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Πράγας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
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Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης
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Αποχαιρετάμε τη δασκάλα μας

Χορεύουμε ελληνικούς χορούς στο πάρτι μας

Γιορτάζουμε την επέτειο της ΕΠΟΝ

Ελληνικά μαθήματα με τα μικρά μας μέλη Κόψιμο πίτας για τα παιδιά μας
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«Το γένος βουλιαγμένο μες στον αιώνα

να λυτρωθεί μοναχό δεν μπορεί.

Μα να ξυπνήσει πρέπει η πλέρια μνήμη

βαθειά του, αδάμαστη και τρομερή.

Κανείς δε θα ξεφύγει τη γενιά του!

Το βάρος του θα σπάσει ως τη στιγμή

που βγαίνοντας από τη λησμονιά του

στο φως που πια δε στέκουν δισταγμοί,

Της ζωής θα να ντυθεί την πανοπλία,

και μ' ακέριο τον άγιο σκελετό

των περασμένων, θα στηθεί στη γη του

με το κεφάλι αλύγιστο κι ορτό!»

Άγγελος Σικελιανός από τα Χορικά της Σίβυλλας: ο Όρθιος Σκοπός)

…..

(

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στην Εθνική Αντίσταση και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.

Επιπλέον, θα διαβάσετε τη συζήτηση που έκανε η Πρόεδρος και Συντάκτης του περιοδικού μας, Τασούλα Ζησάκη- με τον νέον

διευθυντή του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων», ο οποίος το πρώτο γραφείο που επισκέφτηκε ήταν της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές δεν είχαμε εκδηλώσεις, αλλά είχαμε το χρόνο να συναντήσουμε την ομάδα της Τρίτης Ηλικίας στην πόλη

Μπρνο και στην Πράγα. Σας παρουσιάζουμε και την ορχήστρα του Μπόρο και Γιάννη Καπνιστή όπως και το νεογέννητο κοριτσάκι του

Γιάννη και της Νίκης. Να σας ζήσει και άντε να μεγαλώσει γρήγορα για να μας βοηθάει στην Κοινότητα. Το δεύτερο νεογέννητο είναι του

Κ. Πανάτση και της Ντάνας. Να σας ζήσει! Ενδιαφέρον είναι και το άρθρο του Γ. Μαργαρίτη για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας στις

σημερινές συνθήκες. Ενδιαφέρουσες είναι και οι φωτογραφίες των Αθιγγάνων της Ελλάδας που παρουσιάζονται στην έκθεση

φωτογραφίας στο Μουσείο των Αθιγγάνων της πόλης Μπρνο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τη φέρουμε και στο «Σπίτι Εθνικών

Μειονοτήτων». Επίσης, δημοσιεύουμε ονόματα των πεσόντων μαχητών του ΔΣΕ για τους συγγενείς που μας παρακαλέσανε να τα

βρούμε. Ευχαριστούμε τον Τάκη Ψημμένο που μας στέλνει τα βιβλία «Έπεσαν για τη ζωή» της ΚΕ του ΚΚΕ που περιλαμβάνουν όλα τα

ονόματα των πεσόντων στην Εθνική Αντίσταση και του ΔΣΕ για τους οποίους βρέθηκαν τα στοιχεία

Μετά τις διακοπές ελπίζουμε να έχετε πολλή ενέργεια για τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας 15 Οκτώβρη, ώρα 08:00 από το Λέκαρσκι

Ντουμ, , εκδρομή στο Πίσεκ, 5 Νοέμβρη, ώρα 18:00, εορτασμός της επετείου 28ης Οκτώβρη, Μπελβεντέρε, Δεκεμβρίου,

19:00 η ώρα, συναυλία αφιερωμένη στον Χατζιδάκι με τον γνωστό κιθαρίστα Γιάννη Καπνιστή στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων».

Healey,

.

–

IP Pavlova 10

Ευχαριστούμε τους Κεσίδη Αθανάσιο και Κυριακόπουλο Γεώργιο, μέλη της ΕΚ Μπρνο για την ενίσχυση του περιοδικού μας, όπως και

την ομάδα συνταξιούχων της Ελληνικής Κοινότητας του Μπρνο, τους Κώστα Πρωτόπαπα-Κικίτσα, Σύλβια Πρωτόπαπα, Μιχάλη

Θεοδώρου και Ερμιόνη Σπάλα μέλη της ΕΚ Πράγας για την συνδρομή τους στο περιοδικό μας και στην ΕΚ Πράγας.
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31 Ιούλη

10 Αυγούστου

Μέ λ η τ η ς

Ελληνικής

Κοινότητας Πράγας,

του περιοδικού μας

και μέλη της ΕΚ

Μ π ρ ν ο

συναντηθήκαμε και

πάλι στα γραφεία της

Κ ο ι ν ό τ η τ α ς τ ο υ

Μ π ρ ν ο , η ο π ο ί α

στεγάζεται στους

χ ώ  ρ  ο  υ  ς τ ο  υ

Δημαρχείου της πόλης Μπρνο. Κάθε Κυριακή η ομάδα

συνταξιούχων μαζεύεται για να πουν τα νέα τους, κάτι που εμείς

στην Πράγα δεν καταφέραμε να διοργανώσουμε εάν και το Σπίτι

Εθνικών Μειονοτήτων όπου στεγάζεται η Κοινότητά μας είναι

ανοιχτεί 24 ώρες κάθε μέρα της εβδομάδας. Χαρήκαμε που τους

ξαναείδαμε τους φίλους μας. Ανταλλάξαμε τα νέα μας. Στους

Χρ. Ευθυμιάδη και Γ. Χαμονικόλα ευχόμαστε να είναι πάντα

καλά και να τους δούμε την επόμενη φορά. Εδώ και έξι μήνες οι

Κοινότητα του Μπρνο έχει καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο με

καινούργιο Πρόεδρο Η Αθηνά Χαβέλκοβα μετά από πολλά

χρόνια που συνέβαλε ως Πρόεδρος της ΕΚ Μπρνο και μέλος του

ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, στην

ανάπτυξη και βελτίωση του Ελληνισμού της πόλης Μπρνο και

της Τσεχίας, αποφάσισε στις εκλογές να μη βάλει

υποψηφιότητα. Όμως συνεχίζει να βοηθάει το νέο ΔΣ με τις

άριστες ικανότητές της. Εάν θυμάστε καλά η Αθηνά επί πολλά

χρόνια έδωσε τα πάντα για να κρατήσει την ΕΚ Μπρνο ενωμένη,

δραστήρια και πάντα πρωτοπόρα. Η Αθήνα ήταν/είναι και μέλος

της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχική

Δημοκρατία. Ευχόμαστε στην Αθηνά να είναι πάντα καλά, να

χαίρεται τα εγγόνια της και να συνεχίζει να βοηθάει τον

Ελληνισμό της Τσεχίας Σ' ευχαριστούμε, Αθήνα!

(φωτογραφίες η Αθηνά Χαβέλκοβα και η ομάδα συνταξιούχων

με μέλη της ΕΚ Πράγας)

άθε Τετάρτη στην Πράγα 6 μαζεύονται μερικά μέλη

συνταξιούχων και οι φίλοι τους Τσέχοι για να θυμηθούν

τα παλιά και να πουν τα νέα τους (οι Γ. Παταρίδης, Μιχάλη και

Γίτκα Βλάχου, ο Α. Αραμπατζής). Αυτή τη φορά

μαζευτήκανε στο Σπίτι των Αξιωματικών στην Πράγα

6 (πολύ ωραίο το περιβάλλον όπως και το φαγητό)

και μιλήσανε για τους καλούς παλιούς καιρούς όταν

ο Α ν τ ώ ν η ς Α ρ α μ π α τ ζ ή ς δ ο ύλ ε υ ε σ τ ο ν

κινηματογράφο Πονρεπό (θυμάστε εκεί κάποτε η ΕΚ

της Πράγας είχε πολλές εκδηλώσεις). Ο Αντώνης

από το 1963 μέχρι και την συνταξιοδότησή του

δούλευε εκεί όπου διοργάνωνε αρκετές προβολές

ελληνικών και άλλων ταινιών για τους Έλληνες της

Πράγας. Ο Γιάννης Παταρίδης θυμήθηκε τα

φοιτητικά του χρόνια στο Πολυτεχνείο της Πράγας

από το οποίο αποφοίτησε με «κόκκινο δίπλωμα»,

δηλαδή με άριστο βαθμό όπως μας είπαν οι Τσέχοι

φίλοι του. Ο Γιάννης, τώρα παππούς με δύο εγγόνια,

όπως πάντα πολύ σεμνός, μας είπε μόνο «Ε, ήμουν

πολύ καλός στα μαθηματικά…». Και όχι μόνο ήταν

καλός στα μαθηματικά, αλλά και στο σκάκι, στο

οποίο κέρδισε πολλά βραβεία. Την επόμενη

εβδομάδα μαζευτήκαμε και πάλι και μαζί μας ήταν

και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η δραστήρια

Ελπινίκη Δαμιανίδου, η ακούραστη συνταξιούχα, η

οποία γιόρτασε τα 73 χρόνια της όλο γέλια και χαρά.

Να τα εκατοστίσεις, Ελπινίκη, σου ευχόμαστε πολλή

υγεία και πάντα να είσαι χαμογελαστεί!!!

.

.

:

Κ

Εκδηλώσεις του καλοκαιριού…

με πρώην ΕΠΟΝίτες
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Ο
Ιάκωβος Στρέντον είναι ο

καινούργιος διευθυντής του

« Σ π ι τ ι ο ύ Ε θ ν ι κ ώ ν

Μειονοτήτων». Το πρώτο γραφείο

που επισκέφτηκε μόλις ήρθε ήταν το

γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας

της Πράγας. Η Πρόεδρος της

Κοινότητας και Συντάκτης του

περιοδικού «Καλημέρα» είχε την

ευκαιρία να συζητήσει μαζί του για

διάφορα θέματα που αφορούν την

Κοινότητα όπως και τις μειονότητες

της Πράγας που στεγάζονται στο

«Σπίτι» μας. Ο Ιάκωβος είναι

υπο ψή φι ο ς διδάκτ ο ρας σ τ ο

Πανεπιστήμιο του Καρόλου της

Πράγας και φέτος τελειώνει την

διδακτορική του εργασία με

επίκεντρο θεμάτων που αφορούν

τις μειονότητες στην κοινωνία. Ο

καινούργιος μας διευθυντής έχει

πολλά οράματα και προγράμματα

για την δράση και δραστηριότητες

τ ο υ « Σ π ι τ ι ο ύ Ε θ ν ι κ ώ ν

Μειονοτήτων».

«Όταν ανακοινώσανε τη θέση αυτή

αποφάσισα να υποβάλλω την

αίτηση μου διότι γνώριζα αρκετά

πράγματα για τις δραστηριότητες

τ ο υ « Σ π ι τ ι ο ύ Ε θ ν ι κ ώ ν

Μειονοτήτων». Το Μάστερ μου το

έκανα στο Πανεπιστήμιο του

Στη συζήτηση που κάναμε μας είπε

τα εξής:

Καινούργια μέλη της ΕΚ Πράγας – ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι!!!

Να μας ζήσουν!

Σ
τις 22 Ιουλίου 2011, στις 07:37 το πρωί, γεννήθηκε η

κόρη του Ιωάννη και της Καπνιστή. Το όνομά της

είναι Παρασκευή- Καπνιστή, και όταν γεννήθηκε

ζύγιζε 4.225 γραμμάρια, με ύψος 52 εκατοστά.

Nikola

Vivian

Σ
τις 11 Αυγούστου 2011, στις 11:55 το πρωί, γεννήθηκε

ο γιος του Κωνσταντίνου και της Ντάνα Πανάτση. Το

όνομά του είναι Νικόλαος και όταν γεννήθηκε ζύγιζε

3.600 γραμμάρια, με ύψος 52 εκατοστά.

Συνέντευξη
Συνέντευξη με τον Ιάκωβο Στρέντον, Διευθυντή του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων»

στην Πράγα (μετάφραση από τ' αγγλικά Τασούλα Ζησάκη-Healey)
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Καρόλου στο τμήμα Κοινωνικής και Πολιτιστικής

Ανθρωπολογίας. Φέτος τελειώνω και το διδακτορικό μου

με θέμα «Καταφατική Δράση» ( .

Βασικά, ο όρος αυτός είναι καλύτερος από τον όρο που

χρησιμοποιείται από πολλούς το «θετική διάκριση» διότι

η κοινωνική «διάκριση» είναι αρνητικός όρος με αρνητική

έννοια και δεν μπορεί να έχει θετικό επίθετο δύο λέξεις

που είναι ασυμβίβαστες σε αυτή την φράση. Με

ενδιαφέρουν τα θέματα που αφορούν τις εθνικές

μειονότητες και πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω ώστε οι

δραστηριότητες και η δράση του «Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων» να έχουν μια πιο βαθιά σημασία για το

ευρύτερο κοινό. Ως υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή

παρουσίασα στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα για το «Σπίτι»

με θέματα όπως το τι θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο ίδρυμα,

πως μπορούν να βελτιωθούν οι δραστηριότητές του, το

πώς θα γίνουν οι αλλαγές και πώς να συμβάλλει στην

κοινωνία. Με ενδιαφέρουν τα θέματα που αφορούν τις

μειονότητες γενικά, και μ' αυτό δεν εννοώ μόνο τις εθνικές

μειονότητες, αλλά όλες τις κοινωνικές μειονότητες που για

πολλούς λόγους (μόρφωση, περιβάλλον, οικονομικά,

ανεργία, στέγαση, κ.λπ.) βρίσκονται στις παρυφές της

κοινωνίας, δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν την

ίδια κοινωνική θέση με άλλους οι οποίοι είχαν και έχουν

κάπως καλύτερες δυνατότητες και προοπτικές.

Ι: Στην ανάλυση που έκανα βρήκα αρκετά προβλήματα στα

οποία μπορούμε να βρούμε λύσεις και δεν εννοώ μόνο να

βελτιώσουμε την κατάσταση αλλά και να αλλάξουμε

δραστικά αρκετά πράγματα. Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα

είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων

των εθνικών μειονοτήτων από τη μία πλευρά και τον

διευθυντή και τη διεύθυνση γενικά από την άλλη. Νομίζω

ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε καλή αντίληψη το

ποιες είναι στην ουσία οι ευθύνες, η δουλειά του

διευθυντή. Νομίζω και πιστεύω ότι οι δύο αυτές πλευρές

πρέπει να είναι εταίροι και να δημιουργήσουμε τις

καλύτερες συνθήκες για μια καλύτερη απόδοση της

δράσης και των εκδηλώσεων σας. Πρέπει να αισθάνεστε

ότι πάντα θα υπάρχει θετική απάντηση και βοήθεια εκ

μέρους του διευθυντή. Η πόρτα μου θα είναι πάντα

ανοιχτή και δεν χρειάζονται τα ραντεβού, τα

τηλεφωνήματα, απλώς να έρχεστε στο γραφείο όποτε

θέλετε. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή δράση

μαζί. Ναι, το πρόβλημα της επικοινωνίας είναι πολύ

σοβαρό. Την ίδια έλλειψη επικοινωνίας βλέπει κανείς και

μεταξύ των ίδιων των εθνικών μειονοτήτων που

στεγάζονται εδώ. Γνωρίζω ότι εσείς προσωπικά και σαν

κοινότητα έχετε κάνει αρκετές προσπάθειες με καλά

αποτελέσματα. Αλλά πρέπει όλοι να το κάνουνε.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα ήταν και είναι ότι δεν υπήρχε

διορατικότητα, το τι ακριβώς είναι αυτό το ίδρυμα, το

κέντρο, προς τα πού πάει, τι οράματα έχει, τι πρόγραμμα

έχει, ας πούμε για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εδώ στην

Πράγα, και όχι μόνο στην Πράγα, αλλά και σε όλη την

Ευρώπη, έχουμε ένα μοναδικό ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί

κάτω από την ίδια στέγη έντεκα εθνικές μειονότητες με

χώρους για συνέδρια, ημερίδες, εκμάθησης γλωσσών,

έχουμε καφετέρια, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται

καλύτερα. Το ζήτημα της καφετέριας το έχω ήδη συζητήσει

με τους αρμόδιους φορείς και θέλουμε να προσφέρουμε

την καφετέρια σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό να την

διαχωρίζονται άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ι: Το πρόγραμμα μου, το οποίο παρουσίασα στην Επιτροπή

για τη θέση αυτή έχει τα εξής πέντε βασικά σημεία:

Το θέμα των οικονομικών, των πόρων – πρέπει να

σταματήσει η σπατάλη της διεύθυνσης, όπως είναι οι

αδικαιολόγητες αμοιβές για δικηγόρους, λογιστών,

κ.λπ., διότι το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών

κάπως ξέφυγε από το ουσιαστικό έργο του «Σπιτιού».

Πρέπει να βρούμε και πόρους για πιο ουσιαστικές

εκδηλώσεις, οι οποίες να αγκαλιάζουν το ευρύτερο

κοινό.

Την ίδρυση μιας επιστημονικής επιτροπής (και θα

ήθελα εσείς οπωσδήποτε να είστε σε αυτή την

επιτροπή διότι γνωρίζω τις εργασίες σας), η οποία να

διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, να κάνει

έρευνα, να δημοσιεύει τις εργασίες του «Σπιτιού», να

αναπτύξει ένα μορφωτικό και εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για τα σχολεία και πανεπιστήμια. Με λίγα

λόγια το «Σπίτι» να γίνει ένα επιστημονικό κέντρο

έρευνας για θέματα εθνικών μειονοτήτων

Την επικοινωνία μας με τα Μέσα Μαζικής

Affirmative Action)

,

,

,

.

Κ: Ποια είναι τα προβλήματα του «Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων»;

Κ: Εμείς σίγουρα θα συνεργαστούμε μαζί σας πάνω σ'

αυτά τα θέματα. Άλλωστε, η Ελληνική Κοινότητα της

Πράγας πάντα συνεργαζότανε στενά με τη διεύθυνση και

το διευθυντή του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων» και

γενικά με όλους τους υπαλλήλους του. Διότι πιστεύουμε

στην καλή προσπάθεια του καθενός και σ' αυτό το πολύ

σημαντικό έργο του «Σπιτιού» μας. Θέλετε να μας πείτε

το πρόγραμμα που παρουσιάσατε;

?

�

?

(Στη φωτογραφία, 1ος αριστερά ο βοηθός του Διευθυντή, Ανδρέας, ο

οποίος μιλάει οχτώ γλώσσες και είναι άτομο με πολιτισμική

καταγωγή, αυτή ήταν η δεύτερη στάση της διεύθυνσης με την

Πρόεδρο της ΕΚ Πράγας σε ελληνικό περιβάλλον, στο εστιατόριο

«Καβάλα» στην Πράγα 6.)

,
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Ενημέρωσης και Πληροφόρησης και ο τομέας των

Δημοσίων Σχέσεων μας – αυτό αφόρα την τακτική

έκδοση ενός δελτίου ενημέρωσης του «Σπιτιού» μας,

ενός περιοδικού που να ενημερώνει το ευρύτερο

κοινό για το έργο μας, τη βελτίωση της ιστοσελίδας

μας και τις διάφορες διασυνδέσεις όπως είναι το

, κ.λπ., ώστε ο κόσμος να γνωρίζει

ότι υπάρχουμε. Πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία

με διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, με

σχολεία και πανεπιστήμια, κ.λπ.

Το προσωπικό του «Σπιτιού» μας – πρέπει να

δημιουργήσουμε μια ομάδα ατόμων, η οποία είναι η

ομάδα επαφών και θα έχει άτομα τα οποία έχουν

πολυπολιτισμική καταγωγή για να ερευνά, να μελετά,

να δίνει μια διεύθυνση στην κοινή μας δράση, στο

κοινό μας έργο, στις κοινές μας εκδηλώσεις και βέβαια

στους κοινούς μας σκοπούς.

Την πολιτική μας του «Open-door policy»

(ανοιχτές πόρτες) – ναι, το «Σπίτι» μας πρέπει να έχει

ανοιχτές τις πόρτες του για το ευρύτερο κοινό, το οποίο να

βρίσκει στο «Σπίτι» μας μια φιλόξενη, φιλική ατμόσφαιρα

και περιβάλλον, να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη δράση

μας και να συμβάλλει το ίδιο στην πολυπολιτισμική μας

δουλειά, στις στενότερες σχέσεις και συνεργασία με άλλα

κέντρα, ιδρύματα, κ.λπ. Και για να το πετύχουμε αυτό

πρέπει τα πρώτα άτομα με τα οποία θα έχουν την πρώτη

επαφή στην ρεσεψιόν να έχουν τις γνώσεις και τις

αρμοδιότητες να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες.

Βέβαια, πρέπει να είναι φιλόξενα, χαμογελαστά,

επαγγελματικά άτομα που θα δίνουν πληροφορίες, θα

ενημερώνουν το ευρύτερο κοινό για το έργο μας.

facebook, Youtube

Κ: Το όραμά σας είναι και το δικό μας όραμα και ακόμα

μια φορά σας βεβαιώ ότι εμείς, η Κοινότητά μας, το ΔΣ, θα

κάνουμε ότι μπορούμε, θα προσφέρουμε ότι μπορούμε

για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά

ζητήματα στο πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστώ και καλή

και δημιουργική δουλειά.

�

÷

D
ne 8. 9. 2011 bude v Muzeu romské kultury

zahájena dočasná výstava fotografií Peskere

jakhenca / Svýma očima.

Mladá řecká romská fotografie. Jedná

se o fotky mladých Romů, žijících v

Řecku na okraji Athén.

Romové jsou často vděčným tématem

fotografů. Pro většinovou společnost je

romský život stále exotickým tématem a

fotografové zde často hledají hlavně

tradiční kulturu a mystický svět, o

kterém si většinová společnost často

vytváří představy jen na základě

několika málo informací, které vedou k

zevšeobecnění mnoha aspektů života a

kultury Romů.

Právě chybějící pohled z vnitra romské

komunity přivedl řeckého fotografa

Steliose Efstathopoulose na nápad

zorganizovat několik fotografických

workshopů pro romskou mládež.

Fotografie vytvořené na těchto

workshopech pak měly otevřít nový

pohled na realitu romského života.

Snahou tohoto projektu bylo odstranit z

představ většinové společnosti o romském životě silnou

vrstvu předsudků a mýtů.

Projekt byl zahájen v roce 1999 a v

následujících tří letech se fotografické

kurzy opakovaly. Během 4 let proběhly

4 workshopy. Každý kurz trval 6

měsíců. Zúčastnilo se jich 50 mladých

Romů ve věku 18-24 let. Nejnadanější

studenti pak měli na konci projektu

možnost pracovat na konkrétních

tématech. Pro účely výuky byla

zajištěna a vybavena fotografická

laboratoř v athénském předměstí Agia

Varvara. Studenti se zde učili jak

pracovat s fotoaparátem, jak vyvolávat

černobílé fotografie ve fotokomoře a

jak pracovat s finální fotografií po

vyvolání.

Po ukončení projektu vznikl výstup ve

formě fotografické výstavy Young

Roma Photographers v počtu 60

fotografií adjustovaných v rámech

formátu 55x60 cm. V samotném

konceptu výstavy lze najít různá

fotografická témata, od dokumentu

Έ κ θ ε σ η Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς τ ω ν

Αθιγγάνων της Ελλάδας στην Τσεχία
Από το Μουσείο Πολιτισμού των Ρόμα στην Τσεχία, μας έστειλαν αυτό το άρθρο με την ευκαιρία της Έκθεσης

Φωτογραφίας της νεολαίας Αθιγγάνων στην Ελλάδα «Με τα δικά μας μάτια», ένα πρόγραμμα σε συνεργασία

με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Bratislavská 67, Brno 602 00, Tel:545 581206

e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz

(Φώτο Τριανταφυλλίδου Αλεξάνδρα)
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přes subjektivní portréty až po zátiší či velmi intimní sdělení

chápání vlastního světa. Výstava byla prezentována na

různých fotografických festivalech, nejen v Řecku, ale také v

zahraničí (Berlín, Istanbul). Od 8. 9. 2011 do 15. 1. 2011

bude 30 fotografií z této výstavy možné zhlédnout v Muzeu

romské kultury v Brně. Výstavu s názvem Peskere jakhenca /

Svýma očima. Mladá řecká romská fotografie bylo možné

zorganizovat díky finanční podpoře řeckého Ministerstva

kultury. Výstava v MRK probíhá pod záštitou řeckého

velvyslanectví v Praze.

Bratislavská 67, Brno 602 00, Tel.: +420 545 571 798, e-mail:

sekretariát@rommuz.cz www.rommuz.cz

Otevírací doba:po, so zavřeno, út – pá: 10:00 – 18:00, ne:

10:00 – 18:00, Poslední vstup do výstav vždy v 17:15

Historie Muzea romské kultury sahá do roku 1991, kdy bylo

založeno z iniciativy romských i neromských intelektuálů

jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka

romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem

šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů

umožnilo fungování Svazu Cikánů-Romů (1969–1973).

Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v

provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se

přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy, na

jejíž generální opravu (původně šlo o vybydlený dům) stát

vyčlenil finanční prostředky. Budova se nachází v brněnské

romské čtvrti.

Od 1. 1. 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní

příspěvkovou organizací při Ministerstvu kultury ČR.

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Naše motto:

Historie Muzea romské kultury:

Φώτο Βογιατζή Ευαγγελία

Φώτο Βογιατζή Ευαγγελία

Φώτο Λαζαρόπουλου Βούλα

Jsme prostorem pro setkávání kultur.

Uchováváme doklady romské historie

jako součást evropského dědictví.

Vychováváme mladou generaci k

toleranci a interkulturnímu myšlení.

Přispíváme k boji proti xenofobii a

rasismu.

Otevíráme cestu ke kořenům romské

identity.

To vše děláme pro vzájemné

porozumění.

Pro dialog kultur.

Pro nás.
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Činnost:

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové

Fondy jsou

rozšiřovány zejména během čilého terénního sběru a

dokumentace. Všechny

sbírkové fondy jsou k

dispozici badatelům.

Svů j sbírkový materiál

m u z e u m n ě k o l i k r á t

vystavilo ještě v době, kdy

s a m o n e d i s p o n o v a l o

ž á d n ý m i v l a s t n í m i

výstavními prostorami:

Romové v Československu

(1992), Romové v městě

Brně (1996) , H ledán í

domova (1999), Svět očima

Romů (1997-2005).

Koncem roku 2005 muzeum

slavnostně otevřelo první dva (z celkových šesti) sálů

Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou

škálu Dále pořádá řadu jiných

veřejných akcí – přednášky, dny otevřených dveří,

slavnostní křty knih a hudebních nosičů vlastní produkce,

videoprojekce, přehlídky z fondu textilu aj. (více viz webové

stránky muzea www.rommuz.cz).

Pro děti z okolí je po několik dní v týdnu připraven

školní děti a mládež mohou

využít animační programy k

výstavám; badatelům je k

d i s p o z i c i

zájemci z řad

veřejnosti mohou navštěvovat

O s v é č i n n o s t i m u ze u m

pravidelně podrobně informuje

v ročence

fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes

spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí,

vybavení interiéru, oděvu, šperku, výtvarného umění,

písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a

videodokumentace, ohlasů kultury Romů v kultuře

majoritní a sebedokumentace muzea.

stálé

expozice.

krátkodobých výstav.

pestrý

program v dětském klubu;

k n i h o v n a s e

studovnou;

kurzy romštiny.

Bulletin Muzea

romské kultury.

Na konci roku 2009 obdrželo

Muzeum romské kultury cenu

Gypsy Spir i t v kategor i i

Společnost/ firma.Φώτο Βογιατζή Άννα

Σ
ύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής

που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ τον προηγούμενο

Μάη:

Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε

άτομα (μείωση του πληθυσμού κατά

άτομα σε σχέση με την απογραφή το 2001, για πρώτη φορά

μετά τη μεταπολίτευση εμφανίζεται αρνητική

δημογραφική εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν.

Από αυτά είναι και

Από τα 10.787.690 άτομα, διαμένουν στην

(1.842.680 άνδρες και 1.969.650

γυναίκες)

Στην Κεντρική Μακεδονία ο πληθυσμός ανέρχεται σε

(901.270 άνδρες και 964.2320 γυναίκες) και

στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης διαβιούν

άτομα. Ακολουθούν:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο πληθυσμός ανέρχεται

σε άτομα

10.

787.690 146.407

5.303.690

3.812.330

1.874.590

1.104.460

282.120.

.

άνδρες 5.484.000 γυναίκες

Περιφέρεια της Αττικής

Προσωρινά στοιχεία απογραφής της

ΕΛΣΤΑΤ του πληθυσμού της Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

336.650

730.730

546.870

680.190

581.980

197.819

308.610

621.340

άτομα

άτομα

άτομα

άτομα

άτομα

άτομα

άτομα

άτομα
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K:

Actuel Vitezna 13, Praha

email: rezervace@actuel.cz, www.actuel.cz.

Ο Γιάννης και ο Μπόρο τραγουδάνε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

στο εστιατόριο « » στην 5, το οποίο

προσφέρει μεσογειακή κουζίνα. Από ελληνικούς μεζέδες

προσφέρουνε το κλασικό τζατζίκι, ελιές Καλαμάτα,

τυροπιττάκια, χαλούμι στη σκάρα και χωριάτικη σαλάτα. Το

εστιατόριο είναι σε αρκετά ρομαντικό στυλ και με τη μουσική του

Γιάννη και του Μπόρο γίνεται ακόμα πιο ρομαντικό. Στην κουζίνα

μαγειρεύει ένας σεφ με μεγάλη πείρα στη Γαλλία, Βουλγαρία και

Τσεχία. Ότι και να παραγγείλετε θα σας αρέσει. Για κρατήσεις

τηλ: 251 510549,

Στις 20 Ιουλίου 2011, ο Ιωάννης Καπνιστής και ο

, ιδρυτικά στελέχη του βαλκανικού μουσικού

σχήματος , φιλοξενήθηκαν στο τηλεοπτικό

κανάλι , όπου μίλησαν γενικά για την παραδοσιακή

μουσική στα Βαλκάνια και παρουσίασαν κομμάτια από το

ρεπερτόριο τους . Στο παρακάτω μπορείτε να

παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο απόσπασμα από την

τηλεοπτική τους εμφάνιση:

Η μουσική αυτή

παρουσίαση στο

τηλεοπτικό κανάλι

, έγινε στα

π λ α ί σ ι α τ ο υ

Φεστιβάλ “

“ π  ο  υ

πραγματοποιήθηκε

στις 22 Ιουλίου

2 0 1 1 , ό π ο υ η

μ ο υ σ ι κ ή σ κ η ν ή

στήθηκε στη μέση

τ ο υ π ο τ α μ ο ύ

Βλτάβα, στραμμένη

π ρ ο ς τ ο εθ ν ι κό

θέατρο της Πράγας,

ενώ οι ακροατές περιτριγύρισαν τη σκηνή με βαρκούλες ή

παρακολούθησαν τα συγκροτήματα από τις απέναντι γέφυρες

και τα νησάκια του ποταμού. Το μουσικό σχήμα

συμμετείχε ανάμεσα σε άλλα γνωστά ονόματα της

τσέχικης αλλά και της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως είναι οι:

“

και

Borisav

Prelic

Boro Balkan Band

Metropol

l ink

Metropol

Sen letní

n  o  c  i

Boro Balkan

Band

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra“, “Dan Bárta &

Il lustratosphere”,

“Vrelo“, “Maxmaber

Orkestar“ “The

Spankers“.

http://www.youtube.com/watch?v=1-p7ShmxYsI

Βαλκανική Μουσική στην Πράγα

(Φώτο: Ο Γιάννης 1ος αριστερά και ο Μπόρο 2ος αριστερά με την

ορχήστρα τους)

Μουσική
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Μ
εγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη Μάριο Τόκα με τίτλο

«Τον Αύγουστο που μου χρωστάς» παρουσίασε ο

Δήμος Αθανασίου της

Λ ε μ ε σ ο ύ σ τ α π λ α ί σ ι α τ ω ν

καλοκαιρινών του εκδηλώσεων.

Την παραγωγή της συναυλίας είχε

α ν α λ ά β ε ι ο Μ ι χ ά λ η ς

Πουργουρίδης ο οποίος έκανε τις

επιλογές των τραγουδιών και με την

Καίτη Τάνου στο τραγούδι έκανε

αναφορά στο μουσικό έργο του

Μάριου Τόκα απο τον πρώτο του

δίσκο «Τα τραγούδια της παρέας»

μέχρι τον τελευταίο «Άσπρο

μαντήλι ανέμιζε» παρουσιάζοντας

φυσικά και τα τραγούδια σταθμούς

στην δισκογραφία του

Οι μουσικοί που πλαισίωσαν το

σχήμα είναι στα μπουζούκια ο

Μιχάλης Μηνάς και ο Αντρέας

Γρηγορίου, στην κιθάρα ο Ξένιος Παπασωφρονίου, στο μπάσο ο

Κώστας Χαλλούμας, στα ντραμς ο Κωνσταντίνος Πάουρος στο

ακκορντεόν η Αντιγόνη Κυριακίδου και στο πιάνο, τις

ενορχηστρώσεις την επιμέλεια του προγράμματος και την

διεύθυνση της ορχήστρας ο Κωνσταντίνος Ζορπάς.

Στην συναυλία επίσης συμμετείχαν και οι

τραγουδιστές Λάκης Πολυκάρπου και

Σπύρος Ζηνοβίου. Έκτακτη φιλική

συμμετοχή Δημήτρης Φανής.

Στο αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα

παρουσιάστηκαν όλες οι μεγάλες

επιτυχίες που ο συνθέτης έκανε με τον

Δημήτρη Μητροπάνο Σ' αναζητώ στη

Σαλονίκη, Λαδάδικα) όπως επίσης και τις

συνεργασίες του με τον Αντώνη

Καλογιάννη τον Πασχάλη Τερζή Γιάννη

Π ά ρ ι ο α λ λ ά κ α ι μ ε μ ο ν ω μ έ ν ε ς

συνεργασίες του στους δίσκους «Τα

βοριαδάκια Στη λεωφόρο της

αγάπης» και άλλους.

Ήταν μια υπέροχη συναυλία και πολύ

συγκινητική την οποία παρακολούθησε

πολύς κόσμος και θαυμαστές των

μουσικών έργων του μεγάλου συνθέτη της Κύπρού και της

Ελλάδας.

,

,

.

:

,

,

(

, ,

», «

«Tον Αύγουστο που μου χρωστάς»

Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα

Η ορχήστρα και οι τραγουδιστές μετά από την

πρόβα…

Στιγμιότυπα από την συναυλία

Δημήτρης Φανής Καίτη Τάνου

Κωνσταντίνος Ζορπάς Μ. Πουργουρίδης (αριστερά και ο Μ. Μιντσεφ, λύρα)
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Ο
Μάριος Τόκας γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 8 Ιουνίου

του 1954. Σπούδασε μουσική στο Εθνικό Ωδείο και είναι

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη μουσική από τα μαθητικά του

χρόνια γράφοντας τραγούδια για τις παραστάσεις στο σχολείο

και τις παρέες του. Η τουρκική εισβολή του 1974 τον βρίσκει

φαντάρο: "Είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές

εμπειρίες" αποκαλύπτει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του και

συνεχίζοντας αναφέρει: τα γεγονότα εκείνα και η γεμάτη πίκρα

ζωή είναι πηγές έμπνευσης για κάποια από τα έργα μου"

Βαθύτατα πολιτικοποιημένος, ο

Μάριος Τόκας άρχισε να γυρίζει

από πόλη σε πόλη κάνοντας

συναυλίες για να εμψυχώσει τους

συμπατριώτες του και να μαζέψει

χρήματα για την ανακούφιση των

προσφύγων. Μετά από θητεία 38

μηνών, απολύεται από το στρατό

και το Σεπτέμβριο του 1975

συνεχίζει τις σπουδές του στο

Εθνικό Ωδείο και τη Φιλοσοφική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έφυγε από την Κύπρο με το όνειρο

ν α κ ά ν ε ι κ α ρ ι έ ρ α σ τ ο

πεντάγραμμο και με το πρώτο του

πιάνο (δώρο του πατέρα του σε

μικρή ηλικία, σε δύσκολους

καιρούς) να τον έχει βοηθήσει να

ελπίζει σε αυτό. Δεν σταμάτησε

ποτέ να συνθέτει και καθώς

περνούν τα χρόνια προσπαθεί να

βγάλει τον πρώτο που δίσκο. Αυτό

γίνεται στα τέλη του , χρονιά

που κάνει το δισκογραφικό του

ντεμπούτο με "Τα τραγούδια της

π α ρ έ α ς " . Ε π ι λ έ γ ο ν τ α ς ω ς

ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά

καθιερώθηκε μονομιάς στη

συνείδηση του μουσικόφιλου κοινού. Με τα "Λαδάδικα" που

ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος έγραψε τη δική του χρυσή

σελίδα στο πεντάγραμμο.

Το Μάνο Λοΐζο θεωρούσε άνθρωπο που τον βοήθησε πολύ στα

πρώτα του βήματα. Ιδιαίτερες ήταν οι συνεργασίες του με

τους Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα

Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλη Μητσιά, στους

οποίους "χάρισε" μερικές από τις σημαντικότερες

επιτυχίες τους.

Το 1980, γράφει έναν παιδικό δίσκο: «Θέλω να πω ότι έχω

ιδιαίτερη αδυναμία σε ό,τι αφορά στα παιδιά»,

σημειώνει ο ίδιος. Η δουλειά αυτή σε στίχους Φώντα

Λάδη τραγουδήθηκε από την Τάνια Τσανακλίδου.

Χαρακτηριστικό δείγμα το τραγούδι με τίτλο «τα

στρατιωτάκια»

Σταθμός στη διαδρομή του υπήρξε η γνωριμία του με τον

ποιητή της ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο, που του

εμπιστεύθηκε ανέκδοτα ποιήματά του με γενικό τίτλο

«Πικραμένη μου γενιά», ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το

1981. Ακολουθούν και άλλα μουσικά έργα σε ποίηση

Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καρυωτάκη, Κώστα Μόντη,

Θεοδόση Πιερίδη , Τεύκρου Ανθία , Κυριάκου

Χαραλαμπίδη, Μιχάλη Πασιαρδή και άλλων.

Σημαντική είναι η παρουσία του και στη μουσική

επένδυση πολλών θεατρικών και κινηματογραφικών

έργων όπως τα "Δόνα Ροζίτα" και "Γέρμα" του Φεντερίκο

Γκαρθία Λόρκα και "Θερμοφοριάζουσες" του Αριστοφάνη.

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και μετά, οι επιτυχίες

διαδέχονται η μία την άλλη και η μουσική του απλώνεται

γρήγορα και ταξιδεύει παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες.

Τραγούδια, όπως "Αννούλα του χιονιά", "σ' αγαπώ σαν το γέλιο

του Μάη", "η νύχτα μυρίζει γιασεμί", "σαν τρελό φορτηγό",

"εξαρτάται", "σ ' αναζητώ στη

Σ α λ ο ν ί κ η " , " τ α Λ α δ ά δ ι κ α " ,

"θάλασσες", "δίδυμα φεγγάρια",

φέρνουν την απόλυτη καθιέρωσή του

στο μουσικό στερέωμα. Με την

πολύτιμη συνεργασία του μαέστρου

Γιώργου Παγιάτη τα τραγούδια του

Μάριου Τόκα μεταφέρθηκαν με

πολυάριθμες συναυλίες σε όλες τις

γωνιές της Ελλάδας, αλλά και σ' όλο

τον κόσμο.

Τα τραγούδια του ερμήνευσαν τα

μεγαλύτερα ονόματα στο μουσικό

στερέωμα της Ελλάδας: Μητσιάς,

Καλογιάννης, Μητροπάνος, Πάριος,

Νταλάρας, Τερζής, Γλυκερία, Αλεξίου,

Γαλάνη, Βοσκόπουλος, Μαρινέλλα,

Διονυσίου, Χαλκιάς, Κανελλίδου,

Κούκα, Αδαμαντίδης, Μαρία Αλεξίου,

Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Βασίλης

Σκουλάς και άλλοι.

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα

του είναι το 1996, όταν πηγαίνει στο

'Αγιο Όρος και εκεί, συγκλονισμένος

από τα χειρόγραφα του μοναχού

Μικραγιαννανίτη που βρήκε και

μελέτησε, έγραψε το συμφωνικό

έργο "Θεογεννήτωρ Μαρία", το οποίο

,
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παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και στον Καθεδρικό Ναό του

Αγίου Στεφάνου της Βιέννης (2002), στο πλαίσιο της ένταξης της

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σε όλες τις εμφανίσεις

του, έτσι και στη Βιέννη, στόχος του ήταν όλοι οι

παραβρισκόμενοι να γίνουν μια "παρέα" και να τραγουδήσουν

όλοι μαζί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον ιστορικό αυτό ναό, για

πρώτη φορά ακούστηκε ελληνική μουσική.

Ο ίδιος θεωρεί εκείνη την ημέρα ως μια πολυσήμαντη στιγμή

στην καριέρα του. Για το έργο αυτό, ο Μίκης Θεοδωράκης,

έγραψε: "ο Μάριος Τόκας, πάντα στηριγμένος στις ρίζες της

ελληνικής μας παράδοσης, δημιούργησε και δημιουργεί έργα

γνήσια ελληνικά. Οι μελωδίες του έχουν κάτι από τον ουρανό, τη

θάλασσα, τον ίδιο το βράχο του 'Αθω".

Ο αγαπητός μουσικοσυνθέτης με το πλούσιο έργο, από τους

λίγους που ακολούθησαν το δρόμο της καρδιάς τους και όχι τις

«σειρήνες» της κάθε εποχής, ανέπτυξε δεσμούς με την Κρήτη

στην τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά του. Ο δίσκος "Άσπρο

μαντήλι ανέμιζε", με τη φωνή του Βασίλη Σκουλά σε στίχους του

Κώστα Φασουλά, προέκυψε τυχαία στο πλατό της εκπομπής

«Στην υγειά μας» και θα μείνει στη μουσική ιστορία του τόπου.

Όπως είχε πει ο ίδιος ο Μάριος Τόκας, «λίγο πριν να

συναντηθούμε στην εκπομπή, του έστειλα σε κασέτα ένα

ανέκδοτο τραγούδι άσπρο μαντίλι ανέμιζε") τραγουδισμένο

από εμένα ώστε να το πει εκεί. Ο ίδιος το δούλεψε με την ψυχή

του και όταν σηκώθηκε και το τραγούδησε , όλοι

ενθουσιαστήκαμε. Ουσιαστικά, ανακάλυψα το τραγούδι μέσα

από τη φωνή του». Ο απόηχος εκείνης της εκπομπής, τον

οδήγησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δίσκου που

βασίστηκε στη φωνή του Βασίλη Σκουλά.

Ο Μάριος Τόκας ξεχώριζε για την τέχνη του σε μια

εποχή που οι κυρίαρχες «μόδες» απέχουν πολύ από

την ποιότητα. Σε μια δήλωσή του είχε αναφέρει

«Κατά έναν περίεργο τρόπο, όσο πληθαίνουν τα

Μέσα τόσο λιγοστεύει η δική μας πρόσβαση σε

αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να μένουμε σε

γκρίνιες και το σπουδαιότερο δεν πρέπει να μας

τρομάζει η μόδα. Η μόδα πρέπει να μας ακολουθεί κι

όχι ν' ακολουθούμε εμείς εκείνη. Τα συναισθήματα

έχουν αντιστάσεις, γι' αυτό και ανακαλύπτει ο

κόσμος τα τραγούδια με ψυχούλα»

Ο Μάριος Τόκας βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της

Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη (2001) με

το «μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς στην πατρίδα»

που αποτελεί την ύψιστη τιμή της κυπριακής

πολιτείας. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, πήρε και το

βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης» (2002). Σημαντικά

έργα του Μάριου Τόκα υπάρχουν ανέκδοτα σε

παρτιτούρες, ηχογραφήματα, καθώς επίσης και δυο

τελευταία τραγούδια που έγραψε μετά την

επιστροφή του από τη Γερμανία, τον Ιανουάριο του

2008 Λίγους μήνες μετά, ο ελληνισμός θρήνησε την

Κυριακή του Πάσχα το χαμό του μεγάλου μουσικοσυνθέτη

Μάριου Τόκα ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 8.22

το πρωί, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Η διάγνωση

της ασθένειάς του είχε γίνει το Σεπτέμβριο του προηγούμενου

έτους και έκτοτε ακολουθούσε θεραπευτική αγωγή. Φανερά

ταλαιπωρημένος, επιλέγει ο ίδιος την αποφυγή επισκέψεων για

να μη στεναχωρεί τους ανθρώπους που αγαπούσε και τον

αγαπούσαν εκτός από τους στενούς του συγγενείς, αλλά και

γιατί δεν επιθυμούσε να τον βλέπουν εξουθενωμένο. Για αρκετό

καιρό δεν ήθελε να συζητά για το πρόβλημά του και έφυγε με

αξιοπρέπεια. Η επιθυμία του αυτή έγινε σεβαστή όταν ακόμα

πληροφορίες τον ήθελαν να μεταβαίνει από την Αθήνα στη

Γερμανία και το Λονδίνο αναζητώντας την ελπίδα για θεραπεία.

Ακόμα και στα ταξίδια εκείνα όλες οι κινήσεις του μεγάλου

μουσικοσυνθέτη ήταν πολύ μελετημένες, για να μη γίνει

αντιληπτό το παραμικρό. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα,

διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου εκεί κλήθηκε να

δώσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, την οποία και τελικά

έχασε (Στη φωτογραφία από αριστερά ο αδερφός του Μάριου

Τόκα, Νίκος, με το Δήμαρχο του Αγ. Αθανασίου στην έναρξη της

συναυλίας.)("
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Ο Μάριος Τόκας ήταν παντρεμένος με την Αμαλία Πετσοπούλου

με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά τη Χαρά, τον Κωστή και τον

'Αγγελο.

από αριστερά Σπύρος, Μιχάλης, Καίτη, Λάκης και Δημήτρης

κλείνουν την συναυλία και το χορευτικό του Δήμου Αγ.

Αθανασίου

,

:

(Αναδημοσίευση από το

«Ριζοσπάστη με την άδεια του

Γ. Μαργαρίτη)

ι π ε ρ ί ο δ ο ι τ ω ν

κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ώ ν

κρίσεων είναι εποχές

σκληρών ανταγωνισμών ,

συγκρούσεων και έντασης.

Όλες οι κρίσεις συστήματος

στην Ιστορία έχουν εξάλλου

παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι

ισορροπίες κλονίζονται, οι

παραγωγικές λειτουργίες μεταβάλλονται, μέσα από την

αναταραχή και την αναδιάταξη αναζητούνται νέες

διέξοδοι για την επανεκκίνηση του συστήματος κάτω από

νέους όρους ανάπτυξής του - μέσα σε διαφορετικές

ισορροπίες και σχέσεις δηλαδή.

Η καταστροφή μέρους του κεφαλαίου και η δημιουργία

ιδανικών όρων για την επαναφορά μιας διαδικασίας

συσσώρευσης αποτελούν από μόνες τους πεδίο έντονων

συγκρούσεων. Οι τελευταίες γίνονται ανάμεσα σε ισχυρά

καπιταλιστικά συγκροτήματα, καπιταλιστικά κέντρα,

μονοπωλιακές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς

οργανισμούς που ζητούν να εδραιώσουν τη θέση τους σε

όποια νέα κατάσταση ήθελε προκύψει, σε βάρος των

ανταγωνιστών τους. Ο μεταξύ τους αγώνας είναι

αμείλικτος, έτσι όπως τον προδιαγράφει ένα σύστημα που

έχει βαθιά χαραγμένο στη λειτουργία του την απόλυτη

επικράτηση του ισχυρού πάνω στον ανίσχυρο.

Αυτή η αναμέτρηση έχει ένα σταθερό παρονομαστή.

Βασικό κριτήριο για την επικράτηση του ενός

καπιταλιστικού κέντρου πάνω στους ανταγωνιστές του

είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των μέσων παραγωγής τα

οποία έχει στη διάθεσή του. Το βασικό όπλο των

«εμπόλεμων» καπιταλιστών είναι η ικανότητα και η

δυνατότητα να ριζοσπαστικοποιήσουν την εκμετάλλευση

της εργασίας έτσι ώστε να αποσπούν από αυτή το μέγιστο

δυνατό πλεόνασμα που θα τους στηρίξει στον ανελέητο

αγώνα του μέχρι εξόντωσης ανταγωνισμού. Αυτή η ανάγκη

μετατρέπει τις εσωτερικές διαμάχες των καπιταλιστών σε

ανελέητο ταξικό πόλεμο ενάντια στους εργαζόμενους. Οι

τελευταίοι πρέπει να καταθέσουν στο βωμό των

καπιταλιστικών αδιεξόδων και των εγγενών αντιθέσεων

του συστήματος όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των

όσων δημιουργούν, των όσων παράγουν, των όσων η

εργασία τους αποδίδει - και να τους απομείνουν από

αυτήν τα ελάχιστα, εξυπακούεται...

Η βαθιά κρίση που διατρέχουμε θυμίζει τις αντίστοιχες

κρίσεις του τέλους του προηγούμενου κοινωνικού

καθεστώτος όπως το είχε διαμορφώσει ο φεουδαρχικός

τρόπος παραγωγής. Οι ατελείωτες διαμάχες μεταξύ

φεουδαρχών, ιπποτών, βασιλέων, δουκών, βαρόνων και

πριγκίπων, σε διαρκή αναζήτηση γης και δουλοπάροικων

ώστε να στηρίζουν τους μεταξύ τους πολέμους είχε τότε

οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση τους αγροτικούς

πληθυσμούς της Ευρώπης, ανοίγοντας το δρόμο ακόμα και

για δημογραφικές καταστροφές, τις τρομερές εξάρσεις του

«μαύρου θανάτου».

Υπερβάλλουμε λέτε; Αυθαιρετούμε πάνω στην Ιστορία;

Θα δείξει...

Ίσως, θα παρατηρούσε κανείς ότι αυτή η εισαγωγή

παραπέμπει επίσης στο μακρινό μεσαίωνα, όπου τα

χρονικά που αφηγούνταν τα παθήματα των ανθρώπων

στις δοκιμασίες που τους επέβαλε η Θεία Πρόνοια, αλλά

και τα κατορθώματα των ηγεμόνων τους, εκλεκτών του

Θεού τότε και τώρα, ξεκινούσαν πάντοτε από την αόριστη

αρχή: Την κτήση του κόσμου. Μπορεί να είναι κι έτσι, αλλά

πιστεύουμε ότι αυτή η εισαγωγή είναι αναγκαία για να

καταλάβουμε τα όσα σήμερα μας συμβαίνουν στη μικρή

και στη μεγαλύτερη κλίμακα.

Ζούμε, λοιπόν, μία εποχή αγριότητας. Αντιλαμβανόμαστε

όλοι ότι ο τρόπος με τον οποίο ζούσαμε μεταβάλλεται

ραγδαία, ότι οι αξίες, οι ισορροπίες, οι ιεραρχίες στις

οποίες είχαμε συνηθίσει σε εποχές μεγαλύτερης

σταθερότητας του συστήματος τίθενται η μία μετά την

άλλη σε αμφισβήτηση, πολλές ακυρώνονται, πολλές

ανατρέπονται, πολλές μεταβάλλονται στο αντίθετό τους.

Τις περισσότερες από αυτές τις έχει οικοδομήσει ο αστικός

κόσμος σε καιρούς ήπιους, όταν η συσσώρευση

κεφαλαίου και η αναπαραγωγή του καπιταλιστικού

συστήματος συναντούσαν μπροστά τους λιγότερες

στενωπούς και αδιέξοδα.

Το Πανεπιστήμιο είναι ακριβώς ένας τέτοιος θεσμός. Με τη

μορφή που το ξέρουμε σήμερα θεσμοθετήθηκε στον καιρό

την γαλλικής επανάστασης ή μάλλον της «ναπολεόντειας»

προσαρμογής της, όταν η αστική τάξη έστηνε τους

θεσμούς μέσα από τους οποίους θα κυβερνούσε τον

κόσμο. Η εκπαίδευση έπρεπε τότε να απλωθεί στο

κοινωνικό σώμα, να «εκδημοκρατιστεί» μέχρι εκεί όπου

επέτρεπε η κοινωνική τάξη του καθενός, ανάλογα με τους

ευρύτερους σχεδιασμούς του νέου συστήματος: Άλλοι

έπρεπε να ξέρουν όσα γράμματα χρειάζονταν για να

γίνουν στρατιώτες, άλλοι για να γίνουν εργάτες και

Ο

***

Παιδεία
Για το Πανεπιστήμιο

Του Γιώργου ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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τεχνίτες, άλλοι για ν' ασχοληθούν με το εμπόριο, άλλοι για

να κυβερνήσουν τα κράτη, άλλοι για να τροφοδοτήσουν

την αναγκαία πνευματική ελίτ που θα μπορεί να παράγει

ιδεολογία και ψευδαισθήσεις - ανάλογα με τις ανάγκες του

καιρού. Σε αυτήν την αστική ιεραρχία της παιδείας το

Πανεπιστήμιο ορίστηκε κορυφή του συστήματος και

βασικός μηχανισμός αναπαραγωγής και διαιώνισής του.

Σε πιο πρόσφατα χρόνια αυτός ο παλιός θεσμός

προσαρμόστηκε σε νέες ανάγκες. Ο καπιταλισμός

εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε, έγινε ιμπεριαλισμός,

αποικιοκρατία, οικονομικά μονοπωλιακά συγκροτήματα.

Σε μερικές περιοχές της Γης αυτές οι γενικές εξελίξεις

οδήγησαν στο «μαζικό» πανεπιστήμιο, εκεί όπου τα

παιδιά των μεσοαστών, των μικροαστών, αλλά και ενίοτε

τμημάτων της εργατικής τάξης θα μάθαιναν όσα γράμματα

χρειάζονταν για να γίνουν καταναλωτές των νέων

προϊόντων της τεχνολογίας, σχεδιαστές τους, εργολάβοι

και ενδιάμεσοι στην οικουμενική πλέον εξάπλωση του

κεντρικού προτύπου, διαχειριστές ενός συστήματος σε

βάρος των φτωχότερων από αυτούς. Το αστικό

Πανεπιστήμιο κοινωνικά «εκδημοκρατίστηκε»,

γιγαντώθηκε και, εκτός των άλλων, έγινε βασικό εργαλείο

αναπαραγωγής και διατήρησης των μικροαστικών και

μεσοαστικών στρωμάτων.

Σε αυτήν την τελευταία φάση συνάντησε το Πανεπιστήμιο

η καθ' ημάς Μεταπολίτευση, το διακόσμησε με τον

αντίστοιχο Νόμο Πλαίσιο και το κληροδότησε στις

επόμενες γενεές. Μέσα σε αυτό το Πανεπιστήμιο

παρήχθησαν οι τρέχοντες πανεπιστημιακοί και πολλές

πολλές χιλιάδες πτυχιούχων που αποτέλεσαν τη σκληρή

ραχοκοκαλιά της μεσοαστικής και μικροαστικής τάξης.

Αλλά, καθώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε στις

μέρες μας η κρίση και τράνταξε συθέμελα όλες τις

παραπάνω λειτουργίες - και οπωσδήποτε όχι μόνο αυτές.

Μέσα στον αλληλοσπαραγμό των αστικών κοινωνικών

στρωμάτων, που η κρίση προκάλεσε, το Πανεπιστήμιο και

ο ρόλος του χρειάστηκε, όπως και τόσα άλλα, να

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Ο μαζικός

χαρακτήρας του δε φαίνεται να είναι πλέον χρήσιμος στον

καπιταλισμό. Ο τελευταίος στη σημερινή του φάση δε

χρειάζεται ένα σύστημα εξασφάλισης της «συνέχειας»

μεσαίων αστικών κοινωνικών ομάδων, συμμάχων του

μεγάλου κεφαλαίου σε ήρεμες εποχές, καταδικασμένων

όμως να θυσιαστούν στο βωμό των μεγάλων

συγκρούσεων που προκαλεί η κρίση. Με στρατιές ανέργων

να σωρεύονται στο περιθώριο, δε χρειάζεται μηχανισμός

παραγωγής ψευδαισθήσεων για «επιλεκτική» κοινωνική

άνοδο των εργατικών στρωμάτων μέσα από ένα

εκπαιδευτικό σύστημα. Ο «δημοκρατικός» χαρακτήρας

του, αυτός που άφηνε ανοικτή τη δυνατότητα

διαμόρφωσης ομάδων συμφερόντων μέσα σε μεσοαστικό

πλαίσιο και διαμέσου αυτών δημιουργίας μηχανισμών

κοινωνικής ανόδου, δε χρειάζεται πλέον. Σε τελευταία

ανάλυση, δε χρειάζεται ούτε η επέκταση «πελατειακών»

πολιτικών σχέσεων μέσα σε αυτόν το χώρο. Δε χρειάζεται,

στη σημερινή διάρθρωση του μεγάλου κεφαλαίου, ούτε η

«εθνική» λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, που μόνο ως

μέρη ενός κοσμοπολίτικου συστήματος μπορούν πλέον να

υπάρξουν. Στο κάτω κάτω το πλαίσιο υπήρχε από τον καιρό

των σχεδιασμών της «Μπολόνια» - με την κρίση τα

στοιχειά απέκτησαν σάρκα και οστά.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτυπώνονται με ακρίβεια

στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Τα περί

«αριστείας» καταπολεμούν τη μαζικότητα, τα περί

«ελεύθερων» προγραμμάτων σπουδών μετατρέπουν την

ακαδημαϊκή λειτουργία σε φροντιστηριακή, επιπέδου

«ευέλικτων δεξιοτήτων», ο απολυταρχισμός στη διοίκηση

και η καθιέρωση εταιρικών προτύπων εγκαθιδρύουν μέσα

στα ιδρύματα - ή σε ότι απομείνει από αυτά - την ανοικτή

δικτατορία του μεγάλου κεφαλαίου (όποιου τμήματος

από αυτό επικρατήσει στον καυγά), η «ξενολατρία» (στα

όρια του εμετικού ομολογουμένως) παραπέμπει στη

σημερινή «κοσμοπολίτικη» λειτουργία του μονοπωλιακού

καπιταλιστικού συστήματος.

Υπάρχουν δύο ουσιαστικά στρατηγικές για να αντιδράσει

κανείς σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι οι ίδιες που βλέπουμε

να ξετυλίγονται στην ελληνική κοινωνία που δέχεται την

π ί ε σ η τ η ς κ ρ ί σ η ς κα ι τ ω ν κα τ α σ τ ρ ο φ ι κ ώ ν

αναδιαρθρώσεων που αυτή επιβάλλει. Η βάση, η

αφετηρία αυτών των στρατηγικών δεν μπορεί να είναι

παρά ταξική. Εξηγούμαστε:

Από τη μία πλευρά υπάρχει η στρατηγική που επιλέγουν τα

μεσοαστικά και μικροαστικά στρώματα για να

αντιμετωπίσουν την εναντίον τους επίθεση. Δε θα

αδικούσαμε υπερβολικά αυτήν τη στρατηγική με τον

ισχυρισμό ότι πρόκειται για έναν «εξορκισμό» των όσων

συμβαίνουν, για μία διάχυτη επιθυμία επιστροφής σε ένα

παρελθόν που ήδη δεν υπάρχει και που ήδη ραγδαία

απομακρύνεται. Στην ουσία επιζητείται η ακύρωση του

χρόνου της κρίσης και η επάνοδος στις «ευκαιρίες» της

πριν από την καπιταλιστική κρίση εποχής. Προφανώς

πρόκειται για ουτοπία, προφανώς πρόκειται για

παραπολιτική μεταφυσική. Τι άλλο όμως μπορούν τα

σκεφτούν τα κοινωνικά αυτά στρώματα.

Από την άλλη υπάρχει η στρατηγική που προτείνουν τα

παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας, η εργατική τάξη

βασικά, μαζί με τους στενούς κοινωνικούς της εταίρους.

Αυτός ο κοινωνικός χώρος δε μεταφέρει τις

ψευδαισθήσεις των μεσοστρωμάτων και δεν του λέει

τίποτε η επιστροφή σε μία εποχή «ευκαιριών» κοινωνικής

ανόδου. Δεν του λέει τίποτα η «προάσπιση» του χτες. Ο

κόσμος χτίζεται από το δικό του μόχθο και η στρέβλωση

των όρων της κοινωνικής και της ανθρώπινης ζωής ξεκινά

από την καταλήστευση των προϊόντων του μόχθου αυτού

σε ένα σύστημα που έχει ως σημαία του την

«εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο». Δεν υπάρχει

στη στρατηγική αυτή η νοσταλγία κάποιου «ελαφρώς

καλύτερου» παρελθόντος, δεν υπάρχει ο εξορκισμός απλά

και μόνο του ιστορικού χρόνου της κρίσης - δεν μπορεί να

υπάρξει ψευδαίσθηση.

Αντίθετα για τον κόσμο αυτό η κρίση είναι μια μεγάλη

ευκαιρία: Για την ανατροπή, για το τέλος του συστήματος,

***

***
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Η πρώτη νίκη στο Μαλιμάδι στις 28 του Οχτώβρη

1940

(Αναμνήσεις του Δ. Βελάκη, από τη Βεύη-Φλώρινας, από

τον Πυρσό, τεύχος 5/1965, σ. 5)

πό τις αρχές του Οχτώβρη 1940 το 28ο Σύνταγμα

Πεζικού (Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας) είχε καταλάβει

θέσεις κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων

στα υψώματα Μαλιμάδι. Ο ΙΙος λόχος ου Τάγματος) με

διοικητή το λοχαγό Κώστα Μανέτα (κάτοικο Αθηνών) είχε

αναλάβει την υπεράσπιση της ζώνης από το δημόσιο

δρόμο, δυτικά του χωριού Κρυσταλλοπηγή, από τη

συνοριακή πυραμίδα μέχρι την Αγία Κυριακή, στα νότια.

Οι χιτλερικοί είχαν κυριαρχήσει πια στη Δυτική και

Κεντρική Ευρώπη κι όλα τα σημάδια έδειχναν ότι ο

φασιστικός άξονας ετοιμάζει επίθεση στα Βαλκάνια. Αυτό

άλλωστε το βλέπαμε με τα μάτια μας.

Οι προκλήσεις αυτές αποκορυφώθηκαν στις 26 του

Οχτώβρη – μέρα του Αγίου Δημητρίου – όταν ένα ιταλικό

ανιχνευτικό αεροπλάνο κατέβηκε πολύ χαμηλά πάνω από

την κατασκήνωση του λόχου μας, την ώρα που παίρναμε το

βραδινό συσσίτιο.

Αυτό ανάγκασε τη διοίκηση του λόχου να ενισχύσει τα

συνοριακά φυλάκια και να πυκνώσει τις περιπολίες.

Η επόμενη μέρα πέρασε με εντατική προετοιμασία. Από

την πλευρά του εχθρού δεν είχαμε καμία ενόχληση.

Παντού επικρατούσε μια ανυπομονησία και ησυχία που

προμηνάει θύελλα.

Ο σταθμός διοίκησης του λόχου βρίσκονταν ακριβώς στα

ριζά – πίσω από το ύψωμα του Μαλιμάδι, περί τα 20 λεπτά

της ώρας από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Εκείνο το

βράδυ πήραμε διαταγή να κοιμηθούμε νωρίς, χωρίς να

βγάλουμε τα άρβυλα και με πλήρη εξάρτηση, για νάμαστε

έτοιμοι σε περίπτωση συναγερμού.

Σαν λοχίας – υπεύθυνος της ομάδας διοίκησης λόχου, είχα

το αντίσκηνό μου δίπλα στη σκηνή του λοχαγού. Αφού

επιθεώρησα τον οπλισμό, τον ιματισμό και τ' άλλα ατομικά

είδη των ανδρών της ομάδας, ορίσαμε με το δεκανέα τα

νούμερα των σκοπών και πέσαμε να αναπαυθούμε.

Η αγωνία που μας κατείχε δεν μας άφηνε να κλείσουμε

μάτι. Ωστόσο κάποτε μας πήρε ο ύπνος – ένας ύπνος όλο

εφιάλτες.

Κατά τις 4 το πρωί της 28 του Οχτώβρη, ενώ βρισκόμουνα

σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης άκουσα

ριπές πολυβόλου απ' την κατεύθυνση των φυλακίων μας.

Αμέσως σχεδόν οι πυροβολισμοί πύκνωσαν και ο ήχος των

πολυβόλων μας – Χίτσκις – ανακατώθηκε με τον ήχο των

ιταλικών Μπρέντα. Στα σύνορα είχε αρχίσει πραγματική

μάχη.

Δίχως να χάσω καιρό πετάχτηκα απάνω, ξύπνησα τους

άνδρες και σύρθηκα ως τη σκηνή του διοικητή του λόχου. Ο

λοχαγός, που κι αυτός λαγοκοιμόταν, μόλις άκουσε τη

φωνή μου βρέθηκε στο πόδι. Η πρώτη κουβέντα του ήταν

μια αυθόρμητη βρισιά πολύ ταιριαστή για το Μουσολίνι

και τους φρατέλλους του.

Αφού ηρέμησε λίγο, άρχισε να σκέπτεται για τα άμεσα

μέτρα που επέβαλε η κατάσταση. Διέταξε να στείλουμε

συνδέσμους στα φυλάκια, όπου μαίνονταν η μάχη, και

στους διοικητές των διμοιριών. Εμένα με μια ομάδα, μας

διέταξε να κόψουμε κλαδιά από το διπλανό δάσος και να

καμουφλάρουμε τα αντίσκηνα του σταθμού διοίκησης

Α
(3

για την ανάδειξη ενός νέου κόσμου.

Στο εξαιρετικό του άρθρο στο «Βήμα» της Κυριακής 24

Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς διαγράφει τους

βαθύτατους όρους της «αλλαγής» που επιχειρείται στα

Πανεπιστήμια. Τα επιφαινόμενα που περιγράφει

ευχαρίστως θα τα προσυπογράφαμε. Μαζί με τον

Αριστόβουλο Μάνεση και τον Δημήτρη Τσάτσο, που

μνημονεύει στο ίδιο άρθρο, υπήρξαν δάσκαλοί μας

σεβαστοί από εκείνους που ουσιαστικά μας έμαθαν να

κρυφακούμε τα βαθιά, τα ουσιαστικά ρεύματα που

διατρέχουν τις κοινωνίες των ανθρώπων. Πραγματικά ένας

άνεμος «αυταρχικού συγκεντρωτισμού» διαπνέει όλο το

σχέδιο νόμου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Σε ποιον κόσμο

συμβαίνει αυτό, σε ποια συγκυρία, στο όνομα ποιων

συμφερόντων και ποιων πολιτικών και κοινωνικών

σχεδιασμών;

Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Αυτό που έφυγε έφυγε, δεν

μπορούμε να αναστήσουμε τους νεκρούς. Δεν υπάρχει

λόγος εξάλλου. Η καπιταλιστική κρίση σαρώνει στο διάβα

της το χτες και μας υποχρεώνει να απαντήσουμε για το

σήμερα και το αύριο. Η δική μας πρόταση, το δικό μας

σχέδιο προς τα εκεί βλέπει. Να συνταχθούμε,

προτείνουμε, με τις κοινωνικές ομάδες και τις πολιτικές

τους εκφράσεις που αγωνίζονται για να τελειώσει, για να

ανατραπεί αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και των

ανθρωποφάγων τακτών κρίσεων, τον καπιταλισμό δείχνω.

***

***

Δεν φαίνεται ρεαλιστική αυτή η πρόταση; Σίγουρα μου

φαίνεται πολύ πιο λογική από την επιθυμία μαγικού

εξορκισμού του χρόνου και την απόπειρα επιστροφής σε

ένα παρελθόν που η τρέχουσα πραγματικότητα έχει ήδη

προσπεράσει.

ΙΣΤΟΡΙΑ
αφιέρωμα στην επέτειο της 28 Οκτώβρη 1940, στην Εθνική Αντίσταση και το Δημοκρατικό

Στρατό Ελλάδας

Αναμνήσεις πολιτικών προσφύγων στα 25 χρόνια του ιστορικού «ΟΧΙ»
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που ήταν σε τελείως ακάλυπτο έδαφος.

Σε λίγα λεπτά της ώρας όλος ο λόχος βρίσκονταν σε

συναγερμό μάχης. Στάλθηκαν ενισχύσεις στα φυλάκια της

πρώτης γραμμής και οι διμοιρίες είχαν καταλάβει θέσεις

στα χαρακώματα που αποτελούσαν τη δεύτερη γραμμή

αντίστασης. Στο μεταξύ ο λοχαγός συνδέθηκε με το

διοικητή της μοίρας πυροβολικού Μπουγά (που

δοξάστηκε στο Αλβανικό Μέτωπο για την παλληκαριά και

την ευστοχία της μονάδας του) κι άρχισε να βάζει και το

πυροβολικό μας σε ενίσχυση της άμυνας του πεζικού.

Η χαραυγή της 28 Οχτώβρη μας έφερε απ' τα φυλάκια της

πρώτης γραμμής το ευχάριστο μήνυμα της πρώτης νίκης: Η

ύ π ο υλ η ε π ίθ εσ η των φ ασ ι σ τών ε π ιδ ρ ο μ έ ων

αποκρούσθηκε με πολλές απώλειες για τον εχθρό!

Τον Αύγουστο του 1940 με πήρε η επιστράτευση.

Προηγούμενα, το 1936, είχα υπηρετήσει άλλους 18 μήνες.

Κατατάχθηκα στη Λαμία στο 42 Σύνταγμα Ευζώνων στον 5ο

λόχο του ΙΙ Τάγματος με το βαθμό του λοχία. Λοχαγός μου

ήταν ο Κώστας Συνάκης.

Το 28ο Σύνταγμα, που αποτελούνταν στο σύνολο της

σ ύ ν θ εσ ή ς τ ο υ α π ό έ λ λ ην ε ς π ρ ό σ φ υ γ ε ς κα ι

Σλαβομακεδόνες, πολέμησε με απαράμιλλο ηρωισμό και

από την πρώτη στιγμή των επιχειρήσεων – 28.10.194 –

μέχρι τις τελευταίες μέρες της υποχώρησης – 23 του

Απρίλη – δεν γνώρισε καμιά ήττα. Διακρίθηκε σ' όλες τις

μάχες – Μαλιμάδι, Ιβάν, Κορυτσά, υψώματα 1200, 1280,

Κλεισούρα, Τρία Αυγά, αμυντικές μάχες υποστήριξης της

υποχώρησης των άλλων τμημάτων του μετώπου – και

δίκαια πήρε τον τίτλο του ηρωικού Συντάγματος, όπως

δείχνει και ο ύμνος που εμπνεύσθηκε από τη δράση τους:

«το 28ο σύνταγμα διαβαίνει με χαρά/κι είν' απλωμένα

πάνω του της νίκης τα φτερά!»

(αναμνήσεις του Παναγιώτη Κιτσιτζόπουλο από την

Πιπεριά-Αλμωπίας, Πυρσός, τεύχος 5, 1965, σελ. 7)

ρισκόμασταν στην Καμένη Πέτρα. Απέναντί μας

είχαμε το ύψωμα που είναι γνωστό με την περίεργη

ονομασία «Μνήμα της γριάς». Ήταν Γενάρης 1941.

Ο χειμώνας ήταν βαρύς. Τα χιόνια έπεφταν συνεχώς και

φτάσανε τα μέτρα. Η συγκοινωνία είχε κοπεί

ολοκληρωτικά. Ο ανεφοδιασμός, σε πυρομαχικά και

τρόφιμα, είχε σταματήσει. Τα τμήματά μας κινδύνευαν

από την πείνα και το κρύο. Ήμουν λοχίας σιτιστής του

Τάγματος και δεν μπορούσα να βλέπω ήσυχος τους

μαχητές να πεινούν. Έψαχνα, λοιπόν, να βρω τρόπους να

ξεφύγουμε απ' αυτή την κατάσταση. Αρχίσαμε να κάνουμε

έρανο στην περιοχή μας. Ύστερα ανακαλύψαμε μια

αποθήκη των Ιταλών με γαλέτες και κονσέρβες, που την

είχαν εγκαταλείψει κυνηγημένοι από τους δικούς μας.

Τα τρόφιμα ήταν στα χέρια μας, όμως η μεταφορά τους

τόσο ψηλά που βρίσκονταν τα τμήματά μας, χωρίς μέσα

και με τόσα χιόνια, ήταν πολύ δύσκολη. Εκτός αυτού ο

εχθρός με το πυροβολικό του, τους όλμους και την

αεροπορία σφυροκοπούσε τις διαβάσεις.

Έπρεπε όμως να βοηθήσουμε τους συναγωνιστές μας, που

μάχονταν για την υπεράσπιση της Πατρίδας. Και τότε

βρήκα μια λύση. Παίρνω την ομάδα των στρατιωτών που

είχα μαζί μου και φορτωνόμαστε στην πλάτη τα τρόφιμα

όσα ο καθένας μας μπορούσε. Σιγά-σιγά, παίρνοντας όλα

τα μέτρα, και βουλιάζοντας στα χιόνια, μεταφέραμε, με

χίλια βάσανα, τα τρόφιμα στην πρώτη γραμμή. Η

εμφάνισή μας προξένησε ενθουσιασμό στους στρατιώτες,

που άρχισαν να μας αγκαλιάζουν και να μας φιλούν.

Η πράξη μας αυτή εκτιμήθηκε από τη διοίκηση του

Τάγματος, γιατί πραγματικά σώσαμε μια κρίσιμη

κατάσταση. Εμένα, γι' αυτή μου την ενέργεια, με

προήγαγαν από λοχία σε επιλοχία.

Οι μέρες περνούσαν. Οι μάχες συνεχίζονταν σκληρές. Ο

εχθρός είχε πάρει την κατρακύλα. Τα τμήματά μας

προχωρούσαν ενθουσιώδικα και με σκληρές μάχες,

ώσπου το Τάγμα μας, το ξακουστό ΙΙ Ανεξάρτητο του 30ου

Συν/τος Πεζικού, με διοικητή τον Ταγματάρχη Θεοδωράκη,

έμπαινε στην Κορυτσά.

Πολλές ενδιαφέρουσες σκηνές είχε η μάχη αυτή της

Κορυτσάς και πολύ συγκινητική ήταν η προϋπάντηση του

λαού που ξεχύθηκε στους δρόμους να μας χαιρετήσει με

λουλούδια και με δάκρυα στα μάτια. Δεν μπορεί όμως να

τα πει κανείς όλα σ' ένα μικρό σημείωμα. Θέλω μονάχα

πριν τελειώσω να πω, πως ακριβώς επειδή το Τάγμα μας

λευτέρωσε την Κορυτσά από τους Ιταλούς κι' αυτό και μετά

έγινε τιμητικά το Τάγμα Φρουρά της Κορυτσάς.

ιαβάζοντας το περιοδικό «Καλημέρα» που μου

δώσανε κάποιοι φίλοι, αποφάσισα να σας γράψω

κι εγώ μερικά πράγματα από τη ζωή στην Πράγα και

σε άλλα μέρη που έζησα στην Τσεχοσλοβακία και συνάμα

να σας στείλω και μερικές φωτογραφίες από την ζωή μου

ως εργαζόμενος και φοιτητής.

Ονομάζομαι Βλάχος Χαρίσης του Χρήστου και της

Σουλτάνας του γένους Δαμασκινού. Γεννήθηκα στις 4

Αυγούστου 1932 στο χωριό Αιμιλιανός του νομού

Γρεβενών. Οι γονείς μου ήταν αγρότες και καλά

κατεστημένοι. Είχαμε πολλά χωράφια. Ο πατέρας μου

ήταν και μαραγκός. Το καλοκαίρι εργάζονταν στα χωράφια

με εργάτες και το χειμώνα δούλευε σαν μαραγκός.

Ήμασταν τέσσερα αδέρφια, τρεις αδελφές και εγώ.

8

Β
Δ

Με όπλο την αγάπη μας στην πατρίδα

Λίγα λόγια για το 28ο Σύνταγμα πεζικού

Με το Τάγμα φρουράς της Κορυτσάς

Το «Θυμάμαι» του Βλάχου Χαρίση από τη

Θεσσαλονίκη
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Το χωριό Αιμιλιανό

Ξεκίνησε και πάλι τ' αντάρτικο

Το χωριό Αιμιλιανό βρίσκεται 26 χμ έξω από τα Γρεβενά

προς την οροσειρά της Πίνδου. Στην αρχαιότητα βρισκόταν

πιο χαμηλά και λεγότανε Γκριντάδες, από την ελληνική

φυλή που λεγότανε φυλή των Γκρεκών. Επειδή όμως ήταν

πολύ χαμηλά και γύρο, γύρω βουνά, δεν ήταν το κλήμα

κατάλληλο και τα μικρά παιδιά πέθαιναν από διάφορες

αρρώστιες. Γύρω στο 1600 οι κάτοικοι του μετακόμισαν

πιο πάνω στα τρία υψώματα, ράχες – του Προφήτη Ηλία,

του Ταμπίκη και του Τζάγια. Ανάμεσα στις ράχες αυτές

χτίστηκε το χωριό και με τις καλύτερες συνθήκες ο

πληθυσμός πολλαπλασιάσ τηκε . Οι κάτοικοι

απασχολούνταν με την γεωργία και κτηνοτροφία. Το χωριό

είχε πάρα πολλά πρόβατα, γίδια και αγελάδες.

Το χωριό αντιστάθηκε στους Τούρκους. Το 1911, ο

Δεσπότης των Γρεβενών, Αιμιλιανός, βγήκε από τα

Γρεβενά και ξεσήκωσε τα χωριά Ζιάκα, Φιλιππαίοι και στο

δρόμο για τους Γκριντάδες έπεσε σε ενέδρα και

σκοτώθηκε. Το 1912 από τα χωριά των Γρεβενών πέρασε ο

γαλλικός στρατός, απελευθέρωσε τα Γρεβενά και

στάθμευσε για μερικές μέρες στους Γκριντάδες. Οι

Γκρινταβιώτες δεν ξέχασαν τον ήρωα δεσπότη και

αλλάξανε το όνομα του χωριού δίνοντας το όνομα του

Δεσπότη, Αιμιλιανό. Το χωριό πήρε μέρος στους αγώνες

των αγροτών. Το 1934 πήρε μέρος στις απεργίες των

Γρεβενών και η χωροφυλακή σκότωσε 34 άτομα. Οι

Αιμιλιανός είχε 800 κάτοικους. Πολλοί χωριανοί μου είχανε

σπουδάσει. Πάρα πολλοί πήγανε στην Αμερική και

επιστρέφοντας στο χωριό φέρανε και πολλές αλλαγές.

Ήρθανε μορφωμένοι, φέρανε μαζί και την μόρφωση και

επαναστατικότητα. Μια μεγάλη ομάδα ήτανε οι

κομμουνιστές με επικεφαλή τους Δαμασκηνιούς Δημήτρη

και Γιάννη. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 άρχισαν να περνάν

από τον Αιμιλιανό μεγάλα τμήματα του στρατού γιατί οι

Ιταλοί είχαν φτάσει κοντά στην Σαμαρίνα, 40 χμ από τον

Αιμιλιανό. Αρχίσανε καινούριοι αγώνες. Πλάκωσε η

Κατοχή. Οι πρώτοι αντάρτες του ΕΛΑΣ ήρθανε πρώτου

γίνει η μάχη του Σιχάσου. Ο πατέρας μου Βλάχος Χρήστου

ήταν πρόεδρος του χωριού. Στις αρχές του Φλεβάρη ήταν

ανήσυχος διότι περίμενε κάποια άτομα. Μια μέρα

απόγευμα άνοιξα εγώ την πόρτα και είδα μια ομάδα με

όπλα και με μακριά γένια. Μόλις τους είδε ο πατέρας μου

τους γνώρισε. Ήταν η ομάδα του Νίκου Ζαραλή. Αυτούς ο

πατέρας μου με τον επίτροπο Χαρισόπουλο Ζήση

περίμεναν τόσες μέρες. Μόλις πάτησαν οι αντάρτες στο

χωριό, όλα άλλαξαν. Γίναμε

Ελεύθερη Ελλάδα . Από την

Καλαμπάκα μέχρι τα αλβανικά

σύνορα και αυτό ίσχυε από το

1941 μέχρι το 1949. Το χωριό

Αιμιλιανό πήρε δραστήριο μέρος

στους αγώνες του λαού μας.

Π ο λ λ ο ί χ ω ρ ι α ν ο ί μ ο υ

κατατάχτηκαν στα αντάρτικά

τ μ ή μ α τ α . Σ τ ο χ ω ρ ι ό μ α ς

λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν ό λ ε ς ο ι

ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς – τ ο π ι κ ή

α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η , Κ Ο Β

( Κο μ μο υ ν ι σ τ ι κ ή Ο ργ ά νω σ η

Βάσης), ΟΓΕ (Οργάνωση Γυναικών

της Ελλάδας), ΕΠΟΝ, ΕΑΜ, τα

αετόπουλα, Λαϊκή Πολιτοφυλακή.

Κι έγινε ο Αιμιλιανός μια μικρή

περιφέρεια, στην οποία άνηκαν

ά λ λ α έ ξ ι χ ω ρ ι ά . Ό λ ε ς ο ι

εκδηλώσεις γίνονταν στον Αιμιλιανό. Όλοι οι χωριανοί

πήραν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Το χωριό μας

ποτές δεν έμεινε δίχως αντάρτες. Βομβαρδίστηκε τρεις

φορές με ένα θύμα και μερικούς τραυματίες. Όταν όμως

τελείωσε ο πόλεμος, νομίσαμε πως όλα τα βάσανα

τελείωσαν. Που να ξέραμε τι θα ακολουθούσε… Τώρα

ήρθαν τα χειρότερα.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθανε ξανά οι αντάρτες,

ξανά η πολιτοφυλακή, οι οργανώσεις και ξανά οι μάχες.

Ξεκινήσανε οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του

κυβερνητικού στρατού. Ξανά κρυβόμασταν στα δάση.

Ξεκίνησε και πάλι το αντάρτικο. Κι εμείς τα παιδιά

ξαναοργανωθήκαμε στα αετόπουλα, στην ΕΠΟΝ. Κάναμε

και πάλι τα καταλύματα στα σπίτια μας. Ακούστηκαν και

πάλι τα αντάρτικα τραγούδια, ποιήματα, οργανώναμε και

πάλι χοροεσπερίδες και θέατρα.

Ένα βράδυ επισκέφτηκαν το χωριό μας οι αντάρτες και

ξάπλωσαν να ξεκουραστούν κάτω από τα δέντρα στο

ύψωμα του Προφήτη Ηλία. Κάποιοι κοιμότανε και κάποιοι

άλλοι ετοιμάζανε τα όπλα τους για την νυχτερινή μάχη. Θα

επιτίθονταν στο γερά οχυρωμένο Κηπουργιό. Και ναι,

δώσανε σκληρή μάχη όπου σκοτώθηκε το μέλος της ΚΕ του

ΚΚΕ, ο Παπασίμος Θύμιος και τότε οι Γρεβενιώτες

τραγούδησαν το τραγούδι: «Το μάθατε τι έγινε/στο

Κηπουρού τι μάχη./Σκοτώθηκε ένας λοχαγός/ο Θύμιος ο

Παπασίμος./ Μάνα μου γλυκιά…/Τον κλάψανε τα

Γρεβενά/κι όλη η Μακεδονία/τον έκλαψε και η μάνα
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του/γυναίκα και τα παιδιά…/Μάνα μου γλυκιά…/.

Θυμάμαι το ποίημα που έλεγε Ο Θύμιος Παπασίμος:

«Μπεζέρησα, βαρέθηκα στις φυλακές κλεισμένες./ Κι έτσι

μια μέρα είπα θα πάρω το ντουφέκι/Και πάω ξανά

αντάρτης.»

Η μια μάχη μετά την άλλη, πέρασε ο καιρός. Μια μέρα

ήρθε διαταγή στο χωριό να στείλουμε έναν αντιπρόσωπο

πάνω στην Σαμαρίνα. Ήταν η απόφαση της Προσωρινής

Κυβέρνησης του Βουνού. Επιστρέφοντας ο αντιπρόσωπος,

ο Χαρισόπουλος Γιάννης στο χωριό κάλεσε τους γονείς και

τους ενημέρωσε πως πάρθηκε η απόφαση τα παιδιά να

μεταφερθούν στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Αρχίσαμε να

κάνουμε ομάδες παιδιών. Η οργάνωση του ΚΚΕ διάλεξε

τέσσερεις γυναίκες σαν ομαδάρχισσες. Η κάθε μία

ανέλαβε την ευθύνη για τα παιδιά. Η κάθε ομάδα είχε από

15 παιδιά, από 5 μέχρι 15 ετών. Μια μικρή ομάδα

αποτελούνταν και από μικρότερα παιδιά. Οι γυναίκες

αυτές ήταν οι Μπολοβήτη Δάφνη, Πορτήκα Μαρία,

Λιακόπουλου Αικατερίνη, και Παπαβασιλείου Θεοδώρα.

Μαζί με τα παιδιά βρίσκονταν η γνωστή συν. Μπολημπότα

Αθηνά, ανάπηρη μαζί με την μάνα της. Όλα τα παιδιά πολύ

πρόθημα βοηθούσανε την Αθηνά. Εμείς τα παιδιά πήραμε

την απόφαση να φύγουμε για να πάμε να σπουδάσουμε

και να επιστρέψουμε στην Ελεύθερη Ελλάδα

σπουδαγμένα. Οι γονείς μας συμβουλεύανε να

σπουδάσετε, να επιστρέψετε στην Ελλάδα μηχανικοί

Και ξαφνικά μια βραδιά ήρθανε στο χωριό μας Μάυδες

από εκεί που δεν τους περιμέναμε, από την Καλαμπάκα.

Πρωί, πρωί, μπήκανε στο χωριό και άρχισαν να δέρνουν

τον κόσμο. Χτυπήσανε πολλούς κι ανάμεσα τους ήταν και ο

πατέρας μου. Φεύγοντας πήραν τον πατέρα μου και

άλλους μαζί τους, όπως τον Λιακόπουλο Θεόδωρο και τον

μικρό αδερφό του Σπύρο. Να, ποιο ήταν το παιδομάζωμα.

Το είδαμε με τα μάτια μας.

Εμείς συνεχίσαμε τις προετοιμασίες μας για την

αναχώρηση. Όλα τα μεγαλύτερα παιδιά ήμασταν

οργανωμένα, λέγαμε ότι θα πάμε στη Σοβιετική Ένωση για

να σπουδάσουμε. Εγώ ήθελα να γίνω μηχανικός. Τα παιδιά

του Αιμιλιανού διψούσανε για μόρφωση.

Στις 14 Μαρτίου του 1948, μέρα ηλιόλουστη και ζεστή

αποχαιρετήσαμε το χωριό και τους δικούς μας. Εγώ

τελευταίος, αγκάλιασα την μητέρα μου και της

υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψουμε όλα τα παιδιά της

σπουδαγμένα. Κι έτσι έγινε…

Πήραμε τον μακρύ δρόμο από τον Αιμιλιανό μέχρι τα

Ελληνοαλβανικά σύνορα. Διασχίσαμε περίπου 15 χωριά,

150 χλμ. Περνούσαμε από χωματόδρομο, μονοπάτια, και

είχαμε κάλο σύνδεσμο αντάρτη. Ήτανε ο γνωστός Τσιόλας

Απόστολος από το Πεύκο Καστοριάς. Ταλαιπωρηθήκαμε

πολύ. Κουραστήκαμε αλλά αντέξαμε. Πηγαίνοντας προς τα

σύνορα κάπου κοντά στο χωριό Λάβδα Γρεβενών

συναντήσαμε τμήμα ανταρτών, πολύ μεγάλο. Θα ήτανε η

ηρωική ταξιαρχία που έδωσε πολλές μάχες στη Θεσσαλία.

Οι αντάρτες φωνάζανε – να σπουδάσετε, θέλουμε

πολλούς μηχανικούς, γεωπόνους, γιατρούς… Και έτσι και

έγινε.

Στο δρόμο συναντήσαμε πολλές δυσκολίες, ιδίως με τα

μωρά. Όλοι περπατούσαμε καλά. Εμείς οι μεγάλοι

βοηθούσαμε πολύ. Κι έτσι μια μέρα φτάσαμε στο χωριό

Πεύκο, το οποίο ήταν σχεδόν άδειο. Καθίσαμε μια νύχτα

και την επόμενη μέρα φτάσαμε στο Μονόπυλο όπου ήταν

πολλοί τραυματίες. Αυτή ήταν μια αξέχαστη βραδιά για

τους τραυματίες. Έπαιρναν στην αγκαλιά τα μικρά και

κλαίγανε. Βρήκαμε πολλούς από τα χωριά των Γρεβενών.

Την άλλη μέρα ανεβήκαμε σε μια πλαγιά και περάσαμε τα

σύνορα. Είπαμε αντίο στην Ελλάδα. Τότε ακόμα νομίζαμε

ότι τελειώνοντας τις σπουδές μας θα επιστρέψουμε στην

Ελλάδα, στην Πατρίδα μας. Δεν ξέραμε τότε ότι θα

περάσουν πολλά αξέχαστα χρόνια για να έρθει η ώρα του

επαναπατρισμού μας. Δεν θυμάμαι πως λεγότανε το

αλβανικό χωριό. Εκεί μείναμε μια μέρα και κατά το

βραδάκι ήρθαν στρατιωτικά αυτοκίνητα και μας

μετέφεραν νύχτα στην Κορυτσά σε μια μεγάλη πλατεία

κοντά στο άγαλμα του ήρωα της Αλβανίας Georgi

Skendeberg (Γεώργιος Ζησιάδης). Μείναμε εκεί περίπου

μια ώρα και μετά μας μετέφεραν σε ένα χωριό έξω από την

Κορυτσά. Το χωριό λεγότανε Δημενίτσα. Εκεί φτάσαμε

νύχτα. Μας κάνανε καταλύματα στα σπίτια ανά

οικογένεια. Εγώ ήμουνα με τις τρεις αδερφές μου σε ένα

σπίτι. Προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε με τις

αλβανικές οικογένειες. Ανάμεσα τους ήταν άνθρωποι που

μας θέλανε, αλλά ήταν και αυτοί που δεν μας θέλανε. Ο

αλβανικός στρατός έδινε τρόφιμα σε μας και μας τα

έπαιρνε η νοικοκυρά του σπιτιού. Όλα τα μέλη

προσπαθούσαν να μιλάνε μαζί μας εκτός από τον παππού.

Δεν μιλούσε μαζί μας καθόλου. Αλλά μια μέρα δεν άντεξε

και άρχισε να μιλά μαζί μας στα ελληνικά και ήξερε καλά

ελληνικά. Μου είπε ότι με τους γονείς του μένανε στο

χωριό Δημενίτσα στον νομό Γρεβενών. Του εξήγησα ότι

σήμερα αυτό το χωριό δε λέγεται Δημενίτσα αλλά

Καρπερό και μαζί μας έχουμε αρκετά παιδιά από αυτό το

χωριό. Όταν του είπα αυτό σταμάτησε και πάλι να μου

μιλά.

Μετά από ένα μήνα σ' αυτό το χωριό ήρθαν τα στρατιωτικά

αυτοκίνητα και μας πήρα. Περάσαμε την ωραία λίμνη του

Μπογκράντετς τραγουδώντας αντάρτικα τραγούδια,

περάσαμε τα σύνορα και μπήκαμε στο Μοναστήρι

(Μπίτολια) στην Γιουγκοσλαβία. Καθίσαμε εκεί ένα

εικοσιτετράωρο και το βραδάκι μπήκαμε στο τραίνο. Δεν

ξέραμε που μας πάνε. Σταματούσαμε σε σταθμούς,

έμπαινε μέσα κόσμος, μας φέρνανε τρόφιμα και από

κάποιους μάθαμε ότι ο προορισμός μας ήταν για την

Τσεχοσλοβακία.

Κι έτσι στο Μίκουλοβ της Τσεχοσλοβακίας πρέπει να

είχαμε φτάσει στις 2 Μάη. Κατεβαίνοντας από το τραίνο

μας κάνανε κάτασπρους με μια άσπρη σκόνη. Μπήκαμε

…

Τα παιδιά να μεταφερθούν στις Λαϊκές Δημοκρατίες - το

«ταξίδι»

Φτάνουμε στο Μίκουλοβ της Τσεχοσλοβακίας 2 Μάη

1948
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στα λεωφορεία και φτάσαμε σε κάτι πέτρινες παράγκες.

Πετάγαμε όλα τα δικά μας ρούχα από πάνω μας και μετά

μπήκαμε σε ένα θάλαμο για το πολυπόθητο μπάνιο.

Σχεδόν όλα τα παιδιά δεν ξέρανε να πλένονται. Μπήκανε οι

Τσέχες νοσοκόμες και μας δείχνανε πώς να κάνουμε

μπάνιο. Μετά διαλέγαμε πολλά και διάφορα ρούχα και

βγαίναμε έξω ψάχνοντας τους φίλους μας. Εγώ βρήκα τις

αδερφές μου Βλάχου Ελένη, Μαρία και Ειρήνη. Είχανε γίνει

άγνωστες. Μια νοσοκόμα μας είδε και μας πήγε όλους σε

ένα δωμάτιο. Χαρήκαμε, όλα ήταν κάτασπρα και φωτεινά.

Μας πήρε αμέσως ο ύπνος. Μετά οι νοσοκόμες μας

ξύπνησαν και μας φέρανε φαγητό.

Βγήκαμε έξω να κάνουμε βόλτες. Το γέλιο ξαναγύρισε στα

χείλη μας. Σε μια παρέα κάποιος ξανθός μιλούσε με τα

παιδιά για βιβλία. Εγώ είχα φέρει μαζί μου την τσάντα με

τα βιβλία από το σχολείο των Γρεβενών. Γνώρισα το παιδί

αυτό που διάβαζε πολύ – ήταν ο Γιώσης Χρυσόστομος.

Μείναμε φίλοι για πάντα. Αμέσως αρχίσαμε το διάβασμα

και να μαθαίνουμε τσέχικα. Η ζωή μας άλλαζε κάθε μέρα.

Από το Μίκουλοβ μας μετέφεραν στο Ούσκι (Uski nad

Labem) και μετά στο Oder okres Hroznetin κοντά στο

Κάρλοβυ Βάρι.

Ταχτοποιηθήκαμ

ε καλά, τα αγόρια

ξεχωριστά σε ένα

κτήριο από τα

κορίτσια. Κάναμε

πρόγραμμα με το

π ρ ο σ ω π ι κ ό .

Είχαμε έναν καλό

δ ι ε υ θ υ ν τ ή .

Τρώγαμε σχεδόν

έξι φορές την

ημέρα. Η υγεία

μ α ς

καλυτέρεψε.. Τα

τέσσερα μεγάλα

π α ι δ ι ά ο ι

Δ α μ α σ κ η ν ό ς

Σ π ύ ρ ο ς ,

Τ σ ι ά ν τ α ς

Β α γ γ έ λ η ς ,

Δαμασκηνός Νίκος, Πορτήκας Δημήτρης και ο γράφων,

Βλάχος Χαρίσης, όπως και η Παπαδήμου Μαρία

βοηθούσαμε όλα τα παιδιά. Οι μωρομάνες πρόσφεραν

πολλά στα παιδιά. Ο διευθυντής μας πήγαινε στο δάσος

και μια μέρα μας έδειξε που είναι τα σύνορα της

Γερμανίας. Μας παρακάλεσε να μην βγαίνουμε έξω μόνοι

μας γιατί στο δάσος περιφέρονταν άνθρωποι που

προσπαθούσαν να φύγουν από την Τσεχοσλοβακία και

φεύγοντας σκότωναν ανθρώπους. Μια μέρα μας

επισκέφτηκε ο συν. Φουρτούνας Γιάννης, ο υπεύθυνος για

τα παιδιά στην Τσεχοσλοβακία. Ήτανε πρόεδρος της ΕΒΟΠ.

Εμάς τους μεγαλύτερους μας έθεσε το καθήκον να

κάνουμε το δάσκαλο. Ο Δαμασκηνός Σπύρος κι εγώ, επειδή

είχαμε πάει στο γυμνάσιο των Γρεβενών μας είπε να

αναλάβουμε τα μεγαλύτερα παιδιά και ο Τσιάντας

Βαγγέλης τα υπόλοιπα. Στο Όντερς καθίσαμε περίπου

τρεις μήνες. Μια μέρα ήρθε από την Πράγα ένα φορτηγό

που το οδηγούσε ο Πάνεκ Γιάροσλαβ. Φορτώσαμε

κρεβάτια και στρώματα και μαζί με το φορτηγό φύγαμε

εμείς τα τρία μεγαλύτερα παιδιά και πήγαμε στο πολύ

ωραίο Κισίμπιλ-Κισέλκα. Μαζί μας είχε έρθει και ο

Βούλγαρος γιατρός Τεόντορ. Ο γιατρός αυτός ήταν πολύ

φίλος μας και μας αγαπούσε πάρα πολύ. Μπαίνοντας μέσα

στο βασιλικό παλάτι που παλιά ανήκε στον βασιλιά

Όθωνα μπήκαμε σ' ένα γραφείο και εκεί ήταν κάποιοι

κύριοι που δεν θέλανε να μας παραδώσουν τα κλειδιά. Ο

Τσιόντας Βαγγέλης μου είπε να τα αρπάξουμε τα κλειδιά.

Τα αρπάξαμε και βγήκαμε έξω. Ο οδηγός μας που μας

περίμενε έξω μας ρώτησε γιατί αργούμε με το ξεφόρτωμα

του αυτοκινήτου. Του είπαμε ότι αυτοί οι κύριοι μέσα δεν

θέλανε να μας δώσουν τα κλειδιά. Ξαναμπήκαμε μέσα και

ο γιατρός διάβασε την κυβερνητική απόφαση. Συνάμα

μπήκε μέσα στο γραφείο και ο πανύψηλος αστυνομικός

ανθυπολοχαγός Γιάροσλαβ. Τους μάλωσε διότι δε θέλανε

να παραδώσουν το κτήριο και τους πήρε όλους στο τμήμα.

Οι δεξιοί αντιδρούσανε, δεν θέλανε να ακούσουν για

εθνικοποίηση, ούτε και το όνομα του αγαπητού μας

Κ λ έ μ ε ν τ

Γ κ ό τ β α λ ν τ .

Ταχτοποιήσαμε

τα κρεβάτια των

π α ι δ ι ώ ν .

Φτάσανε και τα

άλλα παιδιά κι

έτσι εμείς τα

π α ι δ ι ά τ ο υ

ε μ φ υ λ ί ο υ

π ο λ έ μ ο υ

μπήκαμε πρώτοι

στο Κισίμπλ και

χ α ρ ή κ α μ ε τ ο

κτήριο που μας

το παραχώρησε

η κυβέρνηση της

λαϊκής εξουσίας.

Τ  α τ ο  υ

Α ι μ ι λ ι α ν ο ύ

τ ρ έ χ α μ ε ,

γελάγαμε, χαιρόμασταν που φτάσαμε στον προορισμό

μας. Παραδίναμε μαθήματα, πηγαίναμε στο δάσος και

παίζαμε. Ο οδηγός Γιαροσλάβ εμάς τους μεγαλύτερους

μας είπε να μην απομακρυνόμαστε από το παλάτι γιατί

από εκεί περνούσαν bandit, utecenci και σκοτώνουν

αστυνομικούς, αξιωματικούς του στρατού. Μετά από λίγα

χρόνια μάθαμε ότι σκότωναν και απλούς πολίτες που

ήρθαν να κατοικήσουν στα σύνορα στα εδάφη των

Σουδητών.

Για κάμποσες βδομάδες εμείς τα παιδιά του Αιμιλιανού

μείναμε μόνιμοι μας στο Κισίμπλ. Μια μέρα μας είπαν ότι

θα έρθουν 400 παιδιά. Ήρθανε κάποιοι δάσκαλοι από την

Ρουμανία. Χάρηκα πάρα πολύ διότι είδα τον Γιώση

Χρυσοστόμου και μαζί του ήταν και ένας άλλος δάσκαλος,

κοντός, μελαχρινός Πόντιος, ο δάσκαλος μας Ζαραφίδης

Γιάννης, ένα ζευγάρι από την Κύπρο, Γεωργίου και η Όλγα

,
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Σαββίδη και άλλα παιδιά από διάφορους παιδικούς

σταθμούς, όπως οι Τσιόλας Χρήστος, Θεοδώρου Μιχάλης,

Ρένος Φεράτ, από τα χωριά Πεύκο, Γλυκονέρι. Διευθυντής

των Ελλήνων ήταν ο συν. Σαββίδης, μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

Στρώσαμε 400 κρεβάτια, ετοιμάσαμε τις εστίες, την

κουζίνα. Ήρθανε Τσέχοι δάσκαλοι ανάμεσά τους και ο πιο

γ ν ω σ τ ό ς Τ σ έ χ ο ς

π α ι δ α γ ω γ ό ς

Γιάροσλαβ…. Που μας

έμεινε αξέχαστος όπως

κ α ι ο Ζ α ρ α φ ί δ η ς

Γιάννης. Ακόμα και

σ ή μ ε ρ α ό τ α ν

συναντιόμαστε μιλάμε

γ ι α α υ τ ο ύ ς τ ο υ ς

δ α σ κ ά λ ο υ ς . Ο

Ζαραφίδης Γιάννης

έμενε στο Μπρνο. Δεν

ξέρω εάν ζει. Αφού

ταχτοποιήθηκαν τα

μικρότερα παιδιά, εμείς

τ ω ν ά ν ω 1 5 ε τ ώ ν

πήραμε το δρόμο για

τον παιδικό σταθμό

κοντά στο Κισίμπλ, στο

Βελίχοβ και μείναμε εκεί μέχρι τον Απρίλη και από κει

φύγαμε και πήγαμε στο κέντρο μαθητευόμενων στο Χεμπ

στα σύνορα με την Δ. Γερμανία. Στην πόλη αυτή ήταν

γεμάτη από Γερμανούς. Τα περισσότερα παιδιά κάνανε

πρακτική στο γνωστό εργοστάσιο ΕΣΚΑ που παρήγαγε

πολύ καλά ποδήλατα. Μαθαίναμε να μεταχειριζόμαστε τα

εργαλεία, τις μηχανές, μελετούσαμε τα μηχανικά σχέδια.

Εγώ μάθαινα να μεταχειρίζομαι τον τόρνο μόνος μου διότι

ο προϊστάμενος μου ο Γερμανός ήταν φανατικός και δεν

ήθελε να με μαθαίνει τίποτα.

Τα μεγάλα παιδιά είχαμε επαφές με τους γονείς μας. Τους

γράφαμε γράμματα και παίρναμε και απαντήσεις. Στις

αρχές του σχολικού έτος 1949-1950 αρχίσανε να μας

στέλνουν σε διάφορες πόλεις σε μεγάλα εργοστάσια.

Καμιά δεκαπενταριά παιδιά από τα χωριά Αιμιλιανό,

Ζιάκα, Πεύκο, Γλυκονέρι, Λυκόρραχη μας στείλανε στο

μεγάλο εργοστάσιο Σκόντα Πλζεν. Εκεί ήρθανε και άλλα

παιδιά από άλλους παιδικούς σταθμούς. Πρώτα

μαθαίναμε την πρακτική και μετά την θεωρία. Είχαμε ένα

παιδαγωγό πάρα πολύ καλόν και μας μάθαινε τσέχικα και

μαθηματικά. Τον αγαπούσαμε πάρα πολύ, ονομάζονταν

. Εμείς τον λέγαμε Εβραίο διότι ήταν Εβραίος.

Τον πατέρα του τον σκοτώσανε οι Γερμανοί. Τον πρώτο

χρόνο ήμασταν 30 παιδιά, το δεύτερο χρόνο ήρθαν κι άλλα

30 από τους παιδικούς σταθμούς. Ο έλληνας δάσκαλός μας

ήταν ο Κυριακίδης Σταύρος, παλαιός κομμουνιστής.

Όποιος από εμάς ήθελε να γίνει μέλος του ΚΚΕ, γινότανε.

Εγώ έγινα μέλος του ΚΚΕ το 1949 ως δόκιμο μέλος και την

ημέρα της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη έγινα

τακτικό μέλος του ΚΚΕ.

Στα μαθήματα συναντούσαμε πολλές δυσκολίες. Είχαμε

μεγάλες ελλείψεις και έπρεπε να διαβάζουμε πάρα πολύ.

Αλλά στη δουλειά, δουλεύαμε περισσότερο από τους

εργάτες εάν και κουραζόμασταν. Κάναμε και αθλητισμό.

Εμένα με τραβούσε το βόλεϊμπολ. Στα 18 μου ήμουνα 1.80

μ. Διάβαζα πάρα πολύ. Δεν ξεχνούσαμε και τα πιο μικρά

αδερφάκια μας. Τα επισκεπτόμασταν. Κάναμε μαζί τις

γιορτές στο Κισίμπλ. Αλληλογραφούσα με τους γονείς μου

που είχαν βγει από τις φυλακές και μένανε στο χωριό μας.

Άλλοι ήταν πιο

τυχεροί, είχαν τους

γονείς τους στο

Κρνοβ, Γιέσενικ,

Β ί τ ν α β α κ α ι

πήγαιναν για σκι

στους γονείς τους.

Εμείς δεν είχαμε

τους γονείς μας

σ τ η ν

Τσεχοσλοβακία ,

μέναμε στα σπίτια

των ελεύθερων

α ν δ ρ ώ ν .

Δουλεύαμε στα

ε ρ γ ο σ τ ά σ ι α

αυτοκινήτων. Στην

Κ ο π ρ ί β ν ι τ σ ε

γνώρισα κάποιους

αξιωματικούς του στρατού και έτσι μαζί με έναν φίλο μου

που πατέρας του ήταν αξιωματικός φύγαμε από εκεί και

μετά από κάμποσο καιρό βρεθήκαμε στην Πράγα.

Υπηρετούσαμε μαζί σε ένα τμήμα σιδηροδρομικών. Στα

τέλη του 1954 ξανασυναντηθήκαμε όλοι οι παλιοί φίλοι

στην Πράγα. Εγώ έμεινα στο στρατό όπου και υπηρέτησα

20 χρόνια. Πέρασα από τη σχολή σιδηροδρομικών και μετά

από την αποφοίτησή μου πήγα στη σχολή του

ηλεκτρονικού ελεγκτή. Μετά έβγαλα το φροντιστήριο

ξένων γλωσσών. Γενικά, από το 1948 μέχρι το 1958

πήγαινα σε σχολές και τα περισσότερα χρόνια τα

απογεύματα μετά τη δουλειά.

Από το 1954 μεγάλωσε οι κοινότητα μας στην Πράγα.

Οργανώθηκαν τα κομματικά γραφεία, κομματικές

οργανώσεις, τυπώνονταν ο «Αγωνιστής» στο τυπογραφείο

Πράτσε στην πλατεία Βάτσλαβσκι. Είχαμε οργάνωση της

νεολαίας. Μια μεγάλη χορωδία με εξήντα άτομα. Πήραμε

μέρος σε πολλά καλλιτεχνικά προγράμματα σε πολλές

πόλεις στην Τσεχοσλοβακία όπως και στη Βουδαπέστη και

στο χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Τραγουδούσαμε

και χορεύαμε πολύ καλά. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω

ότι κάποιοι κατηγορούν τους κομμουνιστές στο περιοδικό

«Καλημέρα» ότι εμείς οι κομμουνιστές είχαμε όλα τα

πόστα, το οποίο δεν αληθεύει. Π.χ. τα αδέρφια Μιμιδίδη

δεν ήταν μέλη του κόμματος κι όμως ήταν υπεύθυνοι της

χορωδίας μας. Ταχτικά επισκεπτόμουν τον Ερυθρό

Σταυρό. Μιλούσαμε με την Πάνκοβα Μιλούσα. Μια μέρα

συναντήθηκα με τον παλιό μου φίλο τον οδηγό Γιάροσλαβ

Πάνεκ. Τον ρώτησα γιατί στο Κισίμπλ δεν μας αφήνανε να

πάμε στο δάσος. Μου είπε επί λέξει «Δεν σας αφήναμε

γιατί στα δάση υπήρχαν αντιφρονούντες που σκοτώνανε

κόσμο». Ένας όμως άγνωστος που τυχαία τον βρήκα στην

Πράγα και κατάγονταν από το Κισίμπλ μου είπε ότι εμάς τα

Jiri Burkert

« »

,
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ελληνόπουλα θέλανε να μας σκοτώσουν. Είχαν σκοτώσει

έναν πολιτοφύλακα αντί για εσάς. Στα χωριά του Γιέσενικ

είχαν σκοτώσει οι αντικομμουνιστές τον παιδικό μου φίλο

Στέργιου Αριστείδη από το χωριό Κοτύλη του Γράμμου.

Μια Γερμανίδα σκότωσε έναν γέρο πολιτικό πρόσφυγα

στην κωμόπολη Βιτνάβα. Τον έκανε κομμάτια και τον

πέταξε μέσα στα μάρμαρα. Οι εχθροί μας είχαν στο μάτι. Το

1968 διώχθηκαν από τις δουλειές τους και έφαγαν ξύλο

πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες. Εκείνα τα χρόνια εγώ

ενδιαφερόμουν πολύ για το Μετρό της Πράγας. Βοηθούσα

τους μηχανικούς που προετοίμαζαν τα σχέδια για το

Μετρό. Το 1972 έφυγα από το στρατό και έπιασα δουλειά

στο Μετρό κι έτσι πραγματοποίησα ένα μεγάλο μου όνειρο

– το Μετρό να περάσει κάτω από τον μεγάλο ποταμό

Βλτάβα. Μαζευτήκαμε αρκετά άτομα και τους μικρότερους

τους στείλανε στη Μόσχα στο Μινιτσίνσκι εργοστάσιο το

οποίο παρήγαγε τα βαγόνια για το Μετρό. Όταν είδα αυτά

τα παιδιά δεν πίστευα ότι με τη βοήθεια αυτών των

παιδιών θα ξεκινήσει το Μετρό της Πράγας. Είχανε πάει

στην Μόσχα για εκπαίδευση. Ήταν οι μελλοντικοί

μηχανικοί. Ρώσοι μηχανικοί και ανθρακωρύχοι από το

Κλάντνο τρυπούσανε τις γαλαρίες. Από το Νούσλε μέχρι

Φλόρεντς πήγα με άλλους σιδηροδρομικούς και βάζαμε τις

γραμμές. Έτσι χτιζότανε το Μετρό της Πράγας. Στις 4

Μαΐου 1974 ήρθε στο Μετρό της Πράγας στο Ντεπό στην

οδό Σλιάτσκα 4 στο Νούσλε ο Λεωνίντ Μπρέζνεβ και μαζί

με τον Δρ Χούσακ έκαναν τα εγκαίνια του Μετρό της

Πράγας.

Ενώ οι Τσέχοι χαιρότανε που ξεπέρασαν την πολιτική και

οικονομική κρίση που προξένησαν τα γεγονότα του 1968,

το 1974 εμείς οι Έλληνες χαιρόμασταν που φεύγει η

Χούντα στην Ελλάδα. Γιορτάζαμε κι εγώ εκείνες τις μέρες

παντρεύτηκα τη Μαρίκα Χαντζιμηχαϊλίδου και κάναμε

έναν πολύ καλό γάμο. Εμείς οι Έλληνες αρχίσαμε να

προετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας επίσκεψη στην

πατρίδα μας μετά από την αναγκαστική πολιτική

προσφυγιά πάνω από 30 χρόνια. Κατέβηκα με την γυναίκα

μου και συναντήσαμε την μάνα μου και τον αδελφό μου

Νίκο Βλάχο, ο οποίος γεννήθηκε μετά την υποχώρηση μας

από την Ελλάδα. Τον είδαμε για πρώτη φορά. Κάποιες

αλλαγές είδαμε στη Θεσσαλονίκη αλλά στα Γρεβενά και

στο χωριό μου δεν είχαν γίνει ουσιαστικές αλλαγές, ακόμα

δεν είχαν ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Έτσι όπως τα είχαμε

αφήσει, έτσι τα βρήκαμε. Μείναμε 25 μέρες και

επιστρέψαμε στην Πράγα. Πήραμε την απόφαση να

ε π α ν α π α τ ρ ι σ θ ο ύ μ ε κ α ι

επαναπατρισθήκαμε το 1980. Κάποιος

σύντροφος του ΚΚΕ ήρθε από την

Ελλάδα και μας προετοίμασε για το τι

μας περιμένει επιστρέφοντας στην

Ελλάδα. Μια μέρα αποχαιρετήσαμε το

Μετρό και με κλάματα έφυγα για το

σπίτι μου. Λίγες μέρες πριν φύγω για

την Ελλάδα από τη δουλειά μου στο

Μετρό, σε συγκέντρωση υπαλλήλων

του Υπουργείου Σιδηροδρομικών,

παρασημοφορήθηκα για τις υπηρεσίες

μ ο υ σ τ ο Σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο τ η ς

Τσεχοσλοβακίας.

Σ τ ι ς 1 6 Φ λ ε β ά ρ η 1 9 8 0

αποχαιρετήσαμε και την Πράγα.

Πρώτα πήγαμε αεροπορικώς στη

Σόφια και την άλλη μέρα πήραμε το

τραίνο για τη Θεσσαλονίκη. Στην

κωμόπολη Πετρίτσε μου συνέβηκε κάτι

που το περίμενα έτσι κι αλλιώς. Στο κουπέ μπήκε ένας

συνορίτης και μας πήρε τα διαβατήρια. Μετά από λίγο

ήρθε ένα «μούτρο» της Ασφάλειας και μου είπε να τον

ακολουθήσω. Μπαίνοντας σ' ένα γραφείο, άρχισαν τα

ουρλιαχτά και να φωνάζει ότι πρέπει να ξεχάσω αυτά που

έμαθα και σπούδασα εκεί, εδώ που ήρθα τέτοια δεν

περνάνε, ότι η Ελλάδα δεν μας χρειάζεται εμάς και τα

επαγγέλματά μας. Μου είπε κι άλλα για δημοκρατία και

ελευθερία. Συνοδεύοντάς με στο βαγόνι, μου ξαναείπε

αυτά που έμαθα να τα βγάλω από το μυαλό μου. Του

απάντησα ότι αυτό δε γίνεται και ότι η Αθήνα και η

Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλα κέντρα και σίγουρα

χρειάζονται Μετρό. Η γυναίκα μου και το παιδάκι μου

κλαίγανε φωναχτά. Ο αστυνόμος μου είπε ότι δε θα

χρειαστεί να πάω στην αστυνομία την επόμενη μέρα και

ότι ο ίδιος θα τους ειδοποιήσει. Εγώ σκέφτηκα «να, αυτή

είναι η δημοκρατική και ελεύθερη Ελλάδα!». Συνεχίσαμε

το ταξίδι μας για τη Θεσσαλονίκη με τη συνοδεία του

αστυνομικού οργάνου που στεκότανε στο παράθυρο του

διαδρόμου του τραίνου. Κατά το βραδάκι φτάσαμε στη

Θεσσαλονίκη. Βγαίνοντας από το ταξί βλέπω τους δρόμους

χάλια μετά τη βροχή, παντού λάσπες. Την επόμενη μέρα

καθόμουνα στο μπαλκόνι και είδα ένα παιδί να πουλάει το

Αντίο Πράγα!
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«Ριζοσπάστη». Του έκανα νόημα να έρθει επάνω. Ήταν ο

συν. Αλέκος, υπάλληλος του Δήμου Σταυρούπολης. Ήρθα

σε επαφή με το ΚΚΕ. Με δέχθηκαν με ανοιχτές τις αγκαλιές.

Πήγα στο χωριό μου τον Αιμιλιανό. Μίλησα με τους

χωριανούς μου. Με δέχθηκαν. Συναντήθηκα με την μάνα

μου και τον αδερφό μου. Ο Γιάννης, ένας συγγενής της

μάνας μου, μου είπε ότι για μένα έκανε ότι μπόρεσε διότι

ένας Μαϋης που ήταν μαζί μου μια μέρα για να κάνουμε

μια βόλτα στο χωριό, πήρε το όπλο του και σκόπευε να με

σκοτώσει. Ο συγγενής μας του άρπαξε το όπλο και τον

κατσάδιασε. Και έτσι με γλύτωσε. Εγώ του είπα ότι είναι

καιρός να κάνουμε το χωριό μας καλύτερο. Ναι, την πρώτη

φορά με γλύτωσε ο θείος Γιάννης και τη δεύτερη φορά, το

1983 και πάλι προσπάθησαν να με σκοτώσουν, στην

είσοδο του γραφείου στην οδό Ελευσίνας 4, στην Άνω

Ηλιούπολη. Πέταξαν από την ταράτσα ένα τούβλο, το

οποίο εάν με πέτυχε θα έκανε το κεφάλι μου θρύψαλα.

Προσπάθησα να ανεβώ πάνω στην ταράτσα της

πολυκατοικίας αλλά κανείς δεν μου άνοιγε και ο

αξιωματικός που καθότανε στο μπαλκόνι και τα είδε όλα,

απλώς μπήκε στο σπίτι του. Πήγα στα κεντρικά γραφεία

της αστυνομίας, η οποία δεν με πήρε στα σοβαρά και

γελούσαν.

Δουλειά βρήκα αμέσως στη σοβιετική εταιρία πετρελαίου.

Μετά δούλεψα σε μια ιταλική εταιρία και το 1983 μπήκα

στην Δημαρχία και έγινα μόνιμος, δούλεψα στην τεχνική

υπηρεσία του Δήμου στα έργα. Σ' αυτή την υπηρεσία πήρα

σύνταξη. Υπηρέτησα και υπηρετώ το τιμημένο ΚΚΕ. Είμαι

και μέλος της Εθνικής Αντίστασης και παρά τα 80 μου

χρόνια, μέσα μου δεν άλλαξε τίποτα – συνεχίζω τον αγώνα.

(Βλάχος Χαρίσης, 1 Ιουλίου 2011, Θεσσαλονίκη)

(

)

Φωτογραφίες – 1948, παιδικός σταθμός Velke Radesov.

Αυτός ο σταθμός ήταν πιο πέρα από το Κισίμπλ, στο

Κάρλοβυ Βάρι. Αποτελούνταν από παιδιά των χωριών

Πεύκο, Γλυκονέρι, Καστοριάς. Τα παιδιά παρακολουθούν

το πρόγραμμα που δίνουν τα παιδιά από το Πλζεν.

Ανάμεσά τους είναι ο Βλάχος Χαρίσης και Κουγιουμτζίδης

Γιάννης.

Την φωτογραφία την έβγαλε ο Βλάχος στα χωράφια του

Κιέβου έξω από την Πράγα την μέρα της Μπριγάδας το

1958. Πρώτη σειρά κάτω Βελάκης Μιμιλίδης,

Μαστρολάμπος, Κυρκόπουλος, Παπαδόπουλος. Πάνω

σειρά από αριστερά Παπαϊωάννου Λάμπης και Αλέκος –

είναι οι πρώτοι αεροπειρατές του κόσμου τα αδέλφια

Κουφοδάκη, Παπαδοπούλου, Βλάχου και η Μαρίκα

1967. Αντιπροσωπία της Πράγας στην Πρεσβεία της

Ελλάδας. Πρώτος από αριστερά Τελιορίδης, Καραστάθη,

Βλάχου, Τζήμας Σαμαρινιώτης Ανδρέας, μέλος του ΠΓ του

ΚΚΕ και Μεταλίδης Κώστας δάσκαλος.

1955. Στην πρώτη Σπαρτακιάδα, πήραν μέρος πολλά

Ελληνόπουλα και εργαζόμενες του τυπογραφείου

«Λαϊκός Αγωνιστής»

Βιβλιοπαρουσίαση
Από το βιβλίο του Βασίλη Χ. Δούλου «Κάτω Όλυμπος, ο διαχρονικός πολιτισμός, η

Εθνική Αντίσταση και ο εμφύλιος διχασμός. Η οδύσσεια ενός 13χρονου στη

Μακρόνησο, Λάρισα 2010

Ε
υχαριστούμε τον Ν. Καλόγερο ο οποίος μας έστειλε το

βιβλίο αυτό, στο οποίο εκτός από τον ηρωισμό των

χωριών της περιοχής , ο

αναγνώστης θα βρει και τα ονόματα

των ηρώων που πήραν μέρος στο

Αλβανικό Μέτωπο, στην Εθνική

Αντίσταση και στον Εμφύλιο Πόλεμο.

Το έργο του συγγραφέα αφιερώνεται

στον αείμνηστο Αντώνη Αγγελούλη

(Βρατσάνο), πρωταγωνιστή της

Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή του

Κάτω Ολύμπου , τον οποίο ο

συγγραφέας γνώρισε από πολύ

κοντά, ως τακτικό επισκέπτη στο

πατρικό του σπίτι «αφού ήταν φίλος

και συμπολεμιστής, τόσο με τον

πατέρα μου , όσο και με τον

πρεσβύτερο αδελφό μου». Στην

αφιέρωση του ο Β. Χ. Δούλος γράφει:

«Ήθελα με το έργο μου αυτό να

τιμήσω και να εξυμνήσω τις άπειρες

και μοναδικές ομορφιές της

γενέτειράς μου Ιτιάς, καθώς επίσης

και τις αντίστοιχες του Δήμου

Γόννων, όπου διοικητικά ανήκει. Θα ήταν όμως ασυγχώρητη

πα ρ ά λ ε ι ψ η , α ν σ τ ο α φ ι έ ρ ω μ α μ ο υ α υ τ ό δ ε ν

συμπεριλάμβανα και τον διαρκώς

εξελισσόμενο Δήμο του Κάτω

Ολύμπου, που έχει έδρα του τον

ι σ τ ο ρ ι κό Π υ ρ γ ε τ ό κα ι σ τ η ν

π λ η θ υ σ μ ι α κ ή τ ο υ δ ύ ν α μ η

συμπεριλαμβάνονται πανέμορφα

χωριά όπως η Ραψάνη, η Κρανιά, η

Αιγάνη κ .λπ . Παράλληλα , να

α πο δώ σω φ ό ρ ο τ ι μ ή ς σ το υς

αείμνηστους γονείς μου και ιδιαίτερα

στον πατέρα μου που θανατώθηκε

απάνθρωπα από μια ξένη ομάδα

«εθνικοφρόνων» στον Πυργετό

Λαρίσης το 1949.

Μετά την απελευθέρωση από τα

στρατεύματα κατοχής, στην οποία

ανεκτίμητο μερίδιο προσφορά έχει

όλος ο ελληνικός λαός με τη

συλλογική συμμετοχή του, με

πρωταγωνιστή στην περιοχή μας τον

Αντώνη Βρατσάνο, αντί η πατρίδα, ως

όφειλε, να του απονείμει τα εύσημα
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και τους επαίνους της, για τη θυσιαστική του προσφορά,

εξέδωσε σε βάρος του επίσημη δικαστική απόφαση, βάσει

της οποίας – άκουσον – υποχρέωνε τον παγκοσμίως φήμης

αρχιμπουρλοτιέρη του Ολύμπου, να καταβάλει στο ελληνικό

δημόσιο αμύθητη αποζημίωση για τις μεγάλες… φθορές που

προεκάλεσε στους κατακτητές, στα διάφορα εναντίον τους,

σαμποτάζ στη διάρκεια της κατοχής. Όλα αυτά υποχρέωσαν

αυτόν και τους συντρόφους του, προκειμένου να αποφύγουν

τις διώξεις και τα εκτελεστικά αποσπάσματα, να προσφύγουν

και πάλι στα παλιά γνώριμα λημέρια τους.

Έτσι, ο καταξιωμένος αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης

ταλαιπωρήθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια, αγωνιζόμενος όχι

εναντίον των ξένων εισβολέων στη χώρα μας, αλλά εναντίον

των ομοεθνών του. Τι κατάντια αλήθεια κι αυτή;

Τις συνέπειες όμως αυτής της

εθνικής τραγωδίας είχα υποστεί και

ο ίδιος στην πιο τρυφερή ηλικία της

ζωής μου, όταν στα 13 μου χρόνια

βρέθηκα περιφερόμενος από

κρατητήριο σε κρατητήριο κι από

ξερονήσι σε ξερονήσι.

Όταν όμως η μεγάλη θύελλα του

εμφυλίου πέρασε και αφού

κύλησαν αρκετά χρόνια, όπου

χρειάστηκε ν' αντιμετωπίσω ουκ

ολίγα οικονομικά, πολιτικά και

κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α ,

αναζητώντας την όποια εργασιακή

μου ταυτότητα, βρέθηκα στη

Θεσσαλονίκη, απασχολούμενος ως

διευθυντής του τυπογραφείου της

ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ε φ η μ ε ρ ί δ α ς

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Ένα βράδυ ακούγεται το τηλέφωνο της εφημερίδος να χτυπά

επίμονα.

Κύριε Βασίλη, εσάς θέλουν, μου δηλώνει η

τηλεφωνήτρια.

Πριν καλά-καλά προλάβω να πω το κλασικό «εμπρός», ακούω

με έκπληξη μία σεβάσμια φωνή να μου απαντά:

Έλα, Βασίλη, Βρατσάνος εδώ.

Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ, ώστε χρειάστηκαν αρκετά λεπτά

ώσπου να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που ζούσα δεν ήταν

όνειρο, αλλά πραγματικότητα. Βλέπετε, είχαν περάσει πολλά

χρόνια από τότε που τον είχα συναντήσει, μικρό παιδί στο

πατρικό μου, χωρίς έκτοτε να γνωρίζω αν αυτός ο μεγάλος

αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης βρισκόταν εν ζωή, ή κι

αυτός ήταν ανάμεσα στα χιλιάδες αδικοχαμένα θύματα που

στοίχισε στη χώρα μας – και στα δύο μέρη – εκείνος ο

παράλογος αλληλοσπαραγμός.

Η τηλεφωνική μας συνομιλία κράτησε πολύ λίγο. Όμως

ορίστηκε κάποια συνάντησή μας να γίνει στο εξοχικό του

αδελφού μου στην Κουτσουπιά Καρίτσας, όπου και έγινε.

Σ' αυτή τη συνάντηση, που έγινε σε συγκινητικό κλίμα,

συζητήσαμε διάφορα θέματα, γύρω από τα γεγονότα εκείνων

των δύσκολων καιρών. Αν και η συγκίνησή μας ήτα διάχυτη,

εν τούτοις και οι δύο συμφωνήσαμε ότι ποτέ πλέον η χώρα

μας δεν πρέπει να ξαναγνωρίσει τέτοιους διχασμούς.

Όταν του εκμυστηρεύτηκα τον διακαή πόθο μου να εκδώσω

κάποτε το βιβλίο αυτό και ζήτησα απ' αυτόν να μου επιτρέψει

να χρησιμοποιήσω μέρος των στοιχείων ή και κάποιων

κειμένων από το γεμάτο συγκινήσεις βιβλίο του «Βροντάει ο

Όλυμπος», χαμογέλασε με ικανοποίηση, ενώ παράλληλα,

εξέφρασε την επιθυμία του να είναι αυτός εκείνος που θα

συντάξει τον πρόλογό του.

Δυστυχώς, όμως, για μένα, τον πρόλογο αυτόν δεν πρόλαβε

ποτέ να συγγράψει, αφού μόλις λίγο πριν εκδοθεί το βιβλίο

αυτό, άφησε την τελευταία του πνοή, πλήρης ημερών,

ευτυχώς εδώ στην Πατρίδα του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.»

Ποιος ήταν ο Βρατσάνος;

Γεννημένος στη Λάρισα το 1919, ο Αντώνης Βρατσάνος

π ολ έ μ η σ ε σ το Α λ β α ν ι κό Μ έ τ ω π ο ω ς έφ εδ ρ ο ς

ανθυπολοχαγός του Μηχανικού ενάντια στους Ιταλούς και

στη συνέχεια ενάντια των

Γ ε ρ μ α ν ώ ν κα τ α κ τ η τ ώ ν .

Αντάρτης ΕΛΑΣίτης έγινε ο

στρατιωτικός καθοδηγητής

τ ο υ μ η χ α ν ι κ ο ύ , ο

α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ς

πρωτεργάτης της εποποιίας

του. Το Τάγμα Μηχανικού

Ο λύ μ π ο υ το υ ΕΛ Α Σ μ ε

δ ι ο ι κ η τ ή τ ο ν θ ρ υ λ ι κ ό

Β ρ α τ σ ά ν ο ( Α ν τ ώ ν η

Αγγελούλη) αποτελούνταν

από δύο λόχους σαμποτέρ και

έναν λόχο πολυβόλων. Ο

Αντώνης Βρατσάνος με τους

α μ α ξ ο σ τ ο ι χ ι ώ ν κ . α .

σαμποταριστές του, με τις

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ

π ρ αγ μα το π ο ι ο ύ σ ε κα τά

αμαξοστοιχιών κ.α. μέσων μεταφοράς του εχθρού, κατά

σιδηροδρομικών γραμμών και γεφυρών προξένησε μεγάλη

φθορά στις τάξεις των κατακτητών.

Ένας πολύ περιληπτικός απολογισμός της δράσης του

περιλαμβάνει:

1. Περίπου 48 900 μέτρα ανατιναγμένων γεφυρών

2. Ανατίναξη 36 σιδηροδρομικών γεφυρών.

3. Ανατίναξη 47 σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων

4. Καταστροφή 20 αμαξοστοιχιών

5. Καταστροφή 12 ατμομηχανών

6. Απώλειες εχθρού 3 066 νεκροί

7. Διακοπή επικοινωνίας 1 342 ώρες

Κορυφαίο επίτευγμα της αντιστασιακής-σαμποταριστικής

δράσης του Αντώνη Βρατσάνου είναι τον Φεβρουάριο του

1944 η ανατίναξη της 53ης γερμανικής αμαξοστοιχίας που

κατευθυνόταν στο Ανατολικό Μέτωπο γεμάτη γερμανούς

στρατιώτες και αξιωματικούς. Στοίχισε στους γερμανούς

κατακτητές 450 νεκρούς μεταξύ των οποίων και ένα στρατηγό

με το επιτελείο του και 150 αξιωματικούς της Βέρμαχτ. Η

πράξη αυτή θεωρείται από τα μεγαλύτερα σαμποτάζ στην

Ευρώπη κατά των Γερμανών κατακτητών. (σελ. 21-22).

Καλημέρα: Ο Αντώνης Βρατσάνος πέθανε στις 25/11/2008. Ο

Αντώνης Βρατσάνος συνέχισε την ηρωική του δράση από τις

γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ως διοικητής

ταξιαρχίας σαμποτέρ προξενώντας τεράστιες ζημιές στου

Αγγλοαμερικάνους ιμπεριαλιστές. Με την υποχώρηση του

ΔΣΕ βρέθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη του

-

-
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Ουζμπεκιστάν και στη Ρουμανία.

Από το ίδιο βιβλίο, σ. 66-67, αναδημοσιεύουμε την ιστορία

μιας αγωνίστριας του ΕΛΑΣ.

«Η ηρωική θυσία μιας Γοννιώτισσας»

Όταν η Εθνική Αντίσταση επιτέλεσε το μεγάλο εθνικό χρέος

της, ακολούθησε, ως γνωστόν, ο εμφύλιος πόλεμος. Και εδώ

οι συνδημότες μας Γοννιώτες – κυρίως αναγκαστικά – ένεκα

των διώξεων από τους ασύδοτους παρακρατικούς συνέχισαν

τον αγώνα τους για τον εκδημοκρατισμό της χώρας μας.

Μεγάλος ήταν ο φόρος του αίματος που στοίχισε σ' αυτούς ο

εμφύλιος διχασμός. Κάποιοι από αυτούς που επέζησαν

γύρισαν στις εστίες τους σώοι και αβλαβείς. Κάποιοι άλλοι

κατέφυγαν στις χώρες του ονομαζόμενου ανατολικού μπλοκ,

από τις οποίες πολύ αργότερα επέστρεψαν, γέροντες πλέον,

στην πατρίδα τους.

Έναν απ' αυτούς τον Γιάννη Γουγουλιά συναντήσαμε

πρόσφατα σε ένα πάρκο της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης,

κάτοικος της οποίας είναι, να ξεκουράζεται μαζί με άλλους

παλιούς συντρόφους του στα παγκάκια αυτού του πάρκου.

Τον ρωτήσαμε να μας διηγηθεί κάποια περιστατικά απ'

εκείνον το διχασμό που παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη

του

(…) Ο Γιάννη διηγείται: Στο ΔΣΕ έδωσαν τη ζωή τους 80

παλικάρια από το χωριό μας. Τον Ιούνιο του 1947, άρχισαν οι

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από το στρατό στα υψώματα

του Λιτόχωρου. Ύστερα από σκληρές μάχες και αυτοθυσία

καταφέραμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την

τοποθεσία Μάλτα. Εκεί όμως δεχθήκαμε επίθεση από

θαλάσσης και ξηράς. Μαζί μας ήταν και πολλά γυναικόπαιδα.

Το αρχηγείο τελικά κατάφερε να οδηγήσει αυτά σε ασφαλές

μέρος.

Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ την ηρωίδα αντάρτισσα από το

χωριό μου Χάιδω Πούλιου-Καραμούζη, 22 χρονών. Είχε

πληροφορηθεί το θλιβερό μαντάτο του θανάτου των τριών

αδελφών της Μήτσου, Τόλιου και Βαγγέλη, που είχαν πέσει

ηρωικά πολεμώντας για τη λευτεριά και την ειρήνη της

πατρίδας στο ΔΣΕ.

Όταν σε κάποια στιγμή η ηρωίδα αντάρτισσα

Χάιδω, βρέθηκε περικυκλωμένη από το

στρατό, χωρίς ελπίδα διαφυγής, αντί την

αιχμαλωσία, επέλεξε να μιμηθεί τις ηρωίδες

του Ζαλόγγου, πηδώντας στο κενό του

βουνού ύψους 2000 μέτρων, ώστε κι αυτή να

βρεθεί μαζί με τα άλλα αδέλφια της.

Έτσι τελείωσε πρόωρα τη ζωή της η ηρωίδα,

Γοννιώτισσα για όσους δεν γνωρίζουν την

θυσιαστική ιστορία της.

.

(

)

: 103

Από το βιβλίο «Δημοκρατικός Στρατός

Ελλάδας, Βασικοί σταθμοί του αγώνα, του

Νίκου Κυριτσή Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα

2003

Μετά από 70 ημέρες σκληρού και άνισου αγώνα, τα

τμήματα του ΔΣΕ δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις μάχες

στο χώρο του Γράμμου, είχαν εξαντληθεί και είχαν μεγάλες

απώλειες. Εφεδρείες δεν υπήρχαν και ο συσχετισμός των

στρατιωτικών δυνάμεων δεν επέτρεπε να γίνει η τελική

αναμέτρηση στο χώρο του Γράμμου. Ο κυβερνητικός

στρατός είχε δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό.

(…) Τα τμήματα του ΔΣΕ που βρίσκονταν στο Γράμμο στις

19 Αυγούστου 1948 ήταν τα εξής:

1. Η 107η Ταξιαρχία στον τομέα της Αλεβίτσας

2. Η 14η Ταξιαρχία στον τομέα του Πύργου Κοτύλης-

Χάρο

3. Η 16η Ταξιαρχία στον τομέα Αρένα-Μούκα

4. Η 103η Ταξιαρχία στον τομέα Κιάφα-Χαλίκι

5. Μια διλοχία Κάτω Αρένα

6. Η Σχολή Αξιωματικών στο Σούφλικα

7. Τρεις Πυροβολαρχίες Πυροβολικού

Το Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ, με τη διαταγή ΕΠΕ

285/19.8.1948, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ο ελιγμός

όλων των τμημάτων του ΔΣΕ από το Γράμμο στο Βίτσι. Η

διαταγή καθόριζε έτσι: «Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο

θέατρο επιχειρήσεων του Γράμμου, πλην δυο διλοχιών της

670ης Μονάδας, να διασπάσουν την εχθρική διάταξη και

να ελιχθούν στους χώρους Βίτσι-Σινιάτσικο.»

Από την πλευρά του Βιτσίου Πολυάνεμος-Ιεροπηγή-Άγιος

Δημήτριος, θα εξασφάλιζαν τον ελιγμό τα τμήματα της

18ης Ταξιαρχίας και η Ταξιαρχία που είχε φτάσει από την

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Με βάση το σχέδιο του ελιγμού, έγινε η κατανομή των

μονάδων σε φάλαγγες και καθορίστηκαν τα δρομολόγια

εξόρμησης και πορείας των τμημάτων του ΔΣΕ.

Η κατανομή των δυνάμεων προέβλεπε ότι ο ελιγμός

έπρεπε να γίνει:

1. Πρώτη Φάλαγγα η Ταξιαρχία, 16η Ταξιαρχία η

Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ και το

πυροβολικό της 670ης Μονάδας υπό ενιαία διοίκηση.

Ο στρατηγικός ελιγμός του ΔΣΕ

(20-21 Αυγούστου 1948)
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2. Δεύτερη Φάλαγγα: Η 107η Ταξιαρχία, η 14η

Ταξιαρχία, σχηματισμοί και πυροβολικό ΔΜ, δυο διλοχίες

της 670ης υπό ενιαία διοίκηση.

Στις 20 Αυγούστου 1948, με εξαιρετική ταχύτητα και

μυστικότητα, όλα τα τμήματα του ΔΣΕ στο Γράμμο

συγκεντρώθηκαν στους χώρους εξόρμησης για την

πραγματοποίηση του ελιγμού έτσι όπως καθόριζε η

διαταγή του ΓΑ.

Το κύριο χτύπημα, για να ανοίξει ο δρόμος προς το Βίτσι,

θα δινόταν στην Αλεβίτσα. Η 16η Ταξιαρχία του ΔΣΕ στις

23 η ώρα της 20.8.1948, ενήργησε αποφασιστικά,

κεραυνοβόλα, με Πάντζερ, χειροβομβίδες, αυτόματα όπλα

στην Γκίνοβα και, μέσα σε 15 λεπτά, κατέστρεψε τις 4

σειρές των οχυρωμάτων-πολυβολείων του στρατού. Έτσι,

άνοιξε ένας διάδρομος για το πέρασμα των μονάδων του

ΔΣΕ στο Βίτσι. Η 107η Ταξιαρχία εκδήλωσε επίθεση στις

20.30' στα αντερείσματα της Αλεβίτσας.

Το κατόρθωμα του ανοίγματος δεν ήταν αναίμακτο. Τα

τμήματα του ΔΣΕ που ενήργησαν κεραυνοβόλα είχαν 25

νεκρούς και 125 τραυματίες.

Το πέρασμα των μονάδων άρχισε στις 00.30' της 21ης

Αυγούστου 1948. Στις 5.30' το πρωί, οι επικεφαλείς της

φάλαγγας έφθασαν στα υψώματα Πολυανέμου και το

απόγευμα, στις 15.30', τα τμήματα βρίσκονταν στον Αγ.

Δημήτριο-Ιεροπηγή. Ο κυβερνητικός στρατός και τα

επιτελεία του αιφνιδιάστηκαν από τη γρήγορη διέλευση

του ελιγμού.

Η κυβέρνηση των Αθηνών προσπάθησε να παραπλανήσει

την κοινή γνώμη λέγοντας ότι, δήθεν, τα τμήματα του ΔΣΕ

πέρασαν στην Αλβανία. Γρήγορα, όμως, αναδιπλώθηκε,

όταν έμαθε για το σπάσιμο του κλοιού και για τις τεράστιες

απώλειες που είχε ο κυβερνητικός στρατός στην Γκίνοβα

και στην Αλεβίτσα.

Ο Γεωργίου Κοσμάς, που διετέλεσε αρχηγός του ΓΕΣ,

γράφει ότι οι νεκροί του στρατού στη μάχη του Γράμμου,

το 1948, ήταν 5.185. από αυτούς, οι 430 ήταν αξιωματικοί.

Οι τραυματίες ήταν 18.089, από αυτούς οι 1.096 ήταν

αξιωματικοί.

Με αυτό το μεγάλο και πετυχημένο στρατηγικό ελιγμό

έληξε η 70ήμερη μεγάλη μάχη του Γράμμου. Αυτός ο

ελιγμός έδειξε τη μαχητικότητα, την ικανότητα, τη δύναμη

και την αποφασιστικότητα των μαχητών και αξιωματικών

του λαϊκού ΔΣΕ. Ο αντίπαλος «χάρη στην αναπάντεχη γι'

αυτόν ηρωική αντίσταση των ανδρών μας, υποχρεώθηκε

να ρίξει στη μάχη όλες τις εφεδρείες του… χάρη στην

τεράστια υπεροχή του… προχωρούσε, χωρίς όμως ούτε

μια μοναδική φορά να μπορέσει να αποκόψει και να

εκμηδενίσει η αιχμαλωτίσει τμήμα μας» (ΔΣΕ, 9/1948, σελ.

322)

(…) Στη συνέχεια, η Απόφαση λέει: «Μέσα στη φωτιά της

μάχης στη Βόρεια Πίνδο, το στρατόπεδό μας, για να

σταματήσει το αίμα που χυνόταν, δε δίστασε να

επαναλάβει ότι θα δεχόταν κάθε έντιμη δημοκρατική

συνεννόηση που θα εξασφάλιζε στο λαό και στον τόπο την

ησυχία και την ειρήνη», τότε οι αντίπαλοί μας είπαν «ότι

αυτό ήταν η αδυναμία μας» και συνέχισαν να χτυπούν το

λαϊκό κίνημα.

Οι μαχητές και οι αξιωματικοί του ΔΣΕ έδωσαν το 1948 στο

Γράμμο μια 70ήμερη σκληρή μάχη με έναν αντίπαλο που

είχε μεγάλη υπεροχή σε έμψυχο και άψυχο υλικό και

εξοπλισμένο σαν τον αστακό με τα πιο σύγχρονα

αμερικανοαγγλικά όπλα. Άνδρες και γυναίκες, μαχητές και

αξιωματικοί του ΔΣΕ, άντεξαν και έδειξαν την δική υπεροχή

τους γιατί κάνανε αγώνα δίκαιο για την υπεράσπιση της

εθνικής ανεξαρτησίας και για μια νέα λαϊκή εξουσία κατά

του αγγλοαμερικανικού ιμπεριαλισμού, κατά των

αντιδραστικών δυνάμεων, κατά του νεοφασισμού,

ενάντια στη βία και την τρομοκρατία. Το παράδειγμα των

υπερασπιστών του Γράμμου αποτελεί πλούσια

παρακαταθήκη, είναι παράδειγμα φρονηματισμού στην

πάλη και αντίσταση. Η αυτοθυσία των μαχητών και

αξιωματικών στο Γράμμο το 1948 γέμισε τον πίνακα τιμής

των νεκρών του ΔΣΕ, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για

μια δημοκρατική, ανεξάρτητη, σοσιαλιστική Ελλάδα.

Στις 28 Αυγούστου 1948, ο Δημοκρατικός Στρατός της

Ελλάδας έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

1. Γενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ με το 1ο ο ο επιτελικά

γραφεία και βοηθητικές υπηρεσίες.

2. Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο με Πρόεδρο του ΓΓ

του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη.

Κάτω από τις άμεσε διαταγές του έχει τις

ακόλουθες μονάδες:

Σχολή Αξιωματικών του ΓΣ του ΔΣΕ με

διοικητή τον Συνταγματάρχη Πύραυλο

Ταξιαρχία σαμποτέρ του ΓΑ του ΔΣΕ με

διοικητή τον αντισυνταγματάρχη

Βρατσάνο

Επιλαρχία Ιππικού με διοικητή τον

Ταγματάρχη Νέστορα

Μοίρες πυροβολικού του ΔΣΕ

Κλιμάκιο του ΓΑ της Νότιας Ελλάδας

(ΚΓΑΝΕ) με διοικητή τον αντιστράτηγο

Καραγιώργη

η Μεραρχία Θεσσαλίας – Διοικητής

Γιώτης

η Μεραρχία Ρούμελης – Διοικητής

Διαμαντής

η Μεραρχία Πελοποννήσου – Διοικητής

:00

, 2 , 3

1

2

3
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Γκουζέλης

η Μεραρχία Κ. Μακεδονίας – Διοικητής Πετρής

η Μεραρχία Αν. Θράκης – Διοικητής Λασσάνης

η Μεραρχία Ηπείρου – Διοικητής Αρβανίτης

η Μεραρχία Καστοριάς – Διοικητής Παλαιολόγος

η Μεραρχία Καστοριάς – Διοικητής Υψηλάντης

η Μεραρχία Φλώρινας – Διοικητής Σκοτίδας

η Ταξιαρχία Καϊμακτσαλάν – Διοικητής Αμύντας

Διάφορα ανεξάρτητα τμήματα του ΔΣΕ στην Κρήτη, Ικαρία,

Σάμο, κλπ.

Φώτο Ο Πρωτόπαπας Σαράντης Γεώργιος (Κικίτσας)

εξηγεί τον ελιγμό του Γράμμου του 1948 σε αρμόδιους

στην ΛΔ της Ουγγαρίας, όπως μας εξήγησε την

φωτογραφία ο γιός του Κώστας Πρωτόπαπας

(Κικίτσας)

6

7

8

9

10

11

24

(

Πρόλογος στον 7ο τόμο (α, β, γ και δ) του βιβλίου

ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, έκδοση της Κεντρικής

Επιτροπής του ΚΚΕ, Αθήνα 2008

Μέσα σε συνθήκες αχαλίνωτης, εντεινόμενης

λευκής τρομοκρατίας, με θύματα αγωνιστές της

Εθνικής Αντίστασης κάθε μέρα, έγιναν στις 31/3/1946 οι

εκλογές βίας και νοθείας και την 1/9/1946 το δημοψήφισμά

που επανέφερε τη μοναρχία και το βασιλιά Γεώργιο Β'

Γλύξμπουργκ . Ακολούθησαν χιλιάδες συλλήψεις ,

δολοφονίες, εξορίες αγωνιστών. Κράτος και παρακράτος

συναγωνίζονται στην εξόντωση των αγωνιστών και των

οικογενειών τους, των περιουσιών τους. Πολλοί, για να

σωθούν καταφεύγουν, ένοπλα πια, στα βουνά. Ο Εμφύλιος

Πόλεμος γίνεται αναπόφευκτος.

Ο 7ος τόμος του βιβλίου, λόγω πληθώρας ύλης, απαρτίζεται

από 4 ή 5 βιβλία. Σημειώνονται στοιχεία από ομαδικά και

οικογενειακά ολοκαυτώματα αγωνιστών. Στοιχεία όσων

έπεσαν στα πεδία των μαχών, στους τόπους εκτελέσεων,

όσων άφησαν την τελευταία τους πνοή στο Μακρονήσι,

Γυάρο και άλλους τόπους μαρτυρίου.

Στο βιβλίο που κρατάτε (7α τόμος) περιγράφονται οι

θηριωδίες και πογκρόμ κρατικών οργάνων και παρακρατικών

συμμοριών, με ομαδικά ολοκαυτώματα, πάνω από 3.300

ατομικές περιπτώσεις ηρώων του ΔΣΕ και άλλων αγωνιστών

που τα ονοματεπώνυμά τους αρχίζουν από τα γράμματα Α και

Β. Στο τέλος σημειώνονται περιπτώσεις πεσόντων

αγωνισ τών , που δεν είχαν δημοσιευτεί σ τους

προηγούμενους τόμους του «Μαρτυρολογίου» και τα

στοιχεία τους μας ήρθαν τελευταία.

Καλημέρα: Ευχαριστούμε τον Τάκη Ψημμένο και την ΚΕ του

ΚΚΕ που μας έχουν στείλει όλους τους τόμους του αξιόλογου

αυτού βιβλίου. Στους τόμους αυτούς διαβάζουμε τα ονόματα

των πεσόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ

(μέχρι 7γ, Μ) με τα προσωπικά στοιχεία, πότε κατατάχτηκαν

στον ΕΛΑΣ και στον ΔΣΕ και την τοποθεσία και ημερομηνία

που σκοτώθηκαν (όπου αυτά τα στοιχεία βρέθηκαν). Σε όλους

τους τόμους έχουμε βρει τα ονόματα διαφόρων συγγενών,

πατεράδων, μανάδων, αδελφών των μελών της Κοινότητάς

μας. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να βοηθήσουμε

όλους τους Έλληνες οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τους

συγγενείς τους. Εάν δεν υπάρχουν τα ονόματά τους στους

τόμους αυτούς, ή εάν νομίζεται ότι υπάρχουν λάθη,

παρακαλούμε τους αναγνώστες να μας στείλουν τα σωστά

στοιχεία τους και τις παρατηρήσεις τους για να τα στείλουμε

για διόρθωση.

«Στους συντρόφους που δε γύρισαν»

-2011

…

»

Ας μην ήρθατε πίσω.

Ας μη φτάσατε πουθενά.

Ο δρόμος μας αρχινά

από κει που ο δικός σας τελειώνει.

Μέσα στο κάτασπρο χιόνι,

μια ματωμένη γραμμή

το δρόμο μάς δείχνει.

Ας ρίχνει τριγύρω σκοτάδι η νύχτα, ας ρίχνει…

Ακολουθούμε πιστά

τα ματωμένα σας ίχνη. (Φ. Αστέρης)

Ο Κυριάκος Μυλωνάς

Μυλωνά Αννούλα ή Σταυρούλα

Μυλωνά Μαρία

από το Μπρνο και πολλοί

αναγνώστες του περιοδικού «Καλημέρα», μας

παρακάλεσαν να δημοσιεύσουμε ονόματα των συγγενών τους

για να μάθουν για την τύχη τους. Επίσης αναδημοσιεύουμε και

μερικά άλλα ονόματα πεσόντων αγωνιστών οι συγγενείς των

οποίων βρίσκονται στην Τσεχία. Θα συνεχίσουμε να

δημοσιεύουμε τα ονόματα των πεσόντων αγωνιστών κατά

περιοχής.

, του Ανδρέα, από τη Λευκίμη

Έβρου. Νοσοκόμα στην 132 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε την

Πρωτομαγιά του 1949 στο Κρασοχώρι Σερρών, κτυπημένη από

βόμβα αεροπλάνου.

από τον Ίασμο Ροδόπης, 40 χρόνων. Αγωνίστρια

της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Οκτώβρη

1949 στην Ξάνθη.

Στοιχεία πεσόντων αγωνιστών κατά

περίπτωση στην περίοδο 1/4/1946-

31/12/1949
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Μυλωνάς Βαρσάμης

Μυλωνάς Γιώργος

Μυλωνάς Γιώργος

Μυλωνάς Γιώργος

Μυλωνάς Δημήτρης

Μυλωνάς Κώστας

Μυλωνάς Στέλιος

Μωυσίδης Αντώνης

Μωυσίδης Βενιαμίν

Μωυσίδης Γιώργος

Μωυσίδης Δημήτρης

Μωυσίδης Ηλίας

Μωυσίδης Ηλίας

Μωυσίδης Θεόδωρος

Μωυσίδης Κοσμάς

Μωυσίδης Κοσμάς

Μωυσίδης Κώστας

Μωυσίδης Νίκος

Μωυσίδης Νίκος

Μωυσίδης Νίκος

Μπαζάκας Θανάσης

Μπαζάκας Αναστάσιος

Κοράνης Αργύρης

Κοράνης Βαγγέλης

Κοράνης Βασίλης

Κοράνης Σταύρος

Κοράνης Φώτης

Κοράνης Φιλαρέτος

Κοράνης Χρήστος

Βακαλόπουλος Κώστας

από τα Λάβαρα Έβρου, 43 χρόνων.

Μαχητής του ΔΣΕ. Τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε σε

νοσοκομείο της Βουδαπέστης, όπου υπέκυψε στα τραύματά του

στις 25 Αυγούστου 1949.

από το Αλεποχώρι Έβρου. Μαχητής του 817

Τάγματος του Αρχηγείου Έβρου του ΔΣΕ. Στις 13 Σεπτέμβρη 1947

έπεσε σε εχθρική ενέδρα στο χώρο μεταξύ Λάδι-Πουλιά Έβρου

και σκοτώθηκε.

, μαχητής της 7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε στις 2 Ιούνη 1949 στην Ιλιάπετρα Ξάνθης.

γεννήθηκε το 1929 στην Λευκίμη Έβρου.

Βοσκός. Στις 4 Μαΐου 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε, με

το βαθμό του λοχία, στην 132 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε το Φλεβάρη

1949 στη Δαφνίτσα(;)

, του Θόδωρου και της Σύρμως, ψευδ.

Ορφέας) γεννήθηκε το 1919 στη Θεσσαλονίκη. Κάτοικος του

χωριού Σάκκος Έβρου. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής

Αντίστασης. Στις 19.11.1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Φοίτησε στη

Β' Σειρά της ΣΑΓΑ και στις 23.3.1948 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός

μηχανικού. Διοικητής του Λόχου Σαμποτέρ της 132 Ταξιαρχίας.

Σκοτώθηκε το 1949.

, ψευδ. Ίκαρος, από το Σουφλί Έβρου. 25

χρόνων. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Ομαδάρχης στο

Αρχηγείο Τσαλ-Νταγ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 18 Απρίλη 1947

στην τοποθεσία Κοτζιά-Ορμάν.

, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.

Δολοφονήθηκε στη Μακρόνησο.

του Γιάννη και της Σουμέλας, από το

Δροσάτο Κιλκίς. 23 χρόνων. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον

Ιούλη 1949 στη Ροδόπολη Σερρών.

του Λάζαρου και της Ελένης, από το

Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον

Ιούνη 1948 στις Μουριές Κιλκίς.

του Γιάννη, από το Καβαλλάρι

Θεσσαλονίκης. 25 χρόνων. Υπολοχαγός του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον

Αύγουστο 1948 στο Γράμμο.

του Γρηγόρη και της Ευγενίας (ψευδ.

Ρίζος), γεννήθηκε το 1917 στον Καύκασο της Ρωσίας. Κάτοικος

Μεταμόρφωσης Κιλκίς. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής

Αντίστασης. Στις 17-12-46 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ονομάστηκε

ανθυπολοχαγός ΠΕ στις 21-7-48. ΠΕ (πολιτικός επίτροπος) του

6ου Λόχου του 539 Τάγματος της 107 Ταξιαρχίας. Έπεσε στις 27

Δεκέμβρη 1948 στη μάχη του υψώματος 1341 – Μπίκοβικ, στο

Βίτσι. Λοχαγός ΠΕ τιμημένος νεκρός (Διάταγμα 3-2-49).

του Γιώργου, από το Κιλκίς. 22 χρόνων.

Μαχητής της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 18

Σεπτέμβρη 1948 στο Μπέλες.

του Στέφανου και της Κυριακής, από το

Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, 18 χρόνων. Μέλος της ΕΠΟΝ. Μαχητής

του ΔΣΕ στα τμήματα του αρχηγείου Μπέλες. Σκοτώθηκε στις 31

Μάρτη 1947 στο Μπέλες.

του Αναστάση και της Άννας, απ το

Σεβαστό Κιλκίς. Γεννήθηκε το 1920. Εργάτης. Μέλος του ΚΚΕ.

ΕΛΑΣίτης στην Κατοχή, διμοιρίτης στο 13ο Σύνταγμα. Τον

Οκτώβρη 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, στο Αρχηγείο Κρούσας.

Σκοτώθηκε το 1948 στην Ποντοκερασιά Κιλκίς.

, από το Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης. 23

χρόνων. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Ιούνη 1948 στις

Μουριές Κιλκίς.

του Χρίστου και της Παρασκευής, από το

χωριό Αντιγόνεια Κιλκίς. 21 χρόνων. Αγωνιστής της Εθνικής

Αντίστασης. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1947 στο βουνό

Κρούσα.

του Κοσμά και της Μάρθας, γεννήθηκε το

1912 στον Καύκασο Ρωσίας. Κάτοικος Μεταμόρφωσης Κιλκίς.

Κουρέας. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 3-2-48

κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Μαχητής της 103 Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε

στις 13 Γενάρη 1949 στο Βίτσι.

, από το Πευκόδασος Κιλκίς. Μαχητής της 20ης

Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1948 στην τοποθεσία

Βουρλάν.

του Παύλου, από το Πρόχωμα Θεσσαλονίκης.

22 χρόνων. Μαχητής της 20ης Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε

στις 4 Μάη 1948 στα Κερδύλια.

του Χαράλαμπου και της Ευδοκίας, από το

Δροσάτο Κιλκίς. 21 χρόνων. ΕΠΟΝίτης. Μαχητής του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε στις 20 Μάη 1947 στις Μουριές Κιλκίς.

του Γιώργου και της Δέσπως, γεννήθηκε το

1929 στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών και κατοικούσε στη Χρυσαυγή

Γρεβενών. Κτίστης. Στις 23-4-1947 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ. Στις 16-

6-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού. Στις 2-8-49 πήρε το

Μετάλλιο ανδρείας. Ήταν ΠΕ λόχου στο ΙΙΙ Τάγμα της ΣΑΓΑ. Έπεσε

στις 11 Αυγούστου του 1949 στο ύψωμα Λέσιτς του Βίτσι. Με

πρόταση της ΣΑΓΑ προηγήθηκε τιμητικά στο βαθμό του λοχαγού

πεζικού.

του Κώστα και της Βαγγελής, γεννήθηκε

το 1013 στον Αγίασμο Κοζάνης. Πήρε μέρος στην Εθνική

Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Στη μεταβαρκιζιανή

περίοδο δολοφονήθηκε στο Βρωμοπήγαδο Τσοτυλίου από

μοναρχοφασιστικές παρακρατικές συμμορίες.

του Σπύρου και της Μαρίας, γεννήθηκε το

1926 στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. Μέλος του ΚΚΕ. ΕΠΟΝίτης. Την

άνοιξη του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα τμήματα

της 8ης Μεραρχίας. Σκοτώθηκε στις 8 Ιούνη του 1949 στην

περιοχή Γιαννοχωρίου Καστοριάς.

του Πέτρου και της Κατερίνας, γεννήθηκε το

1927 στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Στις

20-11-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στο 588 Τάγμα

της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις 3 Αυγούστου του 1948 στο

Γράμμο.

του Νίκου και της Σοφίας, γεννήθηκε το 1913

στο Γιαννοχώρι Καστοριάς. Κάτοικος του χωριού Λιβαδοτόπι

Καστοριάς. Βοσκός. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε στις 28-10-1947.

Υπηρετούσε στο 588 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας. Σκοτώθηκε στις

3 Μάρτη του 1948 στη θέση Βόλια Νεστορίου.

του Γρηγόρη και της Σοφίας, γεννήθηκε το

1910 στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. Μέλος του ΕΑΜ και του ΚΚΕ.

Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1948 στις μάχες

του Γράμμου.

του Σπύρου και της Μαρίας, γεννήθηκε το 1928

στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Το Μάρτη

του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 14η Ταξιαρχία.

Σκοτώθηκε στο φυλάκιο Γιαννοχωρίου Γράμμου στις 5

Αυγούστου του 1948.

του Νίκου και της Σοφίας, γεννήθηκε το

1928 στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Την

άνοιξη του 1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι

του 1948 στις μάχες του Γράμμου.

του Λαζάρου και της Αλεξάνδρας, γεννήθηκε

το 1923 στο Λιβαδοτόπι Καστοριάς. Στην Κατοχή οργανώθηκε

στο ΕΑΜ Νέων κα στη συνέχεια, το 1943, εντάχτηκε στον ΕΛΑΣ.

Μέλος του ΚΚΕ. Το 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Αναδείχτηκε

διμοιρίτης. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1948 στις μάχες του

Γράμμου.

του Θανάση και της Χάιδως, γεννήθηκε

το 1929 στον Βράχο Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Το Μάρτη του 1947

,

(
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κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το φθινόπωρο του 1947 στο

Γλυκονέρι περιοχής Γράμμου.

, μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949 στο

Βίτσι.

, από τον Πλάτανο Αλμυρού. 24 χρόνων. Στην

Κατοχή οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ. Μετά κατατάχτηκε στο ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε το 1948.

του Γιάννη και της Σταματούλας, γεννήθηκε

το 1911 στο Δίλοφο Βοΐου. Κτίστης. Στις 11-3-48 κατατάχτηκε στο

ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 17η Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στο ύψωμα

1695 στις 13 Μάη 1949 και ετάφη στο ίδιο ύψωμα.

του Μήτσου και της Ουρανίας (ψευδ.

Ειρήνη), γεννήθηκε το 1931 στην Αετομηλίτσα Κόνιτσας.

Κ α λτσ ο π λ έ χ τρ α . Ε Π Ο Ν ίτ ι σ σ α . Δ ι ω κό μ ε ν η α π ό το

μεταβαρκιζιανό καθεστώς, κατέφυγε στις 18-6-46 στις ΟΔΕΚ –

ΔΣΕ. Υπηρετούσε στη 18η Ταξιαρχία. Έπεσε στις τελευταίες

μάχες στο Βίτσι, στις 14 Αυγούστου 1949.

Κωστέας Τραϊανος, γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Κόττα

Καστοριάς. Στις 9-3-49 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Στις 19-7-49

ονομάστηκε λοχίας πεζικού και στις 2-8-49 ανθυπολοχαγός

επιμελητείας. Υπηρετούσε στο ΙΙ Τάγμα της 102 Ταξιαρχίας.

Σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 1949 στη μάχη της Τσούκας.

, του Αναστασίου και της Κωνσταντίας, από

την Περιστερά Καστοριάς. Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό

Πόλεμο. Μέλος του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Την 1-1-47 κατατάχτηκε

στο ΔΣΕ. Στις 18-9-48 ονομάστηκε υπολοχαγός πεζικού.

Υπηρετούσε στην 107 Ταξιαρχία. Σκοτώθηκε στις 10 Γενάρη του

1949 στο ύψωμα Μάλι-Μάδι του Βίτσι.

του Θανάση και της Θεοδώρας, γεννήθηκε το

1926 στην Περιστερά Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Την

1-11-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης στη 14η Ταξιαρχία.

Σκοτώθηκε στις 14 Μάρτη του 1948 στη θέση Γκορούση του

Γράμμου από εχθρικό πυροβολικό. Ονομάστηκε Λοχίας

τιμημένος νεκρός (Αρχηγείου Δ. Μακεδονίας)

του Νίκου και της Κωνσταντίας, από την

Περιστερά Καστοριάς. ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Το φθινόπωρο

του 1946 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ. Ομαδάρχης στη 14η Ταξιαρχία.

Σκοτώθηκε στις 20 Σεπτέμβρη του 1948 στη θέση Καζάνι του

Βίτσι.

του Νίκου, από το χωριό Περιστερά Καστοριάς.

Ομαδάρχης, με το βαθμό του λοχία, στην 108 Ταξιαρχία του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε στις 10 Αυγούστου στο ύψωμα Μάλι-Μάδι, στο

Βίτσι.

του Αναστασίου και της Κωνσταντίας,

γεννήθηκε το 1920 στην Περιστερά Καστοριάς. Μέλος του ΕΑΜ

και του ΚΚΕ. Μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949.

του Μιχάλη από την Περιστερά Καστοριάς.

ΕΠΟΝίτης. Μέλος του ΚΚΕ. Μαχητής του ΔΣΕ. Υπηρετούσε στα

τμήματα της VΙΙ Μεραρχίας. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1948

στο Γράμμο.

του Γιάννη, γεννήθηκε το 1929 στο Βαψώρι

Καστοριάς. Ομαδάρχης στο Ιππικό του ΓΑ του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε

στο χωριό Παλαίστρα Φλώρινας.

, μαχητής της Διλοχίας Σαμποτέρ του ΔΣΕ.

Σκοτώθηκε στις 16 Γενάρη 1949 στο Μεσόβουνο Κοζάνης,

κτυπημένος από αεροπλάνο.

Καρανίκος Κώστας

Καρανίκου Ελένη

Καρανίκος Κώστας,

Καράτζου Μαριγούλα

Κωστέας Ανδρέας

Κωστέας Αργύρης

Κωστέας Ευθύμιος

Κωστέας Θωμάς

Κωστέας Λάζαρος

Κωστέας Παντελής

Κωστέας Θανάσης

Κωστέας Σταύρος

Ομαδικά εγκλήματα του μοναρχοφασισμού και του

αγγλοαμερικανικού ιμπεριαλισμού:

Απρίλης 1948, στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς: Παρακρατικοί

κουκουλοφόροι οργανωμένοι στη Χωροφυλακή του Χέρσου,

μία νύχτα του Απρίλη του 1948 επέδρασαν στο χωριό Μεγάλη

Στέρνα Κιλκίς. Άρπαξαν από το σπίτι τους τις αδελφές

ΕΠΟΝίτισσες ΦΩΤΕΙΝΗ και ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΕΡΙΔΗ του Ιωακείμ και

τις εκτέλεσαν εν ψυχρώ πίσω από το σπίτι τους. Από τα

κρεβάτια τους άρπαξαν τους παρακάτω, μέλη του ΕΑΜ και της

Εθνικής Αλληλεγγύης και τους έσφαξαν έξω απ' το χωριό, στα

χωράφια:

ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιακώβου

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγος του Παναγιώτη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ σύζυγος Γιώργου

Ο Γιάννης Παταρίδης, μέλος της ΕΚ Πράγας μας είχε μιλήσει γι'

αυτό το φρικτό έγκλημα στο δικό του «Θυμάμαι», το οποίο

είχαμε δημοσιεύσει στο περιοδικό μας. Ο Γιάννης μας μίλησε και

για το φρικτό θάνατο της μητέρας του Σοφία Παταρίδου, η οποία

γεννήθηκε στον Πόντο της Ρωσίας και εγκαταστάθηκε στο χωριό

Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς. Πήρε ενεργό μέρος στην Αντίσταση.

Πήρε μέρος στην απόκρυψη των όπλων του ΕΛΑΣ μετά τη

Συμφωνία της Βάρκιζας. Με την ίδρυση του ΔΣΕ βοηθούσε τους

αντάρτες. Κουβαλούσε κάθε βράδυ τα όπλα στο βουνό, τα οποία

τα είχε κρυμμένα στο σπίτι της πίσω από ένα παραθυράκι, το

οποίο σφράγιζε με τσιμέντο κάθε φορά που μετακινούσε μερικά

όπλα στο βουνό. Πιάστηκε από τη χωροφυλακή και πέρασε

στρατοδικείο στη Θεσσαλονίκη το 1948. Μεταφέρθηκε στις

φυλακές του Κιλκίς και εκεί εκτελέστηκε στις 8 Μαρτίου 1948.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Α
πό την Αυστραλία, ο Ιάκωβος Γαριβάλδης γράφει:

Σε μια υπέρμετρα δύσκολη περίοδο που διανύει ο ελληνισμός

κατά την πρώτη και δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, μια

περίοδο όπου πολλά λέγονται, ακόμη περισσότερα πράττονται

και σχεδιάζονται οι ελπίδες διάσωσης της φυλής μας όλο και

λιγοστεύουν. Το χειρότερο είναι ότι ο λαός της Ελλάδας έχει

απογοητευτεί τόσο από το σύστημα που χάνει τη θέλησή του να

συνεχίσει να προσπαθεί, δεν εμπιστεύεται κανέναν από αυτούς

που τον κυβερνούν και δεν προσβλέπει σε καμία βελτίωση στο

μέλλον.

Σε μια τέτοια τραγική κατάσταση για τον πανάρχαιο και ηρωικό

αυτό τόπο, έρχεται ο απόδημος ελληνισμός να δείξει τον δρόμο,

να φωτίσει εκεί που υπάρχει πυκνό σκοτάδι, να βοηθήσει τους

αβοήθητους ψυχολογικά και να συνδράμει στην διατήρηση ενός

πολιτισμού παρόμοιου του οποίου ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει

ξανά.

Μια σπουδαίας σημασίας περίπτωση των Ελλήνων ομογενών

που διαπρέπουν στη χώρα που ζουν και συνάμα διατηρούν

αδιάρρηκτες τις σχέσεις τους με την πατρίδα, συνεχώς

ψάχνοντας για παραμέτρους στήριξης είναι και ο ελληνισμός της

Τσεχίας. Το κομμάτι αυτό των ομογενών που ξεκινάει από το

1948 μέχρι σήμερα χωρίς να λησμονήσει τον τόπο καταγωγής

του ενώ μεταξύ του 1975 και 1990 (τρίτη περίοδος)

επαναπατρίζεται μαζικά, όπως ενημερώνει η κυρία Τασούλα

Ζησάκη- στο βιβλίο της "Ο Ελληνισμός της Τσεχίας". Αυτό

είναι ένα καυτό παράδειγμα το τι μπορεί ο Ελληνισμός εκτός

Healey
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Ο
αποχαιρετισμός του Βαγγέλη Μπενάτου έγινε στην

αίθουσα του Συλλόγου. Παραβρέθηκαν σύσσωμη όλη η

ομογένεια, όλοι οι φορείς της ομογένειας και πληθώρα

κόσμου από όλες τις ηλικίες. Εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων

Ουγγαρίας τον αποχαιρέτησε ο Λαοκράτης Κοράνης, ο οποίος είπε:

«Είχα την τιμή να αποχαιρετήσω τον δάσκαλό μου, τον οδηγητή μου

στην ανθρώπινη μου υπόσταση. Αναφέρθηκα στην

δράση του φίλου μου και συντρόφου Βαγγέλη, που

άφησε το Κάιρο με την ήσυχη ζωή και τα πλούτη για

να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της πατρίδας, πήρε

μέρος στην αντίσταση, αργότερα εντάχτηκε στο ΔΣΕ

και μετά την υποχώρηση βρέθηκε στην Ουγγαρία,

όπου και πήρε δραστήρια μέρος στην εκπαίδευση

των παιδιών που σώθηκαν. Ήταν ο άνθρωπος που

οργάνωσε στα πλαίσια του ΜΕΑ το ελληνικό

τμήμα και ήταν επί χρόνια πρόεδρος του, αλλά

διετέλεσε και αργότερα πρόεδρος του Συλλόγου».

Αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό «Ελληνισμός»

της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας τη

συνέντευξη που πρόσφατα είχε πάρει ο Δρ

Χριστόφορος Αθανασίου από το Βαγγέλη Μπενάτου

«Τον συναντήσαμε πρόσφατα στο σπίτι του. Είναι προχωρημένης

ηλικίας αλλά είναι δραστήριος και πολυάσχολος αν και πέρασε τα 85

χρόνια. Παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τόσο τις εξελίξεις στην

Ελλάδα, όσο και τις δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων

Ουγγαρίας, για τις οποίες είναι υπερήφανος. Συχνά συναντά τους

πρώην μαθητές του, που κάποτε πριν 50 χρόνια τους δίδασκε

ελληνικά και οι οποίοι τον προσφωνούν «Δάσκαλε!», που γι' αυτόν

είναι η μεγαλύτερη τιμή και ικανοποίηση. Ο συναγωνιστής μας

Βαγγέλης έχει πλούσια αγωνιστική δράση. Γεννήθηκε το 1924 σ' ένα

προάστιο του Κάιρο της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας

του καταγόμενος από την Κεφαλονιά το 1900 μετακόμισε στην

Αίγυπτο, με την ελπίδα να βρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ

η μητέρα, η οποία μετακόμισε και αυτή στο Κάιρο, κατάγονταν απ'

το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι με

αριστερές πεποιθήσεις, γι' αυτό και συνδέθηκαν με το αριστερό

κίνημα των Ελλήνων της Αιγύπτου. Ο Βαγγέλης δεν ήξερε ελληνικά,

και όταν εισάχθηκε στο ΑΜΠΕΤΕΙΟ του Κάιρο, έμαθε παράλληλα

τέσσερις γλώσσες, την ελληνική, αγγλική, γαλλική και τα αραβικά.

Απ' αυτή τη Σχολή απόκτησε το δίπλωμα ειδίκευσης στο εμπόριο.

Συνδέθηκε και ο ίδιος με το αριστερό-προοδευτικό κίνημα των

Ελλήνων της Αιγύπτου και το 1944 έγινε μέλος του ΚΚΕ. Στην περίοδο

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επιστρατεύτηκε. Υπηρέτησε στο

πολεμικό ναυτικό Κατά το τέλος του πολέμου ο Μπενάτος

Βαγγέλης, μαζί με άλλους αγωνιστές του κινήματος των Ελλήνων της

Μέσης Ανατολής, συλλαμβάνεται και επί δύο έτη βρίσκεται στις

φυλακές των Άγγλων. Μετά την αποφυλάκισή του, μαζί με άλλους

αγωνιστές πήραν το μήνυμα για έξοδο απ' την

Ελλάδα να πλαισιώσουνε τις μαχόμενες μονάδες

του ΔΣΕ. «Ήταν τέλη Αυγούστου όταν μάθαμε τη

λήξη του Εμφυλίου», μας λέει ο Βαγγέλης. «Στην

τσεχοσλοβάκικη πρωτεύουσα μας ανακοίνωσαν

πως στην Ελλάδα έληξε ο εμφύλιος πόλεμος. Το

γεγονός μας λύπησε πάρα πολύ. Τότε η οργάνωση

μας είπε να πάμε στην Βουδαπέστη για να

βοηθήσουμε τα Ελληνόπουλα του Εμφυλίου στην

εκμάθηση των Ελληνικών». Στη Βουδαπέστη

πρώτα εργάστηκε στον Σταθμό «Νίκου

Ζαχαριάδη στα Ελληνόπουλα και μετά

μετακόμισε στον παιδικό σταθμό του Ντηγκ, ως

Διευθυντής της ελληνικής γλώσσας στα

Ελληνόπουλα. «Σ' αυτόν τον σταθμό δίδαξα

εκατοντάδες Ελληνόπουλα, τα οποία αν και πέρασαν από τότε πάνω

από 40 χρόνια, όταν με συναντούν μου λένε «καλημέρα δάσκαλε»

και όχι μπάρμπα Βαγγέλη, γεγονός που δείχνει τον σεβασμό τους

στο πρόσωπό μου. Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Εκτός της ελληνική

γλώσσα, γραμματική, δίδαξα και ιστορία και γεωγραφία της

Ελλάδας. Ο αριθμός των Ελληνόπουλων στον παιδικό σταθμό του

Ντηγκ ανέρχονταν σε 400 μαθητές. Το 1953 εισάχθηκα στο

Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών Καρλ Μαρξ

Βουδαπέστης, αποφοίτησα το 1957, όπου ειδικεύτηκα στο

εξωτερικό εμπόριο. Πρώτα εργάστηκα στην επιχείρηση ΜΕΤΡΙΜΠΕΞ

και στη συνέχεια διορίστηκα εμπορικός ακόλουθος στην Ουγγρική

Πρεσβεία της Συρίας. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Έχω δύο παιδιά και

δύο εγγόνια».

Στην Βουδαπέστη ο Μπενάτος Βαγγέλης συμμετείχε σ' όλες τις

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες της ομογένειας μας.

Για ένα χρονικό διάστημα ήταν και πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης των

Ελλήνων του 2ου Διαμερίσματος Βουδαπέστης. Για αρκετά χρόνια

ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης

Αντιστασιακών-Αντιφασιστών Ουγγαρίας. Το 2004 η Ένωση

Αντιστασιακών-Αντιφασιστών Ουγγαρίας για τις υπηρεσίες που

πρόσφερε στο κίνημα, του απένειμε το βραβείο RADNOTI MIKLOS.
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Ελλάδας να προσφέρει στην μαινόμενη πατρίδα του σήμερα.

Άραγε η σωτηρία της πατρίδας επαφίεται στις ενέργειες των

αποδήμων, άραγε οι ομογενείς έχουν ρόλο και στόχο στην

αναγέννηση μιας τόσο «όμορφης και παράξενης πατρίδας»; Ο

χρόνος θα το δείξει, όμως εμείς πιστεύουμε ότι μια ελπίδα μόνον

τώρα υπάρχει, η συνδρομή και ομοψυχία των Ελλήνων

απανταχού γης. Μια ομοψυχία όπως αυτή που έχτισε τα

πανέμορφα κτίρια και δημιούργησε τις Ελληνικές Κοινότητες του

εξωτερικού όπου ο Έλληνας μετανάστευσε και παρ' όλες τις

δυσκολίες της γλώσσας και των συνηθειών διέπρεψε.

Συγχαρητήρια στη συγγραφέα Τασούλα Ζησάκη- , την νυν

Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Τσεχίας που με το βιβλίο

της αυτό προσφέρει ένα σημαντικό μήνυμα προς κάθε

κατεύθυνση, ότι ο Έλληνας όταν πραγματικά θέλει πάντα

μπορεί.

Ιάκωβος Γαριβάλδης

Συγγραφέας, εκδότης, συντονιστής σελίδων ΜΝΗΜΕΣ

(

Healey

mnimes.org)

http://diasporic.org/mnimes/archives/maintaining-greek-

identity-in-the-czech-republic

Καλημέρα: Ευχαριστούμε τον Ιάκωβο για τα ενθαρρυντικά του

λόγια σχετικά με τη δράση της Κοινότητάς μας. Επίσης τον

ευχαριστούμε για την ανάρτηση τριών άρθρων (Ελληνική

Κοινότητα Πράγας, Διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στην

Τσεχία και Ο δρόμος προς την Τσεχία 1949 βασισμένα σε υλικό

το οποίο του αποστείλαμε.

Αντίο Δάσκαλε!
Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας και η Σύνταξη του «Καλημέρα» στέλνει τα πιο θερμά συλλυπητήρια για το θάνατο του

μεγάλου δάσκαλου της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς, Βαγγέλη Μπενάτου και σε όλους τους συμπατριώτες μας της

Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας Ας είναι αιώνια η μνήμη του..



Έκθεση φωτογραφίας των Αθιγγάνων

νέων της Ελλάδας στο Μπρνο

boyatzi evangelia

karakasi irini

athanasiou dionyssia

athanasiou dionyssia

dimitriou irini

georgiou roza

haralampous panos



Εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων

Καρναβάλι για τα παιδιά

Μαθήματα για τους φίλους μας Τσέχους

Φτιάχνουμε Χριστουγεννιάτικες καρτούλες

Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας

Βουλγαροελληνική Φιλία

Το χορευτικό «Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας
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