυναμία όπως όλες οι μάνες έχουν στα παιδιά τους. Η ίδια

Δε θα ήταν καλό να σου γράφουν γράμματα τα παιδιά κι

εσύ να απαντάς. Να έχετε μια πιο στενή σχέση μέσω της

αλληλογραφίας;

Γράφεις και τη στήλη «Γνωρίζουμε την Ελλάδα» και

ξεκίνησες από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί;

Πώς πάνε σήμερα τα πράγματα με την ελληνική μουσική, με

το ελληνικό τραγούδι;

Στην Ελλάδα πηγαίνεις συχνά;

Από ότι βλέπω λίγο ελεύθερο χρόνο έχεις, είσαι αρκετά

απασχολημένη με πολλά πράγματα…

Capital

(

,

Capital fm 96,2 sms: 2050, tel: 00357

77771055, site: www.capital-media.com.cy
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λατρεύει το χορό, έχει μέσα το ρυθμό και μπορεί να χορέψει

σωστά οτιδήποτε ακούει. Τη βοηθάει βέβαια και η σχολή που

πάει και η γυμναστική που κάνει. Τώρα είναι στην Α'

δημοτικού και είναι πολύ υπερήφανη που έχει μάθει να

διαβάζει και να γράφει. Βλέπεις ότι δεν μου μένει και πολύ

χρόνος διότι πάντα διαβάζουμε μαζί τα μαθήματά της,

πρέπει να την πάρω στο χορό, στη γυμναστική. Της αρέσει η

Κύπρος πάρα πολύ. Την Κύπρο έχει ζήσει σαν πατρίδα εάν

τώρα που πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη αγάπησε και την

Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα την αισθάνεται σαν πατρίδα

της. Ξέρει ότι έχει γεννηθεί εκεί και ότι έχει τη γιαγιά, τον

παππού, τα εξαδέλφια της εκεί. Βέβαια, και πάλι θα μιλήσω

για την Θεσσαλονίκη η οποία έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να

σε κάνει δικό της, είναι ο αέρας της που σ' αγκαλιάζει και σε

κάνει δικό της.

Να χαμογελάνε όσο περισσότερο μπορούν και να είναι πάντα

ο εαυτός τους. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Μόνο έτσι

μπορείς να είσαι επιτυχημένος και στην προσωπική σου ζωή

και στην επαγγελματική κι σ' όλο το φάσμα της ζωής σου. Στην

ΕΚ της Πράγας, την οποία παρακολουθώ από το περιοδικό

σας και από την ιστοσελίδα σας, εύχομαι να προοδεύει με

σταθερά βήματα. Πάντα να έχει μια ανοδική πορεία σ' όλο το

φάσμα των δραστηριοτήτων.

Θα ήθελα να δώσεις ένα δικό σου μήνυμα στους

αναγνώστες του περιοδικού μας και στην Κοινότητά μας…

«όταν πεθάνω θα ήθελα να γίνω ένα

ελληνικό λαϊκό τραγούδι»
του Μιχάλη Πουργουρίδη*

τ α ν π έ θ α ν ε η

Μελίνα Μερκούρη

σ  υ  ν έ  β  η τ ο

παράδοξο να έχουν μεν

κατακλυστεί επί ημέρες τα

ρ α δ ι ό φ ω ν α κ α ι ο ι

τ η λ ε ο ρ ά σ ε ι ς α π ό τ α

τραγούδια της, αλλά να μην

αναφέρεται πουθενά η

ι δ ι ό τ η τ α τ η ς ω ς

τραγουδίστρια. Ίσως να

θεωρήθηκε αυτονόητο ότι η

Μελίνα ότι κι αν έκανε

τραγουδούσε. Στη σκηνή

όταν έπαιζε, στην μεγάλη

ο θ ό ν η , σ ε π ο λ ι τ ι κ έ ς

σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς , σ ε

συντροφιές και ιδιωτικά γλέντια, σε συναυλίες στα γήπεδα

και σε ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά αφιερώματα.

Όσοι την γνώριζαν από μικρή μιλάνε όλοι για τα παιδικά της

χρόνια και για το ότι το γεγονός αυτό προϋπήρχε Στις

εκδρομές στο σχολείο στις παρέες και στα γλέντια ήταν

αδύνατον να μην τραγουδήσει η Μελίνα. Κι όταν

τραγουδούσε ηλέκτριζε το περιβάλλον. Υπάρχει η εντύπωση

ότι η ταινία «Στέλλα» είναι αυτή που στάθηκε αφορμή να

αποκαλυφτεί η τραγουδίστρια Μελίνα Μερκούρη. Η ιστορία

όμως είναι κάπως διαφορετική μια και η Μελίνα είναι αυτή

που «αποκάλυψε» στο συγγραφέα της την «Στέλλα». Η

μαρτυρία ανήκει στον ίδιο τον Ιάκωβο Καμπανέλλη ο οποίος

θυμάται ότι μια καλοκαιρινή βραδιά του 1953 βρέθηκε στα

μπουζούκια όπου ήταν και η Μελίνα με την παρέα της. Έζησε

όπως λέει στιγμές αποκαλυπτικές...παρακολουθώντας την να

ξ ε σ π ά ε ι , τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς « σ ε μ ι α ε κ β α θ έ ω ν

αποδέσμευση...μέσω γλεντιού». Μόλις πήγε σπίτι του...αν

και χαράματα άρχισε να γράφει την Στέλλα.

Η τραγουδίστρια υπήρξε μια πλευρά της Μελίνας καθόλου

υποδεέστερη από τις άλλες. Μπορεί να είχε

επισκιαστεί κάπως από την ηθοποιό και την

πολιτικό αλλά η τραγουδίστρια Μελίνα

ανεπαισθήτως άπλωνε ρίζες και στέριωνε και δεν

αποκλείεται κάποτε να αποδειχτεί εξίσου

ανθεκτική.

Οι ερμηνείες της μερικές από τις οποίες σφράγισαν

την πρώτη περίοδο της Χατζιδάκις δημιουργίας

είναι πλέον κάτι κλασσικό στο ελληνικό τραγούδι και

δεκαετίες μετά παραμένουν εντυπωσιακά άριστες,

άμεσες και αγέραστες. Το γεγονός είναι ότι όλος ο

μύθος που δημιούργησε η Μελίνα γύρω από το

τραγούδι κατάφερε να κρατήσει με αυτό μια

μακρόπνοη σχέση από όλα τα είδη τέχνης που

υπηρέτησε τραγουδώντας δημόσια, σε ποικίλες

περιστάσεις από το 1945-1989 δηλαδή σχεδόν μισό

αιώνα ενώ σώζονται ηχογραφήσεις της μιας

ολόκληρης 35ετιας(1954-1989). Αξιοσημείωτο είναι

επίσης ότι στη δισκογραφία πραγματοποίησε περισσότερες

από 90 ηχογραφήσεις ενώ πρόσφατες έρευνες

αποκαλύπτουν ότι σώζονται άλλες 50 τουλάχιστον

ερμηνείες της σε ταινίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές

εκπομπές, παραστάσεις, συναυλίες που παραμένουν ακόμα

ανέκδοτες σε δίσκο. Το σύνολο των εκδομένων και ανέκδοτων

ηχογραφήσεων της δείχνει ότι η Μελίνα τραγούδησε

περισσότερους από 30 συνθέτες και 40 στιχουργούς κυρίως

Χατζιδάκι(26 ηχογραφήσεις) και Θεοδωράκη(πάνω από 23)

ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Μπρεχτικός Κούρτ Βάυλ

με 15 ερμηνείες τραγουδιών του. Όσον αφορά τους

στιχουργούς πρώτος έρχεται ο Μπρεχτ και ακολουθεί ο

Γκάτσος. Βοήθημα σ αυτό το αφιέρωμα στην Μελίνα είναι τα

όσα γράφει ο Βασίλης Αγγελικόπουλος στο περιοδικό

«Μελωδία» τεύχος 4 μετά από μια έρευνα που του
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ανατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για

την τραγουδιστική της δραστηριότητα.

Η πρώτη συνάντηση της με το τραγούδι συμβαίνει μόλις

βγαίνει στο θέατρο σε μουσική μάλιστα του δια βίου φίλου

της Μάνου Χατζιδάκι. Ήταν στη θεατρική περίοδο 1945-1946

όταν στον θίασο της κα Κατερίνας στο «Κεντρικόν» τραγουδά

για πρώτη φορά στο έργο της Μ. Κένεντυ «Η μπόρα πέρασε»

ένα τραγούδι του 20χρονου Χατζιδάκι κι αμέσως μετά στη

επιθεώρηση του Α. Γιαλαμά «Φαύλος Κύκλος». Μαρτυρία

της πρωταγωνίστριας Ελένης Χατζηαργύρη που νιόβγαλτη κι

εκείνη έπαιζε στον ίδιο θίασο τραγουδούσαν ντουέτο την

«ανθισμένη αμυγδαλιά»… «σκασμένες στα γέλια με τον ίδιο

τον Χατζηδάκι επίσης να γελάει τρελά παίζοντας πιάνο».

Θυμάται επίσης ότι η Μέλινα τραγουδούσε ντουέτο και με

τον Γιώργο Παπά (κατοπινό μεγάλο της έρωτα)

παριστάνοντας δυο φωτορεπόρτερ. Την άνοιξη του 1949

κάνει την πρώτη της μεγάλη θεατρική επιτυχία ως Μπλανς

Ντυπουά στο «Λεωφορείον ο

πόθος» του Τέννεση Ουίλιαμ που

σκηνοθετεί ο Κάρολος Κουν στο

Θέατρο Τέχνης. Εκεί τραγουδά το

μ υ θ ι κό π λ έ ο ν « χά ρ τ ι ν ο τ ο

φεγγαράκι» του Χατζιδάκι σε

στίχους του Γκάτσου. Μοιάζει

απίστευτο αλλά το τραγούδι αυτό

δεν ηχογραφήθηκε ποτέ για δίσκο

με την Μελίνα Σώζονται ωστόσο

δυο ηχογραφήσεις της από άλλες

περιστάσεις. Το ΄54 όταν η

παράσταση ηχογραφήθηκε για το

ρ α δ ι ό φ ω ν ο ( ε ρ μ η ν ε ί α π ο υ

εκδόθηκε σε δίσκο το 1989) και το

1963 όταν το τραγούδησε σε

γαλλικό τηλεοπτικό, αφιερωμένο

σ τ ο ν Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ( α ν έ κ δ ο τ η

ερμηνεία).

Το 1955 τραγουδά στη «Στέλλα» το

δεύτερο μυθικό της τραγούδι

«Αγάπη που γινες δίκοπο μαχαίρι»

των Χατζιδάκι-Κακογιάννη. Αμέσως

μετά την προβολή της ταινίας στις

Κάννες πηγαίνει στο Παρίσι όπου ηχογραφεί εκ νέου το

τραγούδι και μαζί το «ο μήνας έχει 13» το οποίο στην ταινία το

έλεγε η Σοφία Βέμπο. Αυτό είναι μια συνειδητή κίνηση

τραγουδίστριας βέβαια και αυτός είναι και ο πρώτος της

δίσκος 45 στροφών.

Τον Φεβρουάριο του 1960 ηχογραφεί τα «Παιδιά του

Πειραιά» και την «Προδοσία» (έγινε παρεξήγηση) του

Χατζηδάκι για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Μετά τον

διεθνή θρίαμβο ταινίας και μουσικής ηχογραφεί στο Παρίσι

τον Σεπτέμβριο του 1960 άλλα τρία τραγούδια του Μάνου

που είναι τα «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», «Λατέρνα» και

«Ιλισός» που μαζί με τα «Παιδιά» βγαίνουν σε δίσκο 45

στροφών. Την ίδια χρονιά ηχογραφεί «Τα παιδιά» και στα

γερμανικά μαζί με το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» αλλά και

αγγλικά στις ΗΠΑ. Το 1961 στην ταινία «Φαίδρα» τραγουδάει

για πρώτη φορά Θεοδωράκη «Αστέρι μου φεγγάρι μου» και

«Σε πότισα ροδόσταμο». Την επόμενη χρονιά Μελίνα και

Μίκης είχαν μια άλλη σημαντική συνεργασία η οποία αν και

απέδωσε καρπό την ηχογράφηση στο Παρίσι 12 τραγουδιών

από «Αρχιπέλαγος» και Πολιτεία Α κυρίως, παρέμεινε στο

σκοτάδι. Οι ηχογραφήσεις εκείνες που ήταν παραγγελίες της

εταιρείας δεν εκδόθηκαν ποτέ για άγνωστους ακόμα

λόγους. Ξεχάστηκαν ώσπου το 1993 ο Δημήτρης Ράνιος

εξέδωσε το δίσκο «Άπονες εξουσίες» όπου η Μελίνα

εμφανίζεται να τραγουδάει τη «Μυρτιά» και τον «Καημό» σε

ηχογραφήσεις του 1962. Αρχές του 1963 η γαλλική

τηλεόραση γυρίζει στην Αθήνα αφιέρωμα στον συνθέτη του

«Ποτέ την Κυριακή». Η Μελίνα μετέχει και τραγουδάει το

«Χάρτινο το φεγγαράκι» εμφανιζόμενη ως Μπλανς Ντυπουά

να κατεβαίνει μια σιδερένια στριφογυριστή σκάλα ενώ

σιγοντάρει το Χατζιδάκι στον «Κυρ Αντώνη του. Και τα δυο

αυτά κομμάτια δεν έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Το 1964

τραγουδάει «Το άστρο της Ανατολής» για τη ταινία του

Ντασσέν σε μουσική του

Χατζιδάκι με αγγλικούς στίχους του

Ντασσέν. Το μοντάζ κρατεί μόνο

λίγο ρεφραίν από το τραγούδι και ο

δίσκος-σάουντρακ τίποτα. Έτσι η

ηχογράφηση παρέμεινε ανέκδοτη

και σήμερα θεωρείται πια χαμένη.

Το 1964 επίσης το Αμερικάνικο

γυρίζει το ντοκιμαντέρ «Μ

(Η Ελλάδα της Μελίνας) με

μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Η

Μελίνα ηχογραφεί τρία τραγούδια,

«Τι έχει και κλαίει το παιδί», «Να με

θυμάσαι», «Σαββατόβραδο στην

Καισαριανή», αλλά το τελευταίο δεν

χρησιμοποιείται ούτε μπαίνει στο

δίσκο σάουντρακ. Ξεχνιέται και

βγαίνει σε δίσκο το 1983.

Το 1966 ανεβάζει στη Νέα Υόρκη το

μιούζικαλ με μουσική

του Μάνου Χατζιδάκι Στο δίσκο που

βγήκε τότε αλλά δεν κυκλοφόρησε

ποτέ στην Ελλάδα η Μελίνα

ερμηνεύει 6 τραγούδια. Κατά την

δικτατορία τραγουδάει σε Ευρώπη κι Αμερική κατά της

χούντας. Αρχικά ηχογραφεί τραγούδια που φυγάδευσε ο

κρατούμενος ακόμη Θεοδωράκης Μέτωπο Επιστολή

Μην ξεχνάς τον Ωροπό και άλλα του γνωστά τραγούδια. Σε

ξένες τηλεοπτικές εκπομπές βρίσκουμε και μερικά που δεν

έβγαλε σε δίσκο όπως το «Άνοιξε λίγο το παράθυρο».

Το 1970 Ντασσέν και Μελίνα γυρίζουν την «Υπόσχεση στην

αυγή». Στο σάουντρακ προστίθεται το – παντελώς άσχετο με

την ταινία Είμαι Ρωμιά στα αγγλικά, σύνθεση του Τζο

Ντασσέν που κυκλοφόρησε επίσης στα ελληνικά και γαλλικά.

Στο Παρίσι στις αρχές του 1972 στον πρώτο «προσωπικό» της

δίσκο με τίτλο και υπότιτλο

τραγουδά στα ελληνικά Θεοδωράκη, Μουστακί, Ξαρχάκο,

Τζο Ντασσέν κα. Στον δεύτερο που εκδίδεται ταυτόχρονα με

υπότιτλο « » τραγουδάει περίπου τα ίδια αλλά

στα γαλλικά. Μέσα στο 1972 ηχογραφεί κι έναν τρίτο

,
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«προσωπικό» δίσκο με τίτλο

οποίος περιλαμβάνει στα γαλλικά Τσιτσάνη, Θεοδωράκη,

Ξαρχάκο, Λοΐζο, Κατσαρό, Σπανό αλλά και γάλλους συνθέτες.

Το φθινόπωρο του 1972 στη Νέα Υόρκη ανεβάζει την

«Λυσιστράτη» σε μιούζικαλ και σκηνοθεσία του Μιχάλη

Κοκογιάννη και μουσική του παράσταση αυτή

είναι μια παταγώδης αποτυχία και κατεβαίνει σε μία

βδομάδα. Από αυτό ηχογραφεί 4 τραγούδια που δεν

εντοπίστηκαν ακόμα αν και σε Βελγικό τηλεοπτικό κανάλι

υπάρχει ηχογράφηση στα τέλη του 72 σε απόσπασμα από τη

βασική μπαλάντα της «Λυσιστράτης». Τέλη του 72 και αρχές

του 73 ο Πιερ Ζουρντάν γυρίζει μουσικοθεατρικό σόου το

οποίο κυκλοφορεί και σε δίσκο με τίτλο

όπου η Μελίνα τραγουδάει Όφενμπαχ Μπρεχτ-Βαιλ,

Φερρέ Β Τσιτσάνη , Χατζιδάκι , Ξαρχάκο,

Παπαθανασίου. Αμέσως μετά το πολυτεχνείο, Ντασσέν και

Μελίνα γυρίζουν στις ΗΠΑ τη «Δοκιμή» όπου ακούγονται

τραγούδια του Θεοδωράκη κυρίως. Η ίδια τραγουδά μόνο το

«Με τον λύχνο του άστρου» από το «Άξιον εστί» και

κυκλοφορεί σε δίσκο το 1989. Μετά την πτώση της χούντας η

Μελίνα πρωτοστατεί στην πρώτη μεγάλη συναυλία της

μεταπολίτευσης στις 23.9.1974 στον Παναθηναϊκό.

Τραγουδά το «Για την Κύπρο» και τον «Καραγκιόζη» του

Σαββόπουλου που τα γράφει ειδικά για την Μελίνα αυτή την

βραδιά. Οι ερμηνείες αυτές δε διασώζονται. Εντοπίστηκαν

όμως ηχογραφήσεις των τραγουδιών «Άσπρη μέρα», «Το

καφενείο η Ελλάς» και «Ο δρόμος» που ερμήνευσε την ίδια

βράδια με τους συνθέτες τους στο πιάνο (Ξαρχάκο,

Μαρκόπουλο και Λοΐζο αντίστοιχα) Το καλοκαίρι του 75

γυρίζει το ντοκιμαντέρ «Κύπρος» στους καταυλισμούς των

προσφύγων. Εκεί τραγουδά το «Αντινανούρισμα» και το

«Γυναίκα της Κύπρου» της Ελένης Καραΐνδρου Από τη

συναυλία σώζεται και ένα τρίτο της Καραΐνδρου με την

Μελίνα το «Αυτοί που ξαγρυπνάνε» και είναι και τα τρία

ανέκδοτα. Το 1975 επανεμφανίζεται στην Ελληνική σκηνή

μετά από 15 χρόνια. Ανεβάζει με Κούρκουλο και Ντασσέν την

«Όπερα της πεντάρας» των Μπρεχτ-Βάιλ και ερμηνεύει 6

τραγούδια. Σώζονται σε ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις,

ανέκδοτες. Μόνο δυο ηχογράφησε για δίσκο τα τραγούδια

του Μακ και της Μπάρμπαρα. Το 1976 συναντάει και πάλι στο

τραγούδι τον Χατζιδάκι. Ερμηνεύει δύο τραγούδια στον δίσκο

του «Τα παράλογα» την «Προσευχή της Παρθένου»(με είκοσι

φθινόπωρα και άνοιξη καμία) και μαζί με τον Σαββόπουλο

«Το άλογο του Ομέρ Βρυώνη» Το 1978 βρετανικό τηλεοπτικό

συνεργείο που της γυρίζει εκπομπή αφιέρωμα καταγράφει

συνεργασία της με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. Με τον ίδιο στο

πιάνο η Μελίνα ερμηνεύει 3 τραγούδια από τον δίσκο «Απλά

μαθήματα πολιτικής οικονομίας» σε στίχους Γιάννη

Νεγρεπόντη Το επαναστατικό άλμα», «Η θεία τάξις» και

«Οι έννοιες». Στην ίδια εκπομπή λέει κι ένα παλιό τραγουδάκι

της απελευθέρωσης και όλα αυτά μέχρι σήμερα είναι

ανέκδοτα. Το 1978 ηχογραφεί το «Όχι δεν πρέπει να

συναντηθούμε» των Μαρκόπουλου-Χρονά με τον Αντώνη

Καλογιάννη για την ταινία του Ντασσέν «Κραυγή γυναικών».

Το ηχογραφεί επίσης και με τον Τζο Ντασσέν. Στις αρχές του

1978 επίσης Μελίνα-Ντασσέν και Μάνος Κατράκης

ανεβάζουν το «Συντροφιά με τον Μπρεχτ», μια παράσταση

με μπρεχτικά κείμενα και τραγούδια. Η Μελίνα μόνη ή με

άλλους ερμηνεύει 13 τραγούδια των Βάυλ, Αίσλερ και Θάνου

Μικρούτσικου. Όλα αυτά διασώζονται μόνο σε ερασιτεχνική

ηχογράφηση. Την ίδια χρονιά ο καναδός Τζων Μακγκρήβυ

γυρίζει το ντοκιμαντέρ Η Ελλάδα της Μελίνας» στο οποίο

τραγουδάει για τελευταία φορά τα «Τα παιδιά του Πειραιά»

με τον ίδιο τον Χατζηδάκι στο πιάνο και το οποίο είναι

ανέκδοτη ηχογράφηση και το «Άννα μην κλαίς» του

Μικρούτσικου το οποίο εκδόθηκε αργότερα.

Στις εκλογές του 1981 που κερδίζει το ΠΑΣΟΚ συμπίπτουν με

την ημέρα των γενεθλίων της που είναι στις 18 Οκτώβριου ο

παλιός της φίλος Πιερ Ζουρντάν γυρίζει την τηλεταινία

anniversaire με μουσικές του

Σαββόπουλου. Τραγουδάει τα Γιορτάζω 18 Οκτώβρη» και

«Το καφενείο η Ελλάς» και απαγγέλει στα γαλλικά στίχους

του Ρίτσου με μουσική υπόκρουση ειρήνη). Είναι οι

τελευταίες της ηχογραφήσεις που γίνονται για την

δισκογραφία και το «Γιορτάζω 18 Οκτώβρη» ακόμα δεν έχει

εκδοθεί σε ελληνικό δίσκο. Η τελευταία φορά που η Μελίνα

τραγουδάει και ηχογραφείται η φωνή της είναι τα

Χριστούγεννα του 1989 μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στην

εκπομπή της ΕΤ1 «Καλωσορίζοντας τα τραγούδια που

φύγανε». Ο Νταλάρας παίζει κιθάρα και η Μελίνα

τραγουδάει «Αγάπη που γινες δίκοπο μαχαίρι». Κι όταν

φτάνει στον στίχο «Δεν βρίσκω άκρη δεν βρίσκω γιατρειά»

λέει με έμφαση την λέξη «γιατρειά» και κοιτάζει με νόημα τον

φακό δηλαδή εμάς το κοινό που την βλέπει. Ξέροντας πλέον

για την αρρώστια της θέλει να το περάσει κι αυτό μέσα από το

τραγούδι της. Ωστόσο η πραγματικά τελευταία φορά που η

Μελίνα τραγούδησε ήταν λίγες μέρες πριν από τον θάνατο

της (6.3.1994) όταν στις παραμονές της εγχειρήσεως της στο

νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, στα τέλη του

Φεβρουάριο του 1994 την επισκέφτηκε ο επίσης σοβαρά

άρρωστος Μάνος Χατζιδάκις που τρείς μήνες μετά τον

θάνατο της θα έφευγε κι αυτός. Οι δύο παλιοί και αγαπημένοι

φίλοι αφού τα είπαν και γέλασαν, βρέθηκαν κάποια στιγμή

μαζί να τραγουδούν το «Χάρτινο το φεγγαράκι» μέσα στο

παγερό δωμάτιο του ξενοδοχείου με τα κεφάλια τους κοντά-

κοντά και τα μάτια του ενός βυθισμένα στα μάτια του άλλου.

Δεν θα ξαναβλέπονταν. Αυτή η ερμηνεία της δεν γράφτηκε

πουθενά εκτός από τις ψυχές των «παιδιών» τους, δηλαδή

της Μανουέλας Παυλίδου και του Γιώργου Θεοφανόπουλου-

Χατζιδάκι που ήταν παρόντες και παρακολουθούσαν βουβοί

από συγκίνηση την συγκλονιστική εκείνη στιγμή

Κάποτε είχαν ρωτήσει τη Μελίνα.. «Τι θα ήθελες να γίνεις

άμα πεθάνεις?»

Θα ήθελα να γίνω ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι» απάντησε

αμέσως εκείνη.

Και σίγουρα δεν έγινε ένα αλλά πολλά, που με συγκίνηση κι

αγάπη τραγουδάνε οι Έλληνες μιας και η φωνή της Μελίνας

είναι χαραγμένη βαθειά μέσα τους.

* ο Μιχάλης Πουργουρίδης είναι μουσικός παραγωγός στο

Παγκύπριο ραδιοσταθμό «Κανάλι 6» που εκπέμπει στους

106.0 στα και μέσω διαδικτύου στο

«Melina-L' oeillet rouge», o

Peter Link. H
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68 χρόνια από την ίδρυση της θρυλικής ΕΠΟΝ

Δυο κόσμοι σε διαρκή σύγκρουση

Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών και Φίλων της ΕΠΟΝ

(ΠΕΑΦΕ) στις 27 Φεβρουαρίου 2 στην Αθήνα τίμησε τα

68 χρόνια από την ίδρυση της θρυλικής ΕΠΟΝ (23

Φεβρουαρίου 1943). Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον

μεγάλο κομμουνιστή, δάσκαλο, καθοδηγητή και αιμοδότη

της ΟΚΝΕ και της ΕΠΟΝ ΝΙΚΟ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ, ο οποίος υπήρξε

και από τους πρωταγωνιστές στην οργάνωση της

μεγαλειώδους Γενικής Πολιτικής Απεργίας στις 5 Μαρτίου

1943, η οποία ανάγκασε τους κατακτητές να ανακαλέσουν

τ  η ν π  ο λ ι τ  ι  κ  ή

ε π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ η σ τ η ν

Ελλάδα. Στην εκδήλωση

αυτή μίλησε η Αλέκα

Παπαρήγα, γγ του ΚΚΕ και

ο ιστορικός-καθηγητής

Γιώργος Μαργαρίτης. Με

τ η ν ά δ ε ι α τ ο υ Γ .

Μαργαρίτη δημοσιεύουμε την ομιλία του στην εκδήλωση

αυτή. («Ρ», 1 Μάρτη 2011, σελ. 12)

011,

,

Η ομιλία του Γιώργου Μαργαρίτη, ιστορικός καθηγητής

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

-

Στις 2 Φεβρουαρίου του 1943, στα ερείπια του

Στάλινγκραντ, τα υπολείμματα της 6ης Γερμανικής

Στρατιάς και των λοιπών στρατευμάτων από τις χώρες-

δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς τ ο υ Ά ξ ο ν α

σ υ ν θ η κο λ ό γ η σ α ν . Η μ ά χ η τ ο υ

Στάλινγκραντ, ο πρώτος αποφασιστικός

για την έκβαση του πολέμου θρίαμβος

του Κόκκινου Στρατού και ολόκληρου του

αντιφασιστικού στρατοπέδου, πέρασε

έτσι στην Ιστορία. Και, ταυτόχρονα, η

ναζιστική «Νέα Ευρώπη» και το Τρίτο

Ράιχ άρχισαν να ξεθωριάζουν και να

χάνονται εκεί όπου οι λαοί του κόσμου

οδηγούν τελικά την κάθε απάνθρωπη

θεωρία και πολιτική.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1943, στον απόηχο των όσων έγιναν

στο μακρινό Στάλινγκραντ, στο κατάμεστο Παλάτι των Σπορ

( ) του Βερολίνου, ο Γιόζεφ Γκαίμπελς εκφώνησε

τον τρομερό λόγο του για τον «ολοκληρωτικό πόλεμο». Το

Ράιχ είπε, η Ευρώπη, ο κόσμος και δύο χιλιάδες χρόνια

«δυτικού» πολιτισμού απειλούνταν από την κόκκινη θύελλα

που ερχόταν από τα ανατολικά.

Ανάμεσα στον ευρωπαϊκό κόσμο και στα Σοβιέτ - και τους

Εβραίους, μαζί τα έβαζε αυτά - στεκόταν μόνο, υπερασπιστής

όλων των αξιών, το Ναζιστικό Κόμμα και ο Γερμανός

στρατιώτης. Διαμέσου του τελευταίου, ο γερμανικός λαός

έχυνε το πολύτιμο αίμα του για να σώσει όχι μόνο τη

Γερμανία, το Ράιχ, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και τον

κόσμο. Φαινόταν αυτονόητο, με τη λογική του Γκαίμπελς, ότι

οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι όφειλαν να δουλέψουν σκληρά για

να στηρίξουν το γερμανικό ηρωισμό.

Το επιχειρηματικό πνεύμα της ελληνικής πλουτοκρατίας δε

δυσκολεύτηκε να βρει κοινό πεδίο συνεννόησης και

συνεργασίας με τους κατακτητές, τους Γερμανούς ιδιαίτερα.

Οι τελευταίοι εξάλλου φάνηκαν εξαιρετικά γενναιόδωροι.

Έχοντας ευτελίσει τη δραχμή μέσα από γιγαντιαίες

αναλήψεις - είτε για τα «έξοδα» κατοχής, είτε για το

διακρατικό δάνειο της Ελληνικής Πολιτείας (έτσι την έλεγαν

την Ελλάδα τότε) προς το Ράιχ - δέχθηκαν να ρίξουν στο

Χρηματιστήριο της Αθήνας χρυσό - αρπαγμένο από άλλους

άτυχους, από εβραϊκές κοινότητες και λεηλατημένες

πρωτεύουσες - έτσι ώστε τα κέρδη να μπορούν να

αποθησαυρίζονται σε κάτι πιο σταθερό και αξιόπιστο. Με τον

τρόπο αυτό, γέμισαν με τόνους χρυσού και αργύρου τα

θησαυροφυλάκια των Ελλήνων πλουτοκρατών.

Η οικονομική συνεργασία αποδείχθηκε ότι μπορεί να φέρει

και την πολιτική σύμπνοια. Οι στρατηγοί του 1941 - η

κυβέρνηση Τσολάκογλου - είχε ήδη αντικατασταθεί από μία

πιο «πολιτική» αντίστοιχη , εκείνη του γιατρού

Λογοθετόπουλου. Το μεγάλο βήμα, όμως, ετοιμαζόταν και

δεν ήταν παρά η ανάληψη, στο όνομα των κοινών

συμφερόντων, της διακυβέρνησης της Ελληνικής Πολιτείας

από καθαρά «πολιτικά» πρόσωπα, γνωστά από παλιά και

έμπιστα στην ελληνική πλουτοκρατία.

Η κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη περίμενε στο παρασκήνιο μέχρι

να περατωθούν οι «δυσάρεστες εκκρεμότητες»: Η πρώτη

ήταν η εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα

στρατόπεδα του θανάτου (η διαδικασία της μεταφοράς

άρχισε στις 15 Μαρτίου), η δεύτερη ήταν η πολιτική

επιστράτευση - ο διά διατάγματος εξανδραποδισμός του

ελληνικού λαού. Μετά από αυτά, ο Ράλλης και πολλοί

«παλαιοί πολιτικοί» ήταν έτοιμοι να αναλάβουν τα

καθήκοντά τους. Όπως και τα ανέλαβαν, στις 7 Απριλίου

1943.

Το γάντι αυτής της πολύμορφης πρόκλησης, αυτής της

βάναυσης επίθεσης, το σήκωσε ο ελληνικός λαός και ειδικά ο

λαός της Αθήνας. Το γάντι αυτής της πρόκλησης, το σήκωσε το

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι! Δεν πρόκειται για άθελη

σύγχυση της γλώσσας! Για το ίδιο πράγμα μιλάμε.

Οι εργαζόμενοι της Αθήνας και του Πειραιά, αυτοί οι

υποψήφιοι δουλοπάροικοι της «πολιτικής επιστράτευσης»,

πραγματικά ξεσηκώθηκαν: Κατέβηκαν σε απεργίες,

κατέβηκαν σε διαδηλώσεις - δεκάδες χιλιάδες αντιμετώπισαν

τους στρατούς της κατοχής και τα «ελληνικά» - τρομάρα μας -

σώματα ασφαλείας της Αστυνομίας του Άγγελου Έβερτ -

κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια, συγκρούστηκαν και μάτωσαν

στους δρόμους. Από την άλλη πλευρά, τίποτε από αυτά δεν

θα μπορούσε να γίνει χωρίς το πολιτικό, το ταξικό εργαλείο:

Το Κομμουνιστικό Κόμμα και τις οργανώσεις του.

Το ΚΚΕ, οι μαζικές οργανώσεις του Εθνικού Απελευθερωτικού

Μετώπου, του ΕΑΜ, οι γεμάτοι ενθουσιασμό και πάθος

αγωνίστριες και αγωνιστές της νεογέννητης Ενιαίας

Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων, της ΕΠΟΝ, ανέλαβαν τη

μετάπλαση της λαϊκής οργής σε οργανωμένο, πειθαρχημένο,

Sportpalast

Ιστορία
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άρα αποτελεσματικό και νικηφόρο, αγώνα. Πίσω από τις

συντονισμένες προσυγκεντρώσεις, πίσω από τις απεργίες,

πίσω από τις εφόδους στο υπουργείο Εργασίας, υπήρχε

σχέδιο, υπήρχε επιτελικός μηχανισμός, έτσι όπως γίνεται -

μόνο έτσι γίνεται - στις μεγάλες μάχες. Τα καθοδηγητικά

όργανα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ κατηύθυναν τη μάχη - και

φυσικά, ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε σε αυτόν, ο «υπεύθυνος»

των κινητοποιήσεων, ο δάσκαλος Νίκος Πλουμπίδης.

Τι άλλαξε στις μεγάλες κινητοποιήσεις της 24ης Φλεβάρη και

προπαντός της 5ης Μάρτη 1943, σε σχέση με το παρελθόν;

Με ποιον τρόπο οι μικρές επιμέρους επιτυχίες ή αποτυχίες

των προηγούμενων μηνών οδήγησαν σε μεγάλη μετωπική

σύγκρουση και στην πρώτη «στρατηγική» νίκη των

εργαζομένων, του κινήματος της Αντίστασης;

Πολύς δρόμος είχε διανυθεί στους προηγούμενους μήνες:

Από τις πρώτες αμήχανες κινητοποιήσεις του 1941, από το

«ΕΑΜ - τσαρούχι», τη στεφάνωση των ανδριάντων, τις

παρελάσεις των αναπήρων πολέμου. Ήρθαν μετά οι

κινητοποιήσεις για το ψωμί, για τους μισθούς, για τα

συσσίτια. Οι οργανωμένες δυνάμεις του ΚΚΕ, ασήμαντες

ποσοτικά, αριθμητικά στην αρχή, έδωσαν τον τόνο, έδειξαν

τον δρόμο, μπήκαν μπροστά μεγαλώνοντας το βήμα τους

μήνα με μήνα.

Και μετά, ξαφνικά άλλαξαν τα μεγέθη: 60.000 απεργοί των

Σεπτέμβριο του 1942, δεκάδες χιλιάδες απεργοί και

διαδηλωτές το Δεκέμβριο, με τη νεολαία, μαθητές και

φοιτητές, να ενώνεται μαζικά και να ενοποιεί τους επιμέρους

αγώνες των επιμέρους κλάδων. Να ενοποιεί με το αίμα της:

Μήτσος Κωνσταντινίδης και Γιώργος Φίλης της ΟΚΝΕ, οι

πρώτοι νεκροί.

Στις 24 Φεβρουαρίου και στον ξεσηκωμό της 5ης Μαρτίου, το

μεγάλο σχολείο των προηγούμενων κινητοποιήσεων έδωσε

τα αγωνιστικά του πτυχία: Ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία

γνώριζαν πλέον το δρόμο. Εκατό χιλιάδες διαδηλωτές τον

Φεβρουάριο στις 24 - ανεπανάληπτες σκηνές έξαρσης και

συγκίνησης στην κηδεία του Κωστή Παλαμά στις 28 -, ίσως

διακόσιες χιλιάδες τον Μάρτιο. Σύνταγμα, Ομόνοια, Πολιτικό

Γραφείο του πρωθυπουργού, υπουργεία, υπηρεσίες και

ειδικά το υπουργείο Εργασίας όπου σχεδιαζόταν ο

εξανδραποδισμός, όλα τα προπύργια του κατοχικού κράτους,

έπεσαν.

Τι και αν η Αστυνομία Πόλεων - το μηχανοκίνητο, η Ειδική

Ασφάλεια - αιματοκύλισαν τους διαδηλωτές σκοτώνοντας

δέκα άτομα στην είσοδο του υπουργείου Εργασίας. Τι και αν

οι κατακτητές έβγαλαν στους δρόμους τα τεθωρακισμένα.

Μπροστά στον ενωμένο και οργανωμένο λαό, τα φοβερά

όπλα των ισχυρών τίποτε δεν καταφέρνουν. Τα σχέδια για την

«πολιτική επιστράτευση» αποσύρθηκαν.

Και ο Ράλλης, μαζί του σύσσωμη η ελληνική πλουτοκρατία,

βρήκε μια ακόμα ευκαιρία να τονίσει στους εκλεκτούς του

συνομιλητές - που τύχαινε να είναι οι κατακτητές και

δυνάστες της Ελλάδας - την ανάγκη να του εμπιστευτούν την

εγχώρια αντικομμουνιστική σταυροφορία, επιτρέποντάς του

να κτίσει στρατό για να κτυπήσει με φωτιά και με σίδερο τους

κομμουνιστές και τους αντάρτες. Οι κατακτητές, ακόμα και οι

Ιταλοί που μόλις είχαν πάθει στρατιωτική πανωλεθρία στον

Φαρδύκαμπο, είδαν την ιδέα θετικά: Ο δρόμος για τη

συγκρότηση «Ταγμάτων Ασφαλείας» και παρακρατικών

«εθνικών» αντικομμουνιστικών οργανώσεων, τύπου «Χ»,

άνοιξε διάπλατα. Ο ΕΔΕΣ της Αθήνας, ο Γονατάς, ακόμα και ο

μ α κ ρ ι ά ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς

Π λ α σ τ ή ρ α ς , α ν έ λ α β α ν τ ο

πρακτικό μέρος του ζητήματος.

Την ίδια ημέρα, στις 5 Μαρτίου,

που η Αθήνα αγωνιζόταν στους

δρόμους, πολύ μακριά, στη

δ υ τ ι κ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α ,

ολοκληρωνόταν η μάχη του

Φαρδύκαμπου. Ένα ολόκληρο

ιταλικό τάγμα με πυροβολικό, 600

πολεμιστές του φασιστικού

, παραδόθηκε στον ΕΛΑΣ

και στους εξεγερμένους αγρότες.

Ο απέναντι κόσμος δεν άλλαξε τις

σ υ ν ή θ ε ι έ ς τ ο υ : Σ τ ι ς 4

Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ , σ τ ο

Χρηματιστήριο της Σοφοκλέους,

έγιναν ανάρπαστες οι 48.000 χρυσές λίρες και τα 1.250.000

χρυσά εικοσόφραγκα - αυτό το ματωμένο χρυσάφι - που

έριξαν οι Γερμανοί για να ανταποκριθούν στις επιθυμίες της

ελληνικής πλουτοκρατίας. Στις 28 Φεβρουαρίου πουλήθηκαν

άλλες 63.000 λίρες, στις 2 Μαρτίου 33.000, στις 3 Μαρτίου

1.700.000 χρυσά εικοσόφραγκα...

Τελικά, στις 5 Μαρτίου 1943, πιστοποιήθηκε αυτό που ήδη

πολλοί διαισθάνονταν και που οι κομμουνιστές δεν

κουράζονταν να διακηρύσσουν. Η Ελλάδα, ο κόσμος, ήταν

χωρισμένος στα δύο. Στον κόσμο του κέρδους, του

καπιταλισμού, της εκμετάλλευσης, του ιμπεριαλισμού, της

σφαγής και του πολέμου. Και στον κόσμο της ανθρώπινης

ελευθερίας και αξιοπρέπειας, στον κόσμο της εργασίας, του

πατριωτισμού, της ισότητας, της λαϊκής εξουσίας, του

σοσιαλισμού τελικά. Γύρω από το όποιο υπουργείο

Εργασίας, ο αγώνας ήταν πλέον για την πολιτική εξουσία. Και

συνακόλουθα για την ανατροπή του παλιού και το κτίσιμο

ενός καινούριου κόσμου.

..

Imperio

Αγαπητή Τασούλα, θαυμάζω τις ικανότητές σου, τη

θέληση και το κουράγιο σου για την έκδοση του

περιοδικού «Καλημέρα» για τον ελληνισμό της Τσεχίας και

Πράγας χωρίς κανένα οικονομικό συμφέρον. Μπράβο σου και

μπράβο σε όλους που βοηθάνε αυτή την αξιόλογη

προσπάθειά σας

Πριν περίπου 5-6 χρόνια το περιοδικό είχε αρχίσει να

δημοσιεύει αφηγήσεις παιδιών και ενηλίκων του εμφυλίου

πολέμου στην Ελλάδα με θέμα το «Θυμάμαι…». Με μεγάλο

ενδιαφέρον διάβαζα τις αφηγήσεις αυτές και τις

ξαναδιαβάζω.

Επειδή κι εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτή, αποφάσισα έστω

και καθυστερημένα να γράψω και το δικό μου ΘΥΜΑΜΑΙ. Το

θέμα είναι πολύ σημαντικό, ίσως οι μελλοντικοί ιστορικοί να

το αξιολογήσουν και να το αξιοποιήσουν.

Σου στέλνω και δύο φωτογραφίες, η μία είναι από το χωριό

!

Η Πηνελόπη Μιχαηλίδου από τη Θεσσαλονίκη

ΘΥΜΑΤΑΙ…
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Γιάγκοντα στη Βουλγαρία και η άλλη από την Τσεχοσλοβακία

και παρακαλώ να γραφτούν και τα ονόματα που τα έχω

σημειώσει στο πίσω μέρος των φωτογραφιών. Στο

«Καλημέρα» στέλνω ένα συμβολικό ποσό των 50 ευρώ.

(Θεσσαλονίκη, 17/1/2011)

Κ: Ευχαριστούμε την Πηνελόπη για τα καλά της λόγια και για

την οικονομική υποστήριξη. Μας δίνεις κουράγιο,

Πηνελόπη για να συνεχίσουμε αυτό το έργο μας.

Το περιοδικό μας θα συνεχίσει να δημοσιεύει το

«Θυμάμαι» των πρώην πολιτικών προσφύγων και των

παιδιών τους για να μη μπορεί κανένας να διαστρεβλώνει

την ιστορία μας. Γι' αυτό παρακαλούμε τους αναγνώστες

μας όπου και να βρίσκονται να μας στέλνουν το δικό τους

«Θυμάμαι» και οτιδήποτε άλλο υλικό από τη ζωή μας στην

πολιτική προσφυγιά στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες

Αρκετά από τα «Θυμάμαι» με φωτογραφικό και άλλο

αρχειακό υλικό έχουν δημοσιευτεί στο βιβλίο της Τασούλας

Ζησάκη-Healey «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ-

Γ.Σ.Ε.Ε., Αθήνα, 2009 και ελπίζουμε σύντομα να εκδώσουμε

και ένα Λεύκωμα από τη ζωή της πολιτικής προσφυγιάς

στην Τσεχοσλοβακία. (Οι φωτογραφίες, 1η η τάξη της

Πηνελόπης, στον παιδικό σταθμό Γιάκοντα, Βουλγαρίας,

25/11/1950 με τον διευθυντή Δημητρό Μπάγκο και η

Πηνελόπη, ενώ η 2η είναι από τη , Τσεχοσλοβακίας,

1953, όρθιοι δεξιά 2ος ο Χρυσόστομος Γιώσης και τρίτη η

Πηνελόπη.)

Σύντομο βιογραφικό της Πηνελόπης

Η άγνωστη παρτιζάνα και η μητέρα μου

,

.

»,

Lomnice

Η
Πηνελόπη Μιχαηλίδου-Γιώση γεννήθηκε στο χωριό

Νότια, ν. Πέλλης, το 1932. Οι γονείς της ήταν

πρόσφυγες – ο πατέρας της Δημοσθένης από τον

Καύκασο της Σοβιετικής Ένωσης και η μητέρα της Βασιλική

από την Προύσα της Τουρκίας. Ήταν δραστήρια μέλη του ΚΚΕ

από το 1930. Οι διωγμοί, τα κρατητήρια, η τρομοκρατία, οι

φυλακές και η εξορία δεν σταμάτησαν τη δράση και τους

αγώνες του Δημοσθένη. Η κόρη του Ελευθερία θυσιάστηκε

για το δίκιο και ιερό αγώνα της πατρίδας μας στον εμφύλιο

πόλεμο στην Ελλάδα.

Η Πηνελόπη στην περίοδο της γερμανικής κατοχής ήταν

μέλος της οργάνωσης των αετόπουλων, τα οποία ανέβαζαν

θεατρικές παραστάσεις, σκετς και απαγγείλανε ποιήματα στο

καφενείο του χωριού για να μαζέψουν τρόφιμα και ρούχα για

τον ΕΛΑΣ. Μετέφερε πληροφορίες και σημειώματα στα

κοντινά χωριά της περιοχής.

λα άρχισαν πριν το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

το Γενάρη του 1944. Ο βουλγάρικος στρατός άρχισε

τις επιδρομές μέσω Γευγελής καίγοντας τα χωριά μας

και δολοφονώντας τους άνδρες.

Πριν όμως εισβάλουν οι βάρβαροι φασίστες στην Νότια, οι

χωριανοί μας πληροφορήθηκαν για τον ερχομό των

καταχτητών κι έτσι άνδρες και κορίτσια έφυγαν να κρυφτούν

στα βουνά. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου με τις

τρεις μεγαλύτερες μου αδερφές. Στο σπίτι μείναμε η μαμά

μου, εγώ και τα δύο μικρότερα αδέρφια μου. Πριν μπουν οι

εισβολείς στο χωριό μας, ένας σύντροφος έφερε στο σπίτι

μας μια παρτιζάνα γιουγκοσλάβα με ολόκληρο τον οπλισμό

και τη στρατιωτική στολή της, αντί να την φυγαδέψει στο

βουνό. Η μάνα μου αμέσως της έδωσε ένα φόρεμα της

αδερφής μου να αλλάξει και έκρυψε τον οπλισμό της στο

λάκκο όπου φυλάγαμε τις πατάτες για το χειμώνα.

Το βράδυ ο στρατός μπήκε στην Νότια και αμέσως άρχισε να

μπαίνει στα σπίτια φωνάζοντας άγρια και χτυπώντας τις

πόρτες. Η μάνα μου δεν τους άνοιγε όχι τόσο για μας όσο για

την παράνομη κοπέλα που είχαμε στο σπίτι. Με νοήματα της

είπε να κάνει τη βουβή και να μη μιλήσει. Οι στρατιώτες

επέμεναν να χτυπούν την πόρτα μας και αγριεμένοι φώναζαν

στα τούρκικα «ανοίξτε, αλλιώς θα την σπάσουμε την

πόρτα»… Η μαμά μου απάντησε επίσης στην τουρκική

γλώσσα και τους είπε ότι φοβάται διότι είναι μόνη της και έχει

μικρά παιδιά. Ας έρθουν αύριο το πρωί. Η απάντηση τους

ήταν να σπάσουν την πόρτα και να εισβάλουν μέσα στο σπίτι

μας πηγαίνοντας κατευθείαν στο κρεβάτι της παράνομης

κοπέλας.

Ανάμεσα τους υπήρχε κι ένας στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος

είπε στη μάνα μου στα τούρκικα «οι κωφάλαλοι δεν

αντιλαμβάνονται τη συζήτηση γύρω τους, το κορίτσι όμως

αυτό ακούει». Εκεί που όλοι ασχολούνταν με την νέα, ξανθιά

και όμορφη παρτιζάνα, δύο από αυτούς πλησίασαν το

κρεβάτι που ήμασταν εγώ με τα δύο αδέλφια μου, βγάζουν τα

σπαθιά από τις θήκες τους, τα σηκώνουν ψηλά στον αέρα, τα

κουνούν, μας κοιτάζουν με άγριο βλέμμα περιμένοντας να

δουν πως θα αντιδράσουμε. Εμείς από το φόβο βάλαμε τις

φωνές και τα κλάματα. Τα αναφιλητά δεν σταματούσαν ενώ

οι βάρβαροι με τα σαρκαστικά γέλια τους διασκέδαζαν με το

φόβο των μικρών παιδιών…

Η καλή μου μάνα από εκείνη τη στιγμή πήγαινε μια στο

κρεβάτι της παρτιζάνας, μια στο δικό μας μήπως μας κάνουν

χειρότερο κακό. Τελικά, όλοι αυτοί οι βασανιστές μας φύγανε

εκείνο το βράδυ για να πάνε σε άλλα χωριά να συνεχίσουν το

απάνθρωπο έργο τους. Όταν η μαμά μου είδε ότι δεν υπάρχει

πια στρατιωτική κίνηση, πήρε την κοπέλα και τη συνόδεψε

μέχρι το τελευταίο σπίτι του χωριού, της έδειξε το δρόμο για

τον κάμπο και το βουνό και γύρισε στο σπίτι να εξαφανίσει

τον οπλισμό, τη στρατιωτική στολή και τα άρβυλα της

παρτιζάνας. Το όπλο και τα άρβυλα τα παράχωσε στην

κοπριά, τη δε εγγλέζικη στολή την έκαψε στο μαντρί, και τα

αποκαΐδια τα παράχωσε και αυτά στην κοπριά. Με όλα αυτά

νομίσαμε ότι τελείωσαν τα βάσανά μας και η ταλαιπωρία. Η

μαμά δεν ήξερε πως θα ακολουθήσουν και χειρότερα για την

ίδια.

Μετά την τρομοκρατία και το φόβο, όλες οι μάνες της

γειτονιάς μαζευτήκανε σ' ένα σπίτι. Την επόμενη μέρα οι

Βούλγαροι ξαναγύρισαν στο χωριό μας. Αυτοί φαίνεται ότι

είχαν βάλει στο μάτι την όμορφη παράνομη κοπέλα και

άρχισαν να ρωτούν στη γειτονιά που είναι το σπίτι που έχει

βουβό κορίτσι. Οι γείτονες δεν ξέρανε το μυστικό μας και τους

είπαν ότι εδώ δεν υπάρχει βουβό κορίτσι. Οι φονιάδες

αγριεμένοι και θυμωμένοι άρχισαν να ψάχνουν και μας

βρήκαν. Ένας από αυτούς αναγνώρισε τη μάνα μου, την

τράβηξε με βία και άρχισε να τη χτυπά αλύπητα στα πόδια,

στο στομάχι, στο κεφάλι και στο πρόσωπο μπροστά στα μάτια

των μικρών παιδιών και μανάδων. Το κορμί της μάνας μου

ήταν όλο μελανιασμένο από τα χτυπήματα. Ο αιμοβόρος

φασίστας ζητούσε από τη χρυσή μου μανούλα να του πει που

είναι το βουβό κορίτσι της. Εκείνη παρ' όλον τον πόνο και το

Ό



σπρώξιμο μια εδώ, μια εκεί, απάντησε περήφανα ότι έφυγε

στον κάμπο όπως όλα τα κορίτσια του χωριού. Κι έτσι η μάνα

μου υπερασπίστηκε τη ζωή και την τιμή της άγνωστης

παράνομης παρτιζάνας. Αλλά τα βάσανα δεν φαίνεται να

είχαν τελειωμό. Ο βασανιστής της, την πρόσταξε να πάνε στο

δικό μας σπίτι όπου συνέχισε να τη βασανίζει, να τη δέρνει

και ξανά να τη χτυπά με το όπλο. Το τέρας αυτό ανθρωπάκι

τόλμησε και βίασε την μαμά μου μπροστά μου, το είδα και το

έζησα, ήμουν δίπλα της, ένα μικρό τρομοκρατημένο

κοριτσάκι… Μα πώς να ξεχάσω τα βάσανά της, τα πάθη της

και τον ηρωισμό της; Αυτές οι εικόνες δεν σβήνουν ποτέ από

τη μνήμη μου! Όταν ξαναντάμωσα τη μανούλα μου αργότερα

στην Τσεχοσλοβακία, στο Τέχονιν, η μαμά μου θυμήθηκε το

μαρτύριο της αυτό και με ρώτησε γιατί όταν την χτυπούσε ο

βούλγαρος στρατιώτης εμείς τα παιδιά της δεν τον

εμποδίσαμε, δε βάλαμε τις φωνές και τα κλάματα… Αυτό το

ΓΙΑΤΙ της μητέρας μου ακόμη βουίζει στα αυτιά μου. Η

απάντηση μου ήταν απλή – δεν ξέρω. Συγγνώμη καλή μου

μητερούλα…

ετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την

καταστροφή του χωριού μας από τον βουλγάρικο

στρατό – τα περισσότερα σπίτια καμένα, το

σχολείο καμένο και περίπου 47 χωριανοί θύματα,

δολοφονημένοι, πολλοί θαμμένοι ζωντανοί, οι γονείς μου με

έστειλαν στο χωριό Αετόλοφο Κομοτηνής κοντά στη θεία μου

να συνεχίσω το Δημοτικό σχολείο και κατόπιν το γυμνάσιο. Ο

δάσκαλος του χωριού, ο Γιάννης, ήταν αγωνιστής με

προοδευτικές ιδέες και με είχε ιδιαίτερη αγάπη διότι ήμουν

καλή μαθήτρια και επιπλέον ήξερα ένα ποίημα 28 στοίχων, το

«Ποίημα προς τον αγρότη» και ήξερα να χορεύω την

«καζάτσκα», ρωσικός χορός. Όταν ερχόταν σύντροφοι για

παράνομη δουλειά ή φίλοι του, έστελνε το βράδυ να με πάνε

στο καφενείο ή στο σπίτι του όταν επρόκειτο για παράνομη

δουλειά, να πω το ποίημα μου και να χορεύω την «καζάτσκα»,

και υπερηφανεύονταν που έχει τέτοια μαθήτρια… Δυστυχώς

μετά από προδοσία τον τραυμάτισαν βαριά πηγαίνοντας για

τη Μαρώνεια για κομματική δουλειά. Υπέκυψε στα τραύματά

του όταν τον μετέφεραν πίσω στο χωριό. Την ημέρα της

κηδείας του η γυναίκα του αξέχαστου δάσκαλού μας, ζήτησε

να πάω στο δωμάτιο όπου ήταν η σορός του, για να χορέψω

και να πω το ποίημα, αλλά δεν το επέτρεψαν αυτό. Με

βάλανε να σταθώ για λίγο δίπλα στο προσκέφαλό του και

ύστερα βγήκα έξω. Στα μνήματα εκφώνησα τον επικήδειο

αποχαιρετισμό εκ μέρους των συμμαθητών μου.

ολλοί άνδρες εθελοντικά κατατάσσονται στις

γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

και μεταξύ τους και ο εξάδελφός μου Γιάννης-

Γιαγγούλης. Όλο το χωριό μας βοηθούσε τους αντάρτες

κυρίως με τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό. Αυτό δεν άρεσε

στους μοναρχοφασίστες. Μια μέρα ήρθε η αστυνομία στο

χωριό με τη διαταγή να φύγουν όλοι οι κάτοικοι του

Αετολόφου, να πάνε όπου θέλουν και να μη μείνει ζωντανή

κότα στο χωριό μέσα σε 24 ώρες. Αναγκαστικά η θεία μου με

τον θείο μου Θεόφιλο φόρτωσαν το κάρο και τον γάιδαρο με

τα απαραίτητα πράγματα και το βράδυ ξεκινήσαμε για το

Θρυλόριο χωριό της Κομοτηνής από το οποίο κατάγονταν η

γυναίκα του Γιαγγούλη, η Αννούλα. Στο δρόμο το γαϊδούρι

χάθηκε και το πρωί το βλέπουμε στην αυλή με όλο του το

φορτίο. Εκεί μείναμε περίπου πέντε μήνες – ήμασταν

πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν μπορούσαμε πια

να επιστρέψουμε στο χωριό Αετόλοφο διότι δεν μας το

επέτρεπε η αστυνομία. Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών

διάλεξαν την απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ που έλεγε: Όσοι

θέλουν να γλυτώσουν από τα δεινά του πολέμου να

περάσουν στις τότε Λαϊκές Δημοκρατίες. Έτσι αρκετός κόσμος

άνδρες, γυναίκες και παιδιά ξεκινήσαμε για το βουνό. Κάποια

στιγμή οι αντάρτες που μας συνόδευαν σταμάτησαν όλη τη

φάλαγγα και μας είπαν να μην μιλάμε μεταξύ μας φωναχτά

και οι μάνες που έχουν μωρά να τα κάνουν να μην κλαίνε διότι

θα περάσουμε από ένα επικίνδυνο σημείο και μετά από

αυτό, να ταχύνουμε το βήμα μας. Μόλις φτάσαμε στο σημείο

εκείνο, ακούμε πυροβολισμούς, σφαίρες να περνούν πάνω

από τα κεφάλια μας και πιο ψηλά κάτι σαν φωτοβολίδες. Ο

μόνος σκοπός τους για αυτή την αγωνία που περάσαμε ήταν

να μας τρομοκρατήσουν αυτοί από την άλλη πλευρά αφού

ήξεραν ότι ήμασταν γυναικόπαιδα και όχι αντάρτες. Έτσι, το

πρωί, όλοι σώοι και αβλαβείς, βρεθήκαμε στο λημέρι των

ανταρτών το Μάρτη του 1948. Εκεί μας χωρίσανε σε ομάδες:

Πρώτη ομάδα – όσοι ήθελαν να μείνουν στο βουνό. Μαζί

τους παρέμεινε η γυναίκα του εξαδέλφου μου Γιαγγούλη, η

Αννούλα. Έπεσαν και οι δύο για τα ιδανικά του λαού. Ο

Γιαγγούλης βαριά τραυματισμένος και πριν περάσει τα

σύνορα της Βουλγαρίας και ξεψυχήσει, έμαθε για το θάνατο

της γυναίκας του. Τον θάψανε στο ελληνικό έδαφος. Δεύτερη

ομάδα – οι ενήλικες για τα γηροκομεία και τρίτη ομάδα – τα

βρέφη, νήπια παιδιά σχολικής ηλικίας και έφηβοι για τους

παιδικούς σταθμούς στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Στη συνέχεια,

οι αντάρτες μας προσφέρανε από ένα κομμάτι ψωμί που

μόνο ψωμί δεν έμοιαζε. Ήταν μια μάζα ανάλατη. Εγώ αυτό το

πολύτιμο ψωμί αντί να το επιστρέψω στους αντάρτες που το

είχαν τόσο ανάγκη, το πέταξα σε κάτι θάμνους. Εδώ και 63

ολόκληρα χρόνια κουβαλάω μια αμαρτία και έχω ένα βάρος

στην καρδιά μου για την πράξη μου αυτή. Τώρα με τη γραφή

αυτή μου δίνεται η ευκαιρία να ζητήσω ΣΥΓΓΝΩΜΗ από τους

νεκρούς αντάρτες, τους τραυματίες και επιζώντες του

λημεριού εκείνου.

ατόπιν πήραμε το δρόμο για τα βουλγάρικα σύνορα με

συνοδεία ανταρτών. Στην απέναντι πλευρά μας

περίμενε ο Βουλγάρικος Ερυθρός Σταυρός! (Δεν είναι

αυτό μια ειρωνεία;) Το 1944 η Βουλγαρία με φοβέριζε, με

τρομοκρατούσε, με απειλούσε και τώρα, μετά από τέσσερα

χρόνια, το 1948 ανοίγει την αγκαλιά της να με προστατέψει

και να με φροντίσει. Πώς αλλάζουν οι καιροί! Ο Ερυθρός
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ΘΥΜΑΜΑΙ, πολυαγαπημένη και βασανισμένη

μου, μανούλα…

Ο Δάσκαλός μου Γιάννης

ΘΥΜΑΜΑΙ,

σεβαστέ μου δάσκαλε… Αγαπητοί συμμαθητές/για λίγο

π λ η σ ι άσ τ ε / κα ι κ λά ψ τ ε μ ε δ ά κρ υ α π ι κρ ά / κα ι

βαριαναστενάξτε./Το δάσκαλό μας χάσαμε/τον λατρευτό

πατέρα./Δάσκαλε, δεν το πιστέψαμε/αυτό να μας το

κάνεις./Εμαυροφόρεσε η γη… κλπ.

Αρχίζει ο Εμφύλιος Πόλεμος…

Χίλια συγγνώμη σύντροφοι γιατί

ΘΥΜΑΜΑΙ.

Φτάνουμε στη Βουλγαρία

Μ

Π

, ,

…

Κ

23



24

ξεκουραστήκαμε λίγο, έδωσαν στον καθένα μικρούς και

μεγάλους από ένα πιάτο ελιές και ψωμί. Το ΘΥΜΑΜΑΙ διότι

με εντυπωσίασε το γεμάτο πιάτο με τις ελιές. Στη συνέχεια

μας ανέβασαν σε στρατιωτικά αυτοκίνητα-φορτιγά και μας

πήγαν σε σιδηροδρομικό σταθμό και ξεκινήσαμε με τραίνο

για το Μπάγκες, παραθεριστικό χωριό έξω από τη Σόφια. Μας

ταχτοποιήσανε στο παλάτι του βασιλιά, το οποίο ο ίδιος είχε

εγκαταλείψει και διέφυγε στο εξωτερικό. Κι έτσι φτάσαμε

στον παιδικό σταθμό μας. Εκεί είχαν ήδη φτάσει άλλα παιδιά

από τον Έβρο, τα οποία μας υποδέχτηκαν με το

«Καλωσορίσατε» χτυπώντας ρυθμικά τις παλάμες τους. Εμείς

σε σύγκριση με τα παιδιά αυτά ήμασταν ντυμένα ευρωπαϊκά

όπως σήμερα. Για το λόγω αυτό μας νόμιζαν για

βουλγαράκια, τα οποία τους φέρνανε δώρα. Μας τα λέγανε

αυτά αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και

γνωριστήκαμε. Εμείς τα κυνηγημένα παιδιά δεν τους πήγαμε

δώρα, αλλά ψείρες και διάφορες αρρώστιες. Το προσωπικό

του παιδικού σταθμού μας υποδέχτηκε με τον καλύτερο

τρόπο. Έπρεπε πρώτα να καταπολεμηθούν οι ψείρες που δεν

ήταν και λίγες, θα ζύγιζαν πολλά κιλά. Μας άλλαξαν όλα τα

ρούχα, εσώρουχα, παλτά με καινούργια ρούχα. Τα δικά μας

πήγαν κατευθείαν για απολύμανση στον κλίβανο. Μας

έκοψαν τα μαλλιά, λουστήκαμε και τακτοποιηθήκαμε στα

δωμάτια, στα οποία τα κρεβάτια ήταν με τη σειρά, στρωμένα

με κάτασπρα καινούργια σεντόνια και καινούργιες

κουβέρτες. Το 1949 μαζί με άλλες κοπέλες μας στείλανε στον

παιδικό σταθμό Παντσερέβο – Γιάγκοντα, όπου ήδη είχαν

μεταφερθεί παιδιά ηλικίας 0-10 χρόνων. Αργότερα τα

βρέφη τα πήγαν στον παιδικό σταθμό Πάβελ Μπάνια.

Διευθυντές στους παιδικούς σταθμούς ανέλαβαν

Έλληνες. Στο δικό μας σταθμό διετέλεσε σε αυτή τη θέση ο

αντάρτης Δημητρός Μπάγκου. Μου ανέθεσαν να διδάσκω

την ελληνική γλώσσα στα μεγαλύτερα παιδιά αφού

προηγουμένως είχα παρακολουθήσει φροντιστήριο

παιδαγωγικής στο Κάρλοβο και Γκάμπροβο. Τα

αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Στο Γιάγκοντα

έμεινα και εργάστηκα για αρκετά χρόνια.

ο Νοέμβρη του 1952, με απόφαση του Κόμματος

μας πήγα στην τότε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της

Τσεχοσλοβακίας για να ανταμώσω τους γονείς μου.

Τον πατέρα μου δεν τον πρόλαβα, είχε πεθάνει.

Ξεκινήσαμε από τη Σόφια μια αποστολή από 72 άτομα και με

τραίνο μέσω Ρουμανίας και Ουγγαρίας φτάσαμε στα σύνορα

της Ουγγαρίας. Από την άλλη πλευρά των συνόρων μας

περίμενε ο Τσεχικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος μας

υποδέχτηκε με αγάπη και καλοσύνη. Στο βαγόνι με την

αποστολή μας ο Ερυθρός Σταυρός της Τσεχοσλοβακίας μας

φιλοξένησε με τα παραδοσιακά λουκάνικα με μουστάρδα και

νερό. Από εκεί με τσέχικη πια μηχανή φτάσαμε στο

γηροκομείο του Τέχονιν στη Μοραβία. Εκεί έγινε και η

συγκινητική μου συνάντηση με τη μάνα μου και τα αδέρφια

μου. Στο Τέχονιν μείναμε τρεις μήνες καραντίνα. Μόλις

έμαθα ότι θα γινότανε φροντιστήριο για την εκμάθηση της

τσεχικής γλώσσας, αμέσως δήλωσα συμμετοχή μαζί με δύο

αντάρτες. Η επιτροπή στο Σούμπερκ μας έκανε μερικές

ερωτήσεις για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το επίπεδο

των γνώσεών μας. Έτσι με πήρανε στο φροντιστήριο το οποίο

διάρκεσε τρεις μήνες (Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος του 1953)

στο Κισίμπελ-Κίσελκα. Ακολούθησαν μετά ακόμα δύο

φροντιστήρια: Το πρώτο στη Πόμνιτσε ου Κίσνοβα το 1953-

54, όπου διδαχτήκαμε την ύλη του δημοτικού σχολείου

(οχτατάξιο) και το δεύτερο, το 1954-55, στην Πόλιτσκα οπού

διδαχτήκαμε όλη την ύλη του γυμνασίου. Εκεί γνώρισα και

τον μελλοντικό μου σύζυγο Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν

υπεύθυνος της τάξης μας και καλός μαθητής, και αργότερα με

βοηθούσε να μάθω την τσεχική γλώσσα. Μετά από τέσσερα

χρόνια φιλίας παντρευτήκαμε το 1957 και αποχτήσαμε δύο

παιδιά, την Ελευθερία και το Θανάση. Όταν τελείωσα και το

δεύτερο φροντιστήριο και πήρα το απολυτήριο μου, τον

Ιούνη 1955 έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο

του Καρόλου στη Βιολογική Σχολή. Μετά την αποφοίτησή

μου εργάστηκα για κάμποσα χρόνια σε μικροβιολογικά

εργαστήρια. Αργότερα δίδασκα την ελληνική γλώσσα στα

ελληνόπουλα μέχρι τον επαναπατρισμό μου με την

οικογένειά μου το 1982 στην Θεσσαλονίκη

Όλα αυτά που απόχτησα έγιναν με τη στοργή και φροντίδα

του σοσιαλιστικού κράτους της Τσεχοσλοβακίας. Την

Τσεχοσλοβακία/Τσεχία τη θεωρώ ως δεύτερη πατρίδα μου –

έζησα και αγάπησα το φιλόξενο λαό της επί 30 χρόνια. Με

σπούδασε! Έκανε αυτό που οι γονείς μου δε θα μπορούσαν

να το πραγματοποιήσουν.

Στην Τσεχοσλοβακία

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα

βάθη της καρδιάς μου, αγαπημένη μου πατρίδα, σε

ΘΥΜΑΜΑΙ.

Τ

.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από μας γράφειτο Κρνοβ, η Ελληνική Κοινότητα του

Κρνοβ

Και ακόμα μια ανταπόκριση από το την Ελληνική

Κοινότητα του Κρνοβ:

Τουρνουά στο σκάκι

Σ

Σ

τις 30 του Δεκέμβρη 2010 και ώρα 8μμ οργάνωσε η

Ελληνική Κοινότητα του Κρνοβ στην εκπολιτιστική

αίθουσα του κτιρίου Bowling του Κρνοβ ελληνική

χοροεσπερίδα. Συμμετείχαν σ' αυτήν όχι μόνο οι Έλληνες

πολίτες του Κρνοβ και των περιχώρων του – κάτι παραπάνω –

φτάσανε ως και από την Πράγα. Επίσης συμμετείχαν σ' αυτήν

και Τσέχοι φίλοι μας από το Κρνοβ. Ο σύντροφος Πετρ

Βαρτέτσκυ στη σύντομη ομιλία του, χαιρέτησε την εκδήλωση

αυτή και ευχήθηκε σ' όλους μας Καλή Χρονιά, με υγεία, χαρά

και ευτυχία και επίσης, καλή συνεργασία. Ύστερα

επακολούθησε λαϊκό γλέντι ως τις πρωινές ώρες της

Παρασκευής. Ακριβώς τα μεσάνυχτα έγινε η κλήρωση της

πλούσια λαχειοφόρας αγοράς, στην καταπληκτική

πλειοψηφία με ελληνικά προϊόντα, που τα πρόσφεραν

διάφορες εταιρείες του Κρνοβ και της Οπάβας και ορισμένα

άτομα. Πράγμα που τις αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να

ειπωθεί πως η εκδήλωση αυτή, που σ' όλη την διάρκεια της

επικρατούσε καλή διάθεση και καλό κέφι αποτέλεσε το

κορύφωμα της ετήσιας δράσης της Ελληνικής Κοινότητας του

Κρνοβ και στην οποία οι πολίτες μας αποχαιρέτησαν επάξια

τον παλιό χρόνο 2010. Με εκτίμηση Η Ελληνική Κοινότητα

του Κρνοβ

Υ.Γ. Ευχαριστούμε την Σύνταξη του περιοδικού Καλημέρα,

που ταχτικά στέλνει στην Ελληνική Κοινότητά μας το

περιοδικό αυτό με το πλούσιο περιεχόμενο του – ήδη λάβαμε

το τεύχος 56, 2010, και την ευχόμαστε καλό ξεκίνημα στο

2011 με ακόμη περισσότερους αναγνώστες αλλά και

ανταποκριτές, έτσι που να μπει ακόμη πιο πολύ στο

υποσυνείδητο τόσο των Ελλήνων στην Τσεχία, όσο και των

Ελλήνων στο εξωτερικό.

Γνωρίζουμε ότι το περιοδικό αυτό δεν έρχεται

ουρανοκατέβατο, αλλά πως χρειάζεται πολλή δουλειά,

κόπους και θυσίες, και σ' όλους αυτούς και αυτές που βάζουν

το λιθαράκι τους για να εκδοθεί το περιοδικό αυτό και σ'

εκείνους που οικονομικά το βοηθούν, τους αξίζει ένα μεγάλο

ευχαριστώ και ένα μεγάλο Μπράβο! (ΕΚ του Κρνοβ)

τις 15 Ιανουαρίου 2011 οργάνωσε η Ελληνική

Κοινότητα του Κρνοβ ήδη το 2ο (Μνημόνιο)

του Κεβρεκίδη Χρήστο στο σκάκι. Το τουρνουά αυτό

έγινε στο εστιατόριο « »

στο σιδηροδρομικό σταθμό του

Κρνοβ . Η εκδήλωση αυτή

πραγματοποιήθηκε προς τιμή

του πρώην μέλους του ΚΚΕ,

καλού φίλου και συντρόφου και

μεγάλου φίλου του σκακιού

Κεβρεκίδη Χρήστο, ο οποίος πριν

10 χρόνια μας άφησε για πάντα.

Στο τουρνουά αυτό πήραν μέρος 16 ερασιτέχνες σκακιστές

μεταξύ των οποίων ήσαν Έλληνες, Τσέχοι, ένας Πολωνός και η

Τσέχα συντρόφισσα του μακαρίτη Κεβρεκίδη Χρήστο. Οι 16

σκακιστές, μετά από την κλήρωση, χωρίστηκαν σε δύο

ομίλους από οχτώ σκακιστές και παίξανε με το σύστημα ο

καθένας με τον καθένα. Η τελική κατάταξη των σκακιστών σε

κάθε όμιλο όρισε για τους τελικούς αγώνες τις δυάδες

σκακιστών που αναμετρήθηκαν μεταξύ τους για την τελική

θέση.

Ύστερα από όλα τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν, την

πρώτη θέση κατάχτησε ο Κόκες Φραντίσεκ από το Κρνοβ, ο

οποίος σε δραματικό αγών νίκησε τον Πετκόφσκυ Πάτρικ, ο

οποίος και βγήκε δεύτερος και την τρίτη θέση κατάχτησε ο

Μπλάτιακ Ρόστισλαβ από το Κρνοβ. Τις επόμενες θέσεις

κατάχτησαν οι: 4ος ο Μαρτίνεκ Ολντρζιχ, 5ος ο Πετρόπουλος

Ιωάννης, 6ος ο Λυκόπουλος Βαγγέλης, 7ος ο Βίνκλερ

Γιάρομιρ, 8ος ο Όλις Μίροσλαβ, 90 ο Γιάννους Λούκας, 10ος ο

Ρέντης Κώστας, 11ος ο Συμηχανίδης Στέφανος, 12ος ο

Σκόπετς Μπόχουμιλ, 13ος η Κεβρεκίντησοβα Μαρίε (η

σύζυγος του Χρήστου Κεβρεκίδη), 14ος ο Παβέλκα Βάτσλαβ,

15ος ο Τσίχλαρ Χίνεκ και 16ος ο Ντους Μάρεκ.

Να ειπωθεί πως το τουρνουά αυτό παίχτηκε σε καλό επίπεδο

και από άποψη οργανωτική πέτυχε. Στους πρώτους τρεις

νικητές, αλλά και στους σκακιστές που τελείωσαν μέχρι την

όγδοη θέση απονεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα. Το τουρνουά

αυτό οικονομικά και υλικά υποστήριξαν οι χορηγοί όπως η

εταιρία BODY COLOR, s.r.o του Κρνοβ, η εταιρία MAMBRA

. Οπάβας και ο χορηγός Βαΐσσεμπαουερ Πετρ από το

Κρνοβ.

Έτσι οι ερασιτέχνες σκακιστές με το τουρνουά αυτό και με την

πρόποση που έκαναν στο τέλος τίμησαν την μνήμη του

αείμνηστου συντρόφου και καλού φίλου Κεβρεκίδη Χρήστο.

Στέφανος Συμηχανίδης, Κρνοβ 18/1/2011

,

Memorial

U Lade

s.r.o

Καλημέρα: Ευχαριστούμε την Ελληνική Κοινότητα του

Κρνοβ για την συμπαράσταση και τα καλά λόγια για

το περιοδικό και τη Σύνταξή του και της ευχόμαστε

καλή χρόνια και πολλή υγεία σε όλα τα μέλη της.

Από την πλευρά μας και εμείς ευχαριστούμε όλους

που μας θυμήθηκαν και μας στείλανε τις ευχές τους

για πιο δημιουργικό 2011. Συγχαρητήρια σε όλους

τους σκακιστές που τιμούν κάθε χρόνο τον μεγάλου

σκακιστή Έλληνα πολιτικό πρόσφυγά στην πόλη

Κρνοβ.
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Από τη μας έστειλε ένα

πολύ πολύτιμο βιβλίο «Τα Αετόπουλα», από το οποίο

πολλά Ελληνόπουλα όπως στην Ελεύθερη Ελλάδα

έτσι και στις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες μαθαίνανε να

διαβάζουνε στη μητρική τους γλώσσα και να γνωρίζουνε τους

αγώνες του ελληνικού λαού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητή Τασούλα, το βιβλίο που σου στέλνω με τον τίτλο «Τα

Αετόπουλα» ήταν αναγνωστικό για τη Γ' και Δ' του Δημοτικού

Σχολείου που εκδόθηκε το 1947 από την «Ελεύθερη Ελλάδα».

Διδάσκονταν στα σχολεία της

Ελεύθερης Ηπείρου τα έτη 1947-48.

Ο κάτοχος του πρωτότυπου του

β ι β λ ί ο υ ε ί ν α ι ο φ ί λ ο ς μ ο υ

Κολεγιαννης Ιωάννης του Θωμά από

το χωριό Πλικάτη Κονίτσης Ηπείρου.

Ο ίδιος διδάχτηκε το βιβλίο αυτό και

θυμάται το δάσκαλό του Τάτη

Παύλου από το ίδιο χωριό. Το

αναγνωστικό τον συνόδευσε στην

προσφυγιά στη Λαϊκή Δημοκρατία

της Ουγγαρίας, και το διαφύλαξε σαν

κάτι πολύτιμο μέχρι και σήμερα. Αν

μπορείς, δημοσίευσε στο περιοδικό

κάποιο κείμενο από το βιβλίο. Με

ε κ τ ί μ η σ η Ν . Κ α λ ό γ ε ρ ο ς ,

Θεσσαλονίκη

ταν ο τύραννος Μεταξάς μαζί με τον Γλύξμπουργκ

πήρανε διαταγή από τους άγγλους και κάνανε τη

διχτατορία της 4ης Αυγούστου, έβαλαν το λαό μας σε

άγριο κυνηγητό. Τότες έπιασαν χιλιάδες αγωνιστές του λαού.

Τους έκαναν μεγάλα βασανιστήρια μέσα στα μπουντρούμια

για να αρνηθούν την πίστη τους στα ιδανικά του λαού, στη

δ η μ ο κ ρ α τ ί α κ α ι τ η ν

ελευθερία και να προδώσουν

το λαό . Πολλούς τους

σ κ ό τ ω σ α ν μ ε τ α

βασανιστήρια , χιλιάδες

έστειλαν εξορία στα νησιά

για να τους πεθάνουν με την

πείνα. Άλλους τους έκλεισαν

σε σκοτεινά κελιά, όπως στις

φυλακές της Κέρκυρας και

της Ακροναυπλίας όπου τους

βασάνιζαν για να τους

εξοντώσουν. Μα εχτός από

λ ί γ ο υ ς δ ε ι λ ο ύ ς π ο υ

προσκύνησαν , οι άλλοι

στάθηκαν ήρωες. Έμειναν

πιστοί στα ιδανικά του λαού

και της δημοκρατίας. Πολλοί έδωσαν τη ζωή τους για το καλό

του λαού. Όσοι έζησαν βρίσκονται πάλι σήμερα στο πλευρό

του λαού στον αγώνα για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της

πατρίδας μας.

Πρώτος ανάμεσα στους πρώτους είναι ο ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης από παιδί ακόμα 17 χρονών όταν

δούλευε ναυτεργάτης στα καράβια της Μαύρης θάλασσας,

είδε το δίκιο του λαού. Αγάπησε τον τυραννισμένο λαό και

μίσησε εκείνους που τον εκμεταλλεύονται. Σα σκοπό της

ζωής του έβαλε να παλέψει για το ξεσκλάβωμα του λαού από

κάθε σκλαβιά.

Από τότε ο Νίκος Ζαχαριάδης παλεύει ασταμάτητα και

παλληκαρήσια για το δίκιο του λαού και για το λυτρωμό

από τους εκμεταλλευτές και τη σκλαβιά.

Τον αγαπούν οι εργάτες, οι αγρότες, η φτωχολογιά των

πόλεων, οι νέοι και τα παιδιά.

Ο λαός αγαπάει το Ζαχαριάδη γιατί στάθηκε και στέκει

πάντα πιστός και αλύγιστος στον αγώνα του λαού. Είναι

γιατί θέλει τη δημοκρατία, τη λευτεριά και την

ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Γιατί, μαζί με τους άλλους

αντιφασίστες αγωνιστές, μαζί με το λαό, αγωνίζεται για να

φύγουν οι ξένοι καταχτητές και να μείνει αφέντης ο λαός

στον τόπο του.

Όταν ο τύραννος Μεταξάς τον έκλεισε 4 χρόνια

απομονωμένο στην άγρια φυλακή της Κέρκυρας και τον

βασάνιζε για να τον λυγίζει, ο Ζαχαριάδης στάθηκε

αλύγιστος και πιστός στο λαό. Μέσα από τη φυλακή του

εύρισκε τρόπο να βοηθάει το λαό στους αγώνες του. Μέσα

από τη φυλακή του έστειλε γράμμα στο λαό όταν μας

ε π ι τ έ θ η κ α ν ο ι

φ α σ ί σ τ ε ς τ ο υ

Μ ο υ σ ο λ ί ν ι . Κ α ι

έγραψε στο λαό

τότες, να παλέψει με

το όπλο στο χέρι. Να

παλέψει βράχο με

βράχο, καλύβα με

καλύβα, σπίτι με

σ π ί τ ι , γ ι α ν α

υ π ε ρ α σ π ί σ ε ι τ η

λευτεριά και την

ανεξαρτησία της

χ ώ ρ α ς , γ ι α μ ι α

Ελλάδα λεύτερη κι

ευτυχισμένη. Και

από τότες ο λαός

μας παλεύει τους καταχτητές και τα ντόπια τους όργανα. Τους

ιταλούς φασίστες, τους γερμανούς χιτλερικούς και τους

καινούριους καταχτητές, τους άγγλους, τους αμερικάνους και

τους ντόπιους προδότες που ξεπουλάν σ' αυτούς την πατρίδα

μας.

Τώρα ο Νίκος Ζαχαριάδης που είναι αρχηγός του

Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στο

λαό και καθοδηγεί τον αγώνα του. Η διχτατορία του τυράννου

Μεταξά και του προδότη βασιλιά δεν κατόρθωσε να τον

εξοντώσει. Τον παρέδωσε στους γερμανούς φασίστες που 4

χρόνια τον κράτησαν στα φοβερά στρατόπεδά τους. Μα και

πάλι ο Ζαχαριάδης νίκησε.

Σήμερα οι Αγγλοαμερικάνοι και οι ντόπιοι προδότες

προσπαθούν να εξοντώσουν το Ζαχαριάδη όπως και τους

άλλους αγωνιστές του λαού και να σκλαβώσουν το λαό. Μα

δεν θα το πετύχουν. Γιατί ο λαός σήμερα με το όπλο στο χέρι

πολεμάει τους ξένους και τους ντόπιους τυράννους. Θα τους

Θεσσαλονίκη ο Ν. Καλόγερος

Στην σελίδα 37, διαβάζουμε για τον Νίκο Ζαχαριάδη. Η

φωτογραφία είναι από το βιβλίο Νίκος Ζαχαριάδης,

Συλλογή Έργων , έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, για τα 50χρόνα του

σ. Νίκου Ζαχαριάδη, 27 Απρίλη 1953, εκδοτικό «Νέα

Ελλάδα», σε τιράζ 5.000. Το κείμενο είναι στις σ. 37-38 από

το εγχειρίδιο «Τα Αετόπουλα».

« »

.5

«

»

Ό
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νικήσει κι αυτούς και θα τους διώξει από την πατρίδα μας

όπως έδιωξε και τους γερμανούς και τους ιταλούς

καταχτητές. Ο λαός με το όπλο στο χέρι φρουρεί σήμερα τα

καλύτερα παιδιά του που τον οδηγού να καταχτήσει τη

λευτεριά του. Την απόφασή του αυτή ο λαός τη

βροντοφωνάζει κάθε μέρα στα βουνά, στους κάμπους και

στις πολιτείες της πατρίδας μας με το όπλο στο χέρι και με το

τραγούδι στο στόμα:

»

Ζαχαριάδη αγωνιστή/Βαρβαρότητας γκρεμιστή/μπράτσα

μύρια σένα φρουρούν/λογισμοί σε σένα πετούν./ Όρκο

παίρνει ο δουλευτής/στ' όνομά σου ο μαχητής/ και χτυπάει

τη μαύρη σκλαβιά/ν' ανατείλει φως, λευτεριά.

Κ: Ευχαριστούμε το Ν. Καλόγερο και για το καινούργιο υλικό

που μας έστειλε, όπως και για το βιβλίο «Κάτω Όλυμπος».

Το υλικό θα το χρησιμοποιήσουμε στο περιοδικό στο

σύντομο μέλλον.

Ευχαριστούμε το Βασίλη Πλάτανο από τη Θεσσαλονίκη για το

βιβλίο που μας έστειλε, «Το Νέο Αρματολίκι», του Δήμου

Ατσάλη – Ποιήματα Βόλος 1965, Βόλος 2010. Ο Βασίλης

Πλάτανος έχει κάνει την επιμέλεια, εισαγωγή και τα σχόλια για

το βιβλίο αυτό. Ο Βασίλης Πλάτανος γεννήθηκε στο Λυκούδι

Ελασσόνας το 1966, σήμερα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη

ως ηλεκτρολόγος.

Εισαγωγή – Δήμος Ατσάλης 1914-1967

του Βασίλη Πλάτανου

ο όνομα «Δήμος Ατσάλης» αποτελεί

φιλολογικό ψευδώνυμο του λαϊκού

ποιητή και αγωνιστή της Εθνικής

Αντίστασης Στέλιου Βαλσάμη.

Ο Δήμος Ατσάλης γεννήθηκε στην

Κωνσταντινούπολη την 1η Ιανουαρίου του

1914. Λίγο μετά τη γέννησή του, με το

ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου

πολέμου (1914-1918), ο πατέρας του

Αθανάσιος Βαλσάμης, που ήταν ναυτικός και πλοιοκτήτης

διέφυγε κρυφά από την Πόλη για να αποφύγει τη στράτευση

από το τουρκικό κράτος.

Η μητέρα του με το μικρό Στέλιο κατόρθωσε, επίσης, να ξεφύγει

λίγο αργότερα και η οικογένεια έσμιξε στην Καβάλα για να

περάσει έπειτα στη Θάσο, όπου διέμεινε στη διάρκεια του

πολέμου.

Μετά το τέλος του πολέμου η οικογένεια Βαλσάμη

εγκαταστάθηκε οριστικά στο Βόλο.

Ο Δήμος Ατσάλης πέρασε πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια. Το

Δημοτικό Σχολείο και το Σχολαρχείο (Ελληνικό Σχολείο) τα

τελείωσε με πολλές στερήσεις. Η προσπάθειά του να φοιτήσει

στο Πρακτικό Λύκειο διακόπηκε από τις πρώτες τάξεις για

οικονομικούς λόγους που τον ανάγκασαν να μπει στη βιοπάλη

μαθαίνοντας την τέχνη του σιδερά. Ωστόσο, δεν εγκατέλειψε

ποτέ τη μελέτη και δεν έσβησε η αγάπη του για τα γράμματα.

Μετά την εργασία διάβαζε οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια του. Ο

πατέρας του εργαζόταν σε εταιρεία κατασκευής λιμενικών

έργων και λόγω της εργασίας του μετακινούνταν συχνά, και μαζί

του μετακινούνταν και η οικογένειά του.

Την περίοδο 1930-1932 ο Δήμος Ατσάλης βρίσκεται στο

Ναύπλιο και εργάζεται ως λιμενεργάτης. Το 1934 βρίσκεται στην

Καλαμάτα και εργάζεται άλλοτε στο λιμάνι κι άλλοτε σε

μηχανουργείο. Εδώ θα ξεκινήσει η συνδικαλιστική του δράση

και η ένταξή του στο εργατικό κίνημα. Στην Καλαμάτα τον

βρίσκουμε στο Συμβούλιο των μηχανουργών, ενώ ως

εκπρόσωπος των νέων λαμβάνει ενεργό μέρος στα γεγονότα της

Καλαμάτας «με τα σιλό της παραλίας». Το 1935 εργάζεται ως

σιδεράς στην Πάτρα και την περίοδο 1935-1936 υπηρετεί τη

στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό στο Ναύσταθμο.

Από το τέλος του 1936 εγκαθίσταται με την οικογένειά του

μόνιμα στο Βόλο, σ' ένα προσφυγικό σπίτι στη Νέα Ιωνία και

εργάζεται σε εργοστάσια της πόλης. Το 1937 αναπτύσσει

αντιδικτατορική δράση ενάντια στο μεταξικό καθεστώς της 4ης

Αυγούστου. Την επόμενη χρονιά συλλαμβάνεται και περνά από

τα ιεροεξεταστικά μαρτύρια στα κρατητήρια του φασιστικού

καθεστώτος. Καταδικάζεται σε βαριές ποινές και μεταφέρεται

στις φυλακές Αίγινας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1939,

αποφυλακίζεται με δήλωση, ενώ την ίδια χρονιά έρχεται σε γάμο

με την κοπέλα με την οποία ήταν αρραβωνιασμένος πριν από τη

σύλληψή του. Όταν κηρύσσεται ο πόλεμος, το 1940, βρίσκεται

στο Βόλο εργαζόμενος σε εργοστάσιο, το οποίο επιτάσσεται από

τις αρχές κατοχής.

Στη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής (Γερμανία, Ιταλία,

Βουλγαρία) της χώρας μας (1941-1944) από τις δυνάμεις του

άξονα ο Ατσάλης παίρνει μέρος στην Εθνική Αντίσταση

οργανωμένος στο εργατικό ΕΑΜ και στον εφεδρικό ΕΛΑΣ. Με την

ανάπτυξη του αντάρτικου περνά στον μόνιμο ΕΛΑΣ και

τοποθετείται σε διάφορες θέσεις, όπως καπετάνιος Διμοιρίας,

διαφωτιστής του 54ου Συντάγματος, του οποίου έγραψε τον

ύμνο. Ο ύμνος αυτός μελοποιήθηκε από τον Ντίνο Πάντα και

τραγουδήθηκε από τους αντάρτες και το λαό. Κατά τη διάρκεια

της ΕΑΜικής αντίστασης έγραψε αντιστασιακά ποιήματα, πολλά

από τα οποία δημοσιεύτηκαν στον παράνομο αντιστασιακό

τύπο. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τα ποιήματά του

δημοσιεύτηκαν στην «Αναγέννηση», στην «Η Εργατική» του

Βόλου, στο «Ρήγα», στα «Χρονικά του Αντάρτη» και αργότερα

στα «Ελεύθερα Γράμματα».

Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης και μετά τη Συμφωνία της

Βάρκιζάς (12 Φεβρουαρίου 1945) – την περίοδο της φασιστικής

τρομοκρατίας – βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική και

οικογενειακή κατάσταση, καθώς δυσκολευόταν να βρει

εργασία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αλλάξει επάγγελμα.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζε και ο αδελφός του ο Γιάννης

(1915-1977). Τα δυο αδέλφια έπειτα από πολλές απόπειρες να

βρουν εργασία γίνονται συσκευαστές μπαχαρικών για να

επιβιώσουν, αλλά σιγά-σιγά και με πολύ αγώνα και στερήσεις

κατορθώνουν να γίνουν έμποροι και αντιπρόσωποι μπαχαρικών

με κατάστημα χονδρικής πώλησης στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

Μέσα στον κυκεώνα των αλλαγών και των προσπαθειών ο Δήμος

Ατσάλης ξαναπαντρεύεται (είχε διαζευχτεί στη διάρκεια της

κατοχής) μια πρώην νοσοκόμα του Αντάρτικου και παράλληλα

βρίσκει το χρόνο να γράφει ποιήματα και να μελετά φιλοσοφία.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών του αυτών ήταν η έκδοση τη

δεκαετία του 1960 ποιητικών συλλογών και μελετών. Το 1965, σε

ένα πλαίσιο «σχετικού εκδημοκρατισμού» της χώρας,

αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια συγκέντρωσης και

έκδοσης των ποιημάτων που έγραψε κατά τη διάρκεια της

Εθνικής Αντίστασης σε ενιαία συλλογή με τον τίτλο «Το νέο

αρματολίκι». Ορισμένα από τα ποιήματα αυτά τα είχε

Τ

Βιβλιοπαρουσίαση



28

Βασίλειος Παπαδόπουλος

(8.6.1935-12.5.2010)

Πέρασε ένας χρόνος από τότε

που μας άφησες για το αιώνιο

σου ταξίδι. Δύσκολη είναι η ζωή μας

χωρίς εσένα. Μας λείπεις πολύ. Μας

λείπει το πατρικό σου χαμόγελο, η

στοργή και η τρυφερότητα σου. Μας

λείπουν οι συζητήσεις μας μαζί σου και

οι σοφές σου συμβουλές. Μας λείπει η

γλυκιά φωνή σου και η λεβεντιά σου.

Δεν ξεχνούμε αυτό που μας έμαθες – να

είμαστε πιστοί στα ιδανικά μας, να

είμαστε τίμιοι στη ζωή,

ν α α γ α π ά μ ε τ ο ν

συνάνθρωπό μας και

ποτέ να μη σκύβουμε το

κεφάλι μπροστά στις

α ν τ ι ξο ό τ ητ ε ς , σ τ ι ς

δυσκολίες στη ζωή. Δεν

ξεχνάμε αυτά που

έκανες για μας. Δεν

ξεχνάμε τις θυσίες που

έκανες για μας. Δεν

ξεχνάμε τις ανθρώπινες

αξίες που μας δίδαξες.

Γ ι α ό λ α α υ τ ά σ '

ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε .

Θέλουμε ακόμα μία

φορά να σου πούμε

πόσο σ' αγαπάμε. Είσαι

μαζί μας στον ύπνο μας,

στο ξύπνιο μας, μέσα

στην ψυχή και την

καρδιά μας . Θα σ '

αγαπάμε για πάντα.

Η οικογένεια σου, τα

αδέρφια και οι αδερφές

σου οι συγγενείς και

φίλοι σου

Εις μνήμην συμπατριωτών

δημοσιεύσει στη συλλογή που γνώρισε το φως της

δημοσιότητας το 1962 στο Βόλο με τον τίτλο «100 ποιήματα

από την ανέκδοτη συλλογή μου», αλλά το μεγαλύτερο μέρος

τους παρέμεινε μέχρι σήμερα ανέκδοτο.

Το 1967 με την επικράτηση της φασιστικής δικτατορίας των

συνταγματαρχών (1967-1974) η προσπάθεια για έκδοση των

ποιημάτων της ΕΑΜικής περιόδου διακόπηκε. Είχε γράψει τον

πρόλογο και είχε δακτυλογραφήσει τα ποιήματα που θα

περιλαμβάνονταν στη συλλογή.

Ο Δήμος Ατσάλης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 17

Δεκεμβρίου 1967 αφήνοντας ημιτελές το έργο του.

Η παρούσα συλλογή ποιημάτων του Δήμου Ατσάλη είναι η κατ'

εξοχήν παραγωγή της περιόδου της ΕΑΜικής Εθνικής

Αντίστασης (1941-1944) και αποτελείται από 66 ποιήματα.

Ορισμένα από αυτά είχαν δημοσιευτεί τότε στον παράνομο

αντιστασιακό τύπο, μερικά περιλήφθηκαν στην ποιητική

συλλογή «100 ποιήματα από την ανέκδοτη συλλογή μου» που

εκδόθηκε στο Βόλο το 1962 και τα υπόλοιπα παρέμειναν

ανέκδοτα.

Το περιεχόμενο των ποιημάτων της συλλογής σχετίζεται άμεσα

με τα γεγονότα της περιόδου της Εθνικής Αντίστασης.

Πρόκειται για γεγονότα που έζησε και βίωσε ο ίδιος ο ποιητής

από πρώτο χέρι, καθώς συμμετείχε ενεργά ως αντάρτης του

ΕΛΑΣ.Στα ποιήματα κυριαρχεί ο ρεαλισμός, οι λέξεις γίνονται

ζωντανός λόγος, λόγος που φωνάζει για ν' ακουστεί μακριά,

σαν κάλεσμα για αντίσταση ενάντια στη φασιστική

βαρβαρότητα της σκλαβιάς που επέβαλαν στο λαό μας οι

καταχτητές Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι. Με τα ποιήματα

του ο Ατσάλης: Υμνεί τον αγώνα του ΕΑΜ. Υμνεί το χαμό των

αγωνιστών στα πεδία των μαχών και στους τόπους

εκτελέσεων. Θλίβεται για τον πόνο που έφεραν στο λαό μας οι

φασίστες καταχτητές. Πονά για την πείνα, την εξαθλίωση, τις

εκτελέσεις. Δεν στέκεται, όμως, μοιρολάτρης μπροστά στις

συμφορές. Δίνει προοπτική, δείχνει το δρόμο του αγώνα που

θα φέρει τη λευτεριά: «Μια και νιώσατε πως στη σκλαβιά δεν

ζείτε/στου ΕΑΜ και στου ΕΛΑΣ την προσταγή/τρέξετ' όλοι σας

γυναίκες, νέοι, γέροι,/ν' απολάψετε μια λεύτερη Αυγή».

Η άποψη του για την τέχνη είναι ξεκάθαρη:

Ο Δήμος Ατσάλης είναι κομμάτι του λαού που αγωνίζεται,

πιστεύει στη δύναμη και στους πόθους του λαού: »Αντάρτη

που κρατάς το όπλο/και πολεμάς με τους φασίστες,/νιώσε τη

δύναμή σου/που σου την έδωσε ο Λαός./Στα σιδερένια σου

μπράτσα ιδανικά και πόθους κλείσε/και δώσε τους μορφή και

σάρκα.»

…Μετά την απελευθέρωση, τον Οκτώβρη του 1944, ο πόθος

του λαού μας «να κυβερνήσει μοναχός του» και λεύτερος «απ'

τους παλιούς δυνάστες» δεν πραγματοποιήθηκε.. Η βία και η

τρομοκρατία του επίσημου κράτους και παρακράτους

έστειλαν χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης στις

φυλακές και στις εξορίες και στη συνέχεια στα εκτελεστικά

αποσπάσματα, όπως την περίοδο της κατοχής και με τους

συνεργάτες των καταχτητών για μια ακόμη φορά να

βρίσκονται στην εξουσία. Πολύ εύστοχα ο Ατσάλης έγραψε:

Τα ποιήματα της συλλογής του Δ. Ατσάλη θα μπορούσαν να

χωριστούν σε δύο ενότητες. Σ' αυτά που αναφέρονται γενικά

στην Κατοχή και στην Αντίσταση και σ' αυτά που αναφέρονται

σε συγκεκριμένα γεγονότα της περιόδου αυτής, όπως μάχες,

εκτελέσεις αγωνιστών, κλπ.

Στα ποιήματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα

προσπάθησα να βρω όσα ιστορικά στοιχεία στάθηκε δυνατό

να εντοπιστούν για την καλύτερη κατανόηση τους, αλλά πάνω

απ' όλα, για την ανάδειξη των ποιημάτων σε σχέση με το

γεγονός στο οποίο αναφέρονται και το μεγαλείο της ΕΑΜικής

Εθνικής Αντίστασης. Όσα λοιπόν στοιχεία εντοπίστηκαν που

αφορούν την πρωτοδημοσίευση των ποιημάτων, τις συνθήκες

συγγραφής τους ή τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται

παρατίθενται στο υποσέλιδο του κάθε ποιήματος.

Παρά το ότι κρατήθηκε από σεβασμό η ορθογραφία της

εποχής, βάση της οποίας έγραφε ο ποιητής, τόσο στον

πρόλογο όσο και στα ποιήματα, χρησιμοποιήθηκε – για

πρακτικούς λόγους, το μονοτονικό σύστημα.

Το νέο αρματολίκι

«Η τέχνη είναι

ταξική. Είναι πάντοτε με την τάξη που πάει μπροστά, αλλιώς

είναι ξεπερασμένη νεκρή τέχνη».

«Έρμε ντουνιά κι απάντεχε, πώς τάφερε η κατάρα/Να

πάρουν οι κακοί τιμή, οι πρόστυχοι λουφέδες/Κι οι

αγωνιστές που πάλεψαν, νάχουνε χειροπέδες».

Κ: Τη συλλογή ποιημάτων θα τη βρείτε στη βιβλιοθήκη μας.
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Εύα Γιαταγαντζίδου

(1927-2011)

Π
αραθέτουμε το «Θυμάμαι τις

Εύας Γιαταγαντζίδου, η οποία

απεβίωσε στις αρχές του 2011,

στην Οστράβα. Η Εύα παρά τη βαριά

αρρώστια της, έγραφε το δικό της

«Θυμάμαι» για να μη μπορεί κανείς να

παραχαράξει την ιστορία των πολιτικών

προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία Είναι

η δική της διαμαρτυρία ενάντια σε

όλους που ξεχάσανε το τι τους

πρόσφερε η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία.

Είναι ενάντια σε όλους αυτούς που

προσπαθούν να ξεχάσουν τους αγώνες

των παππούδων, γιαγιάδων, αδερφών

και συγγενών για μια δίκαια ζωή, για τα

ιδανικά τους για να ζήσουνε τα παιδιά

τους ειρηνικά και δημιουργικά. Πίστευε

το ότι γράφτηκε με αίμα δεν σβήνει με

βρώμικο μελάνι», ένα σύνθημα που τα

λέει όλα. Είναι το μεγάλο της ευχαριστώ

στην φιλόξενη Τσεχοσλοβακία στην

οποία άφησε και την τελευταία της

πνοή. Το κείμενο που ακολουθεί είναι

γραμμένο ειδικά για το περιοδικό μας. Σ'

ευχαριστούμε Εύα!

Δ  ε  ν θ  α σ  ε

ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία ας είναι η

μνήμη σου!

Στην οικογένειά της,

σ τα παιδιά της

Ε π α ν α σ τ ά τ η ,

Βαγγέλη και Νίκο,

στα εγγόνια Μαρία,

Σοφία, Έλλη και

Κ ά τ κ α , σ τ α

δισέγγονα και σε

ό λ ο υ ς τ ο υ ς

σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ η ς

στέλνουμε τα πιο

θ ε ρ μ ά

συλλυπητήρια μας.

«Γεννήθηκα στο

χωριό Νότια, Πέλλα

το 1927. Το χωριό

μου είναι όμορφο και παραθεριστικό

και με φιλόξενους ανθρώπους, όπως

ήταν και οι γονείς μου. Ο πατέρας μου

γεννήθηκε στη Ρωσία και ήξερε καλά τη

ρωσική γλώσσα και τα βουλγάρικα. Στο

χωριό ήταν μυλωνάς. Η μάνα μου

γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του

Πόντου.

Θυμάμαι στης πείνας τον καιρό, η μάνα

μου ζύμωνε κάθε 3-4 μέρες και έδινε

ψωμί στους πεινασμένους που

έρχονταν από τις πόλεις Θεσσαλονίκη,

Κ α β ά λα . Φ ι λο ξε ν ο ύ σ α μ ε τ ρ ε ι ς

ανθρώπους κάθε τόσο και λιγάκι για

κάμποσους μήνες.

Εγώ ήμουνα μέλος της ΕΠΟΝ (Ενιαίας

Πανελλαδικής Οργάνωσης Νεολαίας)

και εμείς, οι ΕΠΟΝίτες βοηθούσαμε τις

ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς τ ω ν α ν τ α ρ τ ώ ν .

Επισκεπτόμασταν και τους τραυματίες

αντάρτες - τους πηγαίναμε τρόφιμα

στην Λαγκαδιά. Κάναμε και έρανο για

τους αντάρτες. Στο χωριό μας η

Γερμανοί σκότωσαν 64 άτομα και μαζί

με αυτούς και συγγενείς μας. Ο

μπαμπάς μου ήταν τυχερός όταν ήρθαν

η Γερμανοί στο σπίτι μας και τον πήραν.

Ήταν τρεις Γερμανοί και ένας

Βούλγαρος. Στο δρόμο που πηγαίνανε ο

Βούλγαρος τον ρωτάει στα βουλγάρικα

ποσά παιδιά έχει και ο μπαμπάς μου του

απάντησε στα βουλγάρικα οπότε ο

Βούλγαρος του είπε να πάει στο σπίτι

του και να φύγει. Ο μπαμπάς μου τους

είπε να πάει να πάρει το ασημένιο του

ρολόι της τσέπης το οποίο το είχε

κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο

κοντά στο τραπέζι

από μία αλυσίδα.

Το ρολόι όμως

έλλειπε. Το πήρε

κ ά π ο ι ο ς α π ό

αυτούς. Ευτυχώς

ό  μ  ω  ς π  ο  υ

γλύτωσε λόγω

της γλώσσας. Στο

χωριό μας ήρθαν

κ α ι Ά γ γ λ ο ι ,

π ι ά σ α ν ε

μερικούς άντρες

και τους πήραν

μαζί τους. Τότε

εμείς οι ΕΠΟΝίτες

τ ρ έ ξ α μ ε α π ό

πίσω τους ως την

Αρδέα. Κάναμε

συλλαλητήριο ,

φωνάζαμε και

στο τέλος τους αφήσανε ελεύθερους.

Αλλά, θυμάμαι στη Φουστανή μας

περικύκλωσαν με τα όπλα τους αλλά

μας αφήσανε και έτσι συνεχίσαμε το

τρέξιμο μας μέχρι την Αρδέα. Θυμάμαι

ότι οι Άγγλοι ήρθαν ακόμα μία φορά

αλλά αυτή τη φορά με αεροπλάνα και

βομβάρδισαν στο βουνό μας τα καλύβια

των Σαρακατσάνων νομίζοντας ότι οι

αντάρτες ήταν εκεί. Όμως οι αντάρτες

δεν ήταν εκεί. Αυτά γινότανε στον

εμφύλιο πόλεμο. Στο χωριό μας είχαν

έρθει και έλληνες στρατιώτες οι οποίοι

πολεμούσαν με τους αντάρτες. Μερικοί

από αυτούς σκοτωθήκαν. Ένας από

αυτούς τους στρατιώτες ερωτεύτηκε

μια συγγενή μου αλλά οι γονείς της δεν

ήθελαν να τον πάρει . Εκείνος

τρελαίνονταν για κείνη. Προσπάθησε

και να αυτοκτονήσει για αυτήν. Έκοψε

το χέρι του με γυαλί αλλά μια νοσοκόμα

του το έδεσε. Στο τέλος κατάφερε και

την παντρεύτηκε. Σήμερα ζούνε μαζί

στην Αθήνα.

Α π ό τ ο χ ω ρ ι ό μ α ς φ ύ γ α μ ε

οικογενειακώς. Αν δε φεύγαμε θα

έπιαναν τον μπαμπά μου και ποιος ξέρει

που θα τον κλείνανε, σε ποια φυλακή, σε

ποιο στρατόπεδο. Μας στείλανε έναν

σύνδεσμο και αυτός μας οδήγησε στα

σύνορα με την Γιουγκοσλαβία. Μας

στείλανε στο Κρούσεβο για μερικές

μέρες και από κει στο Μπούλκες. Στο

Μπούλκες μας δώσανε σπίτι, δουλειές –

στο μπαμπά μου δώσανε δουλειά στο

μηχανουργείο, ενώ στην μάνα μου στο

καναβουργείο. Τη μεγαλύτερη μου

αδερφή και μένα μας βάλανε στο

ραφείο. Εκείνη έκανε πρόβες στον

κόσμο και έκοβε τα υφάσματα, ενώ εγώ

ήμουνα στα αντρικά πουκάμισα.

Δουλειά πιάναμε στις 6 το πρωί. Στην

αρχή δυσκολεύτηκα λίγο, τις πρώτες

μ έ ρ ε ς δ ι ό τ ι σ τ ο χ ω ρ ι ό μ ο υ

σηκωνόμουνα με το φως της μέρας.

Γρήγορα όμως συνήθισα και μου άρεζε

η δουλεία μου Εκεί ήμασταν όλοι

Έλληνες και είχαμε μια καλή κολεκτίβα.

Επιπλέον από αγρότες γίναμε εργάτες.

Κάναμε και μπριγάδες, δουλεύαμε και

εθελοντικά. Θυμάμαι πηγαίναμε στα

ζα χα ρ ό τ ε υ τ λ α . Κ α θ α ρ ί ζα μ ε τ α

παράθυρα και τα σπίτια για αυτούς που

θα ερχότανε, αντάρτες, τραυματίες,

όπως είχανε κάνει και για μας όταν

φτάσαμε στο Μπούλκες να μπούμε σε

καθαρό σπίτι. Οι άλλες δυο αδερφές

μου δούλευαν σερβιτόρες σ τα

εστιατόρια του Μπούλκες. Η τέταρτη

μου αδερφή ήταν στην παιδική χορωδία

του Μπούλκες και γυρίζανε στις

σοσιαλιστικές χώρες με τον Βεάκη για

να εκλαϊκεύσουν τον αγώνα του

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο

Μπούλκες πήγα το 1947 και το 1948

παντρεύτηκα τον Προύσαλη Στράτο.

Εκείνος δούλευε στο μαγαζί που

.
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πουλούσαν υφάσματα , ήταν ο

διευθυντής. Στο επάγγελμα ήταν

ηλεκτρολόγος. Μαζί προλάβαμε να

ζήσουμε οκτώ μήνες. Μετά πήγε στο

Δημοκρατικό Στρατό μαζί με τον θείο, τις

δύο αδερφές μου και μία ξαδέρφη μου.

Αργότερα οι αδερφές μου γυρίσανε,

ήταν τυχερές. Η μία είχε τραυματιστεί

ελαφρά. Ο πρώτος μου γιος, ο

Ε π α ν α σ τ ά τ η ς , γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ ο

Μπούλκες. Γιατί τον είπα Επαναστάτη;

Του έδωσα αυτό το όνομα διότι ο

μπαμπάς του είχε πει ότι θα γίνει

επαναστάτης και το προσωρινό αυτό

όνομα του έμεινε. Εμείς τον λέμε Στάτη

και μας αρέσει και αυτό το όνομα.

Στην Τσεχοσλοβακία ήρθα το 1949 μαζί

με άλλες μάνες και τα παιδιά μας και

μαζί με τα παιδιά του σταθμού. Αρχικά

μας πήγαν στο Λέσανε κοντά στην

Πράγα. Εκεί μας πέρασαν από κλίβανο.

Το καθήκον μας ήταν να πάμε να

κοιτάξουμε τα παιδιά μαζί με τα δικά

μας. Μας πήγαν στην Στάνιτζα κοντά στο

Κιέβο. Μπήκαμε σ' ένα παλάτι με

καλοριφέρ, με μπανιέρες, με τουαλέτες,

με νοσοκόμες, μαγείρισσα και μια

διευθύντρια πολύ καλή. Χαιρόμασταν

που τα παιδιά μεγάλωναν σε ένα τέτοιο

περιβάλλον, μέσα σ' ένα τέτοιο παλάτι,

με πολλά δωμάτια. Δεν αφήσαμε

κανένα παιδί να αρρωστήσει. Μόνο το

δικό μου έπαθε κοίλη. Αμέσως η

διευθύντρια μού έδωσε μία αδελφή να

με συνοδέψει επειδή δεν ήξερα τη

γλώσσα και πήγαμε στο Κιέβο στο

γιατρό, ο οποίος το εξέτασε και μας

έστειλε στο νοσοκομείο στο Μπρνο για

εγχείριση την επόμενη ακόμα μέρα με

τη συνοδεία μίας αδελφής. Το παιδί μου

το κρατήσανε. Εκείνη τη βραδιά η

αδελφή με φιλοξένησε στο σπίτι της. Το

πρωί φύγαμε για το παλάτι. Μετά από

ένα μήνα πάλι με μία αδελφή πήγα στο

νοσοκομείο για το παιδί, το οποίο είχε

γίνει έντεκα μηνών. Όταν το έφερε η

αδελφή να μου το δώσει, του λέω έλα σε

μένα, με γνώρισε, γελούσε, όμως

αγκάλιαζε την αδελφή. Κατάλαβα πως

το παιδί πέρασε καλά με την αδελφή.

Εκεί μου δώσανε παλτό, φουστάνι και

παπούτσια και για το παιδί ότι

χρειαζόταν. Στο σταθμό εγώ διόρθωνα

τα ρούχα των παιδιών. Έπαιρνα το παιδί

στο δωμάτιο, το έβαζα σ' ένα μεγάλο

πανέρι και εγώ διόρθωνα ότι του έλειπε

από τα ρούχα. Μετά πάλι πήγαινα στα

παιδιά με την άλλη μάνα. Το καλοκαίρι

του 1950 μας είπαν όποια θέλει μπορεί

να φύγει διότι και από τον άλλο σταθμό

θα έφευγαν οι μάνες με τα παιδιά τους

και τα παιδιά από τους δύο σταθμούς θα

μπαίνανε σε έναν σταθμό. Δύο φύγαμε

στο Κρνοβ, πιάσαμε δουλειά στα

εργοστάσια. Εγώ πήγα στο Στουχά

Πρίμκου. Μου δώσανε να δουλέψω σε

24 μηχανές με πολλά καρούλια η κάθε

μία και να βάζω μπρος τις μηχανές.

Έπρεπε να προσέχουμε διότι όταν

κόβονταν η κλωστή, η μηχανή δε

σταματούσε κι έτσι το υλικό που έπλεκε

έβγαινε σκάρτο. Η δουλειά δεν ήταν

δύσκολη όμως χρειάζονταν σβελτάδα

για να δουλεύουν όλες οι μηχανές και

μεγάλη προσοχή να μην πλέκουν

σκάρτο υλικό. Από τη δουλειά μου ήταν

ευχαριστημένοι. Με βράβευσαν με ένα

φουστάνι και ένα βιβλίο, την ιστορία

του Κ.Κ. της Σοβιετικής Ένωσης, όπως

και το βιβλίο για τον Φούτσικ. Γράψανε

το όνομα μου σε κορνίζα και στα

ελληνικά και την κρεμάσανε εκεί που

δούλευα και πάνω από τις σκάλες.

Το 1955 παντρεύτηκα τον Βασιλάκο

Γιάννη και πήγα στην Οστράβα στο

Χλουτζίν. Καθότανε σε σπίτι που του

είχε δώσει το εργοστάσιο με ένα

δωμάτιο και κουζίνα. Το δωμάτιο είχε

μέσα κρεβάτι διπλό, δυο ντουλάπες και

μία βιβλιοθήκη. Στην κουζίνα υπήρχε

ένας καναπές, ένα τραπέζι με τέσσερες

καρέκλες. Εκεί μείναμε σχεδόν ένα

χρόνο. Κατά τα Χριστούγεννα μόλις

χτιστήκανε τα καινούργια σπίτια στην

Πορούμπα, Οστράβας μας μετακόμισαν

μόνοι τους σε καινούργιο σπίτι με τρία

δωμάτια, μας πήγαν και τα έπιπλα του

εργοστασίου. Το καινούργιο σπίτι είχε

μέσα όλες τις ανέσεις. Η κουζίνα είχε

μεγάλη ντουλάπα για τα τρόφιμα και

φούρνο, ντουλάπες για τα σκεύη, στο

διάδρομο πάλι ντουλάπες για τα

παπούτσια. Είχαμε και αποθήκη με

φαρδιά ράφια. Εκεί γεννήθηκαν τα

παιδιά μου, ο Βαγγέλης και ο Νίκος κι

έτσι τώρα είχα τρία παιδιά. Όσο ήταν

νήπια δεν πήγα δουλειά. Μετά έπιασα

δουλειά στα τραμ, δούλεψα εκεί μέχρι

να πάρω σύνταξη. Τα παιδιά μου

βγάλανε τεχνικές σχολές. Στο δημοτικό

πήγαν σε τσέχικο σχολείο, εκτός από τα

τσέχικα, μάθαιναν και ελληνικά. Το

σχολείο φρόντιζε για όλα. Η δάσκαλοι τα

πήγαιναν στον οδοντίατρο, στο

κο λ υ μ β η τ ή ρ ι ο , σ ε θ έ α τ ρ ο , σ ε

κατασκηνώσεις. Και όλα αυτά ήταν

δωρεάν. Φρόντιζαν και για τους

συνταξιούχους. Εγώ το 1981, όταν πήρα

σύνταξη, μέσα σε δεκαπέντε μέρες μου

στείλανε προκαταβολή και στο τέλος

του μήνα μου έστειλαν τα υπόλοιπα και

το χαρτί της σύνταξης. Τόσο εύκολα

ήταν, χωρίς να πάω εγώ πουθενά και

χωρίς να μείνω χωρίς λεφτά.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, όλα ήταν

τόσο καλά οργανωμένα. Γι' αυτό και

παινεύω το σοσιαλισμό που χάσαμε, το

σοσιαλισμό, στον οποίο ήταν όλα αγνά,

και τα κρέατα, και το γάλα το φρέσκο, τα

α υ γ ά , τ ο κ ά θ ε π ρ ο ϊ ό ν , τ ο

καλοφτιαγμένο και νόστιμο ψωμί, τα

υπέροχα γλυκίσματα… Μάθαμε και

εμείς οι Ελληνίδες εκτός από τα δικά μας

με τα σιρόπια, να κάνουμε τα ωραία

τσέχικα τσουρέκια και τις γλυκές πίτες

(μπούχτια). Και στα μαγαζιά όλα τα

πράγματα είχαν την τιμή τους να

φαίνεται. Τα φαρμακευτικά ήταν

δωρεάν, όπως και τα νοσοκομεία. Οι

νέοι όταν παντρευόταν, τους δίνανε

δικό τους σπίτι. Γιορτάζαμε τις εθνικές

μας γιορτές, κάναμε γλέντια, ζούσαμε

χωρίς άγχος και στενοχώριες, όλοι

είχαμε δουλειά. Και τώρα, τι γίνεται Για

τα σημερινά πάλι οι Αμερικάνοι φταίνε.

Όσο για τον αγώνα μας, δίκαιος ήταν και

τότε και τώρα. Κανένας λαός δεν

ξεσηκώνεται αν δεν έχει δίκαιο. Ο

κόσμος πείνασε , φυλακίσ τηκε ,

σκοτωθήκανε πολλοί πολεμώντας τους

κατακτητές. Και μετά έρχονται οι Άγγλοι

και Αμερικάνοι, και πάλι κατοχή. Την

πολιτική που ακολουθήσανε αυτοί, δεν

άρεσε στο λαό και ξαναπήρανε τα όπλα.

Όμως αυτή τη φορά βάλανε να

σκοτώνονται αδέρφια μεταξύ τους. Ο

εμφύλιος πόλεμος είναι το πιο σκληρό

πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μία

χώρα. Για μένα έφταιγε η κυβέρνηση.

Παντού και πάντοτε αυτή και μόνο αυτή

φταίει, διότι υποστηρίζει μόνο τα δικά

της συμφέροντα.

Και ο τσέχικος λαός μας αγαπούσε. Όλο

καλά λόγια έλεγαν για μας. Και θυμάμαι

τα καλά λόγια του Κόμματός μας (ΚΚΕ)

που έλεγε, να μάθετε την τσέχικη

γλώσσα και να είσαστε έτοιμοι για να

ξαναφύγουμε για την Ελλάδα.

Σήμερα τα πράγματα έχουνε αλλάξει.

Βλέπουμε και εδώ πολλούς ανέργους

και άστεγους. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ο

καπιταλισμός

;

.
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