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Απρίλης
Μάης
Ιούνιος
Σεπτέμβρης
Οκτώβρης

Ετήσια Γενική Συνέλευση και Κοπή της Πίτας
Συναυλία «Μουσικό ταξίδι στον κόσμο»,
16:00 ώρα, Vocelova 3, Praha 2
Για τα παιδιά – Αποκριάτικο Καρναβάλι,
Καθαρά Δευτέρα
ης
Εορτασμός της επετείου της 25 Μαρτίου,
Belvedere, 18:00 ώρα
Πάσχα των Ελλήνων, για τα παιδιά
εκδηλώσεις για το Πάσχα
Εκδρομή σε πρώην Παιδικό Σταθμό
Τέλος της Σχολικής Χρονιάς (ελληνικής γλώσσας)
Εγγραφή μαθητών της ελληνικής γλώσσας
ης
Εορτασμός της επετείου 28 Οκτωβρίου

Νοέμβρης
Δεκέμβρης

Συναυλία με τον Γιάννη Καπνιστή
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά

Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας για μικρούς και μεγάλους
Πρόβες χορευτικών –
μικροί – κάθε Τρίτη, 18:00 – 19:00
«Ακρόπολις» - κάθε Παρασκευή, 18:30-20:00
Μεγάλοι – κάθε Πέμπτη, 18:00 – 19:00
Όλες οι εκδηλώσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας:
www.ropraha.eu
Θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες εκδηλώσεων χωρίς
ημερομηνίες.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ

15.01.2012

Ευχόμαστε το νέο έτος 2012 να είναι γεμάτο υγεία, ευτυχία και ευημερία για τους λαούς της Ελλάδας και της Τσεχίας.
Εν μέσω της οικονομικής κρίσης σε Ελλάδα και ευρύτερα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέλαμε ως Ελληνική Κοινότητα Πράγας να θίξουμε ορισμένα
ζητήματα και αντιπαρατεθούμε με ορισμένες απόψεις και προπαγάνδα, κατευθυνόμενη κυρίως από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ευρωπαϊκών Χωρών και
κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι κατηγορίες περί Ελλήνων τεμπέληδων εργαζομένων που καταναλώνουν περισσότερα από όσα παράγουν αποτελούν χυδαίο ψέμα.
Μοναδικό στόχο έχουν να στρέψουν τους λαούς της Ευρώπης ενάντια στους Έλληνες εργαζόμενους, θέλοντας έτσι να αποκρύψουν τους πραγματικούς
ενόχους. Πραγματικοί ένοχοι είναι τα μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα και επιχειρήσεις που πλούτισαν σε βάρος των Ελλήνων εργαζομένων στα χρόνια της
ανάπτυξης.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους υπόλοιπους λαούς συμπεριλαμβανόμενου και του Τσέχικου. Τα χρέη δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι δήθεν
αλόγιστες κρατικές δαπάνες για κοινωνικές πολιτικές, αλλά οι μεγαλοεπιχειρηματίες σε κάθε κράτος με τα προνόμια που απολάμβαναν από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις.
Το μέλλον των εργαζομένων όλων των χωρών βρίσκεται στο δρόμο της αλληλεγγύης, συνεργασίας και κοινής δράσης για χάραξη άλλης οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής που στο επίκεντρο θα βάζει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.
Ελληνική Κοινότητα Πράγας

PROHLÁŠENÍ ŘECKÉ OBCE V PRAZE
15.1.2012
Přejeme Vám, aby nový rok 2012 byl pro lid v Čechách i v Řecku naplněn zdravím, štěstím a aby se všem dařilo.
V souvislosti s hospodářskou krizí v Řecku a v zemích Evropské Unie, coby Řecká obec v Praze chceme vyzvednout některé aspekty a odpovědět na
některé názory a propagandistické záměry šířené hlavně hromadnými sdělovacími prostředky Evropské Unie a jejími mocenskými kruhy.
Nařčení, že "líní" řečtí pracující a spotřebitelé, kteří údajně spotřebovávají více než produkují, jsou jednoznačně sprosté a zákeřné lži. Mají jeden
jediný cíl: obrátit evropský lid proti řeckým pracujícím, aby tak byli zakryti praví viníci a příčiny; zároveň, aby to vlády jednotlivých zemí využily k
nátlaku na vlastní pracující.
Skuteční viníci jsou ohromné hospodářské korporace a podniky, které se obohacovaly na úkor řeckého lidu v době hospodářského nárůstu.
Budoucnost pracujících všech zemí se nachází v solidaritě, spolupráci a společném postupu při vytyčení jiné ekonomicko-společenské politiky, jenž
do centra staví současné potřeby pracujících.
Řecká obec v Praze
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Συνεντεύξεις
Η Τρίτη Γενιά των Ελλήνων στην Τσεχία

10

11

12

13

14

Τέχνη
ΙΚΕΜΠΑΝΑ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
(Ανθοδετική Τέχνη της Ιαπωνίας)

Ο

Okakura Kakuzo αναφέρει "Η εκτίμηση των λουλουδιών θα πρέπει να ήταν σύγχρονη με την ποίηση του
έρωτα"... "Ο πρωτόγονος άνθρωπος, με το να προσφέρει το πρώτο λουλουδένιο στεφάνι στην
αγαπημένη του, υψώθηκε πάνω από το θηρίο. Έγινε ανθρώπινος γιατί ξεπέρασε τις ωμές φυσικές του
ανάγκες. Πέρασε στη σφαίρα της τέχνης γιατί διέκρινε τη χρησιμότητα του άχρηστου".
Κουβέντα με τη Φωτεινή Κυριακίδου για το
«δρόμο των λουλουδιών» στη Λεμεσό, Κύπρος,
Σχολή SOGETSU

Η

Φωτεινή δεν είναι μόνο «καλή και σοφή» γυναίκα
ο
όπως μας λένε από το 17 αιώνα οι Γιαπωνέζοι (όταν η
Ικεμπάνα γίνεται μία απαραίτητη τέχνη για κάθε γυναίκα στην
Ιαπωνία, αφού μέχρι τότε ήταν αποκλειστική τέχνη του
αρσενικού φύλου), αλλά και μία καλή γιαγιά με δύο
εγγονάκια, τα οποία
νταντεύει, προσέχει,
παίζει και τα διαβάζει με
μεγάλη ευχαρίστηση
μέχρι να έρθουν από τη
δουλειά οι γονείς τους.
Είναι μία απασχόληση
που χρειάζεται
υπομονή, αλ λά και
αγάπη για τα παιδιά.
Όπως μας λέει η ίδια,
«μια σύγχρονη γιαγιά δεν έχει χρόνο για ξεκούραση, για τα

δικά της ενδιαφέροντα». Κι όμως η Φωτεινή φαίνεται ότι
βρίσκει χρόνο για το πιο μεγάλο της ενδιαφέρον, την
Ικεμπάνα, την γιαπωνέζικη τέχνη της ανθοδετικής, της
δημιουργίας συνθέσεων με λουλούδια. (Όλες οι φωτογραφίες
της εργασίας Ικεμπάνα της Φωτεινής είναι της Τασούλας
Ζησάκη από τους διάφορους χώρους της οικίας της).
«Στην Κύπρο η Ικεμπάνα διαδόθηκε πριν 40-50 περίπου χρόνια
από τις συζύγους των γιαπωνέζικων διπλωματών. Η πρώτη
γυναίκα που δίδαξε ήταν Αμερικάνα και η πρώτη γυναίκα που
διδάχτηκε ήταν η Ανδρούλα Πέτρου από τη Λευκωσία, η οποία
με την πάροδο του χρόνου και αυτή δίδαξε. Έτσι ιδρύθηκε μια
ομάδα κυριών, οι οποίες διδάχτηκαν τότε, 15 άτομα, που
ακολούθησαν τη σχολή Sogetsu. Η κεντρική φιλοσοφία της
τέχνης αυτής είναι να διαδίδεται.
«Στην Ιαπωνία άρχισε να διδάσκεται στην αρχή από τους
μοναχούς. Ιδρυτής είναι ο μοναχός Senmu, της σχολής Ikenobo
(Καλύβα της Λίμνης) τον 7ο αιώνα. Γεννήθηκε σαν μία προσφορά
στους θεούς και οι πρώτες συνθέσεις τοποθετήθηκαν σαν θυσία
στους βωμούς. Και ο Παράκελσος μας λέει ότι τα φυτά είναι
κανάλια κοσμικής ενέργειας και ότι κάθε μέρος του φυτού
δέχεται την ενεργητική επίδραση των ενεργειών κάποιου
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πλανήτη – ο Κρόνος κυβερνάει τις ρίζες, ο Ερμής το σπόρο, η
Σελήνη τα φύλλα, ο Δίας τον καρπό, τα άνθη διοχετεύουν την
ενέργεια της Αφροδίτης και είναι όντα αγάπης, ομορφιάς και
ζωής. Υπάρχουν περίπου 3 μεγάλες σχολές με πολλά
παραρτήματα σε όλον τον κόσμο. Οι Γιαπωνέζοι επιμένουν
πάντα στο να δημιουργούνται εργαστήρια, δηλαδή οι δασκάλες
από τη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα παρουσιάζουν κάθε
μήνα καινούργια δουλειά και τα αποτελέσματα στέλνονται στην
Ιαπωνία. Έτσι αξιολογούνται οι εργασίες μας και μετά την
αξιολόγηση παίρνουμε το πτυχίο δασκάλας. Η κάθε
μαθητευόμενη πρέπει να παρακολουθεί για τέσσερα χρόνια τα
ο
μαθήματα της Ικεμπάνας και μετά στον 5 χρόνο δίνει εξετάσεις
για το πτυχίο της δασκάλας. Δεν σταματάει, όμως, εδώ,
υπάρχουν ακόμα έξι βαθμίδες τις οποίες τις παίρνεις με την
πάροδο του χρόνου και δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις μια
βαθμίδα κάθε χρόνο.
Στη Λεμεσό έχουμε 25 δασκάλες με πτυχία. Οι τρεις διδάσκουν,
ενώ οι άλλες μαζεύονται κάθε μήνα για να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους. Η τεχνική της Ικεμπάνας βασίζεται στην τριάδα, ο
Ουρανός (ten), η Γη (chi) και ο Άνθρωπος (jin), είναι οι τρεις

Ουρανός (ten), η Γη (chi) και ο Άνθρωπος (jin), είναι οι τρεις
βασικές γραμμές της σύνθεσης, με τρία κλαδιά, το πιο ψηλό
είναι ο ουρανός, το μεσαίο ο άνθρωπος και το χαμηλό είναι η γη.
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνοτροπίες. Για να πάρεις το πτυχίο
της δασκάλας, μέσα σε 2 ώρες πρέπει να κάνεις 10 διαφορετικές
διευθετήσεις, 10 διαφορετικές τεχνοτροπίες. Ένα βασικό λάθος
ο
είναι όταν δεν ακολουθείς τις μοίρες, αντί για 35 , να το κάνεις
ο
45 . Η Ικεμπάνα βασίζεται και στην ηρεμία, στη γαλήνη για να
γίνουν οι διευθετήσεις χαρούμενες, ανάλαφρες. Η στενοχώρια
φέρνει μια δουλειά μίζερη και καθόλου ευχάριστη. Όσο για τα
υλικά, η φύση της Κύπρου είναι πλούσια – ένα κλαδί που έχει
κοπεί από ένα δένδρο, μια ρίζα σ' ένα ποταμάκι, κ.ά. Η φύση μας
δίνει πάρα πολλά. Η αυλή μας επίσης μας δίνει πάρα πολλά. Στην
Κύπρο δεν έχουμε μόνο θάλασσα, έχουμε μια πάρα πολύ
πλούσια πανίδα, βουνά. Το χειμώνα μπορούμε να βρούμε ξηρά
κλαδιά, το καλοκαίρι ανθισμένα κλαδιά, πράσινα. Ποτέ δεν τα
κόβουμε από τα δένδρα. Μαζεύουμε αυτά που έχουνε πέσει,
αυτά που βρίσκουμε κάτω όταν κλαδεύουν τα δένδρα. Τα υλικά
που μας χρειάζονται είναι κλαδιά, φύλλα και λουλούδια, τρία
βασικά υλικά που είναι απαραίτητα σ' ένα βάζο. Οι πέτρες
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45ο. Η Ικεμπάνα βασίζεται και στην ηρεμία, στη γαλήνη για να
γίνουν οι διευθετήσεις χαρούμενες, ανάλαφρες. Η στενοχώρια
φέρνει μια δουλειά μίζερη και καθόλου ευχάριστη. Όσο για τα
υλικά, η φύση της Κύπρου είναι πλούσια – ένα κλαδί που έχει
κοπεί από ένα δένδρο, μια ρίζα σ' ένα ποταμάκι, κ.ά. Η φύση μας
δίνει πάρα πολλά. Η αυλή μας επίσης μας δίνει πάρα πολλά. Στην
Κύπρο δεν έχουμε μόνο θάλασσα, έχουμε μια πάρα πολύ
πλούσια πανίδα, βουνά. Το χειμώνα μπορούμε να βρούμε ξηρά
κλαδιά, το καλοκαίρι ανθισμένα κλαδιά, πράσινα. Ποτέ δεν τα
κόβουμε από τα δένδρα. Μαζεύουμε αυτά που έχουνε πέσει,
αυτά που βρίσκουμε κάτω όταν κλαδεύουν τα δένδρα. Τα υλικά
που μας χρειάζονται είναι κλαδιά, φύλλα και λουλούδια, τρία
βασικά υλικά που είναι απαραίτητα σ' ένα βάζο. Οι πέτρες
χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τη βάση, το kenzan,
αγκαθωτή βάση όπου καρφώνονται τα λουλούδια και τα κλαδιά.
Μια πιατέλα από το σπίτι σου μπορεί να γίνει ένα βάζο, εάν κι
εμείς έχουμε τα δικά μας βάζα, γιαπωνέζικα, τα οποία δεν είναι
καθόλου φτηνά, αλλά τα έχουμε για πολλά χρόνια. Επίσης και τα
εργαλεία μας, τα ειδικά ψαλίδια, το kenzan, όλα μας τα στέλνουν
από τη σχολή μας στη Ιαπωνία. Οι πέτρες, λοιπόν, είναι για το
kenzan, να καλύψουν την αγκαθωτή βάση, το λουλούδι μας δίνει
την όμορφη διευθέτηση και το χρώμα.
Στη Λεμεσό έχουμε 25 δασκάλες με πτυχία. Οι τρεις διδάσκουν,
ενώ οι άλλες μαζεύονται κάθε μήνα για να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους. Η τεχνική της Ικεμπάνας βασίζεται στην τριάδα, ο
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αγκαθωτή βάση όπου καρφώνονται τα λουλούδια και τα κλαδιά.
Μια πιατέλα από το σπίτι σου μπορεί να γίνει ένα βάζο, εάν κι
εμείς έχουμε τα δικά μας βάζα, γιαπωνέζικα, τα οποία δεν είναι
καθόλου φτηνά, αλλά τα έχουμε για πολλά χρόνια. Επίσης και τα
εργαλεία μας, τα ειδικά ψαλίδια, το kenzan, όλα μας τα στέλνουν
από τη σχολή μας στη Ιαπωνία. Οι πέτρες, λοιπόν, είναι για το
kenzan, να καλύψουν την αγκαθωτή βάση, το λουλούδι μας δίνει
την όμορφη διευθέτηση και το χρώμα, το φύλλο και το κλαδί
είναι για να μας δώσει τη γραμμή. Τα βάζα μπορούμε να τα
κάνουμε κι εμείς με μπουκάλια ζωγραφισμένα. Αυτό που
βλέπεις εδώ, είναι από φιννικές, τις έχω δέσει και τυλίξει, μέσα
έβαλα ένα μικρό μπολάκι με νερό και αυτό έγινε το βάζο μου με
μια ωραία γραμμή. Ναι, μ' αρέσει να στολίζω το σπίτι μου με τις
δικές μου εργασίες. Και δεν στολίζουμε μόνο το σαλόνι,
στολίζουμε όλους τους χώρους. Η ομάδα μας κάνει αρκετές
εκθέσεις, επιδείξεις, εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φιλία της
Κύπρου με την Ιαπωνία. Μια τέτοια έκθεση κάναμε φέτος και
είχε μεγάλη επιτυχία και ο κόσμος ήταν κατενθουσιασμένος.
Πολλοί από τους επισκέπτες δεν ήξεραν καν τι είναι αυτή η τέχνη,
αλλά νομίζω ότι με τις εκθέσεις μας σιγά-σιγά μαθαίνουν ότι η
Ικεμπάνα δεν είναι απλά να βάζουμε λουλούδια σ' ένα βάζο,
όπως οι ανθοδέσμες του δυτικού στυλ. Στην Ικεμπάνα μπορείς
να κάνεις μια διευθέτηση και μόνο με ένα λουλούδι, ή με τρία, ή
με επτά. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το φύλλο, το πώς θα το
τυλίξεις, τι σχήμα θα του δώσεις, το ένα φύλο μπορεί να μπει
μέσα στο άλλο για να γίνει η κατασκευή. Οι Γιαπωνέζοι
πιστεύουν ότι την όμορφη διευθέτηση την κάνει η δουλειά, γι'
αυτό και μια καλή διευθέτηση θέλει πολλή δουλειά, και γι' αυτό
επιμένουν και στα εργαστήρια. Όταν έρχονται οι μεγάλοι
δάσκαλοι από την Ιαπωνία κάνουν επιδείξεις σε μεγάλους
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χώρους, μας δείχνουν νέες τεχνοτροπίες, νέα υλικά. Τώρα έγιναν
πιο ελαστικοί εάν η ίδια η τέχνη της Ικεμπάνας δεν αλλάζει και
πολύ. Αλλά, όπως σου είπα και πριν, δεν είναι δύσκολο να βρεις
τα υλικά και στο σπίτι σου. Να, βλέπεις αυτό το βάζο – το έκανα
εγώ, πήρα μια σακούλα από ύφασμα, τη σοβάντισα, όταν
στέγνωσε την έβαψα και έγινε ένα ωραίο βάζο. Το ίδιο μπορούμε
να κάνουμε από παλιούς τενεκέδες λαδιού. Τον χτυπάς από εδώ
κι από κει, του δίνεις ένα σχήμα που θέλεις, τον βάφεις με
διάφορα χρώματα και είναι έτοιμο το βάζο σου. Υπάρχει πολύ
πλούσιο υλικό γύρω μας, σύρμα, λάστιχα, σπάγκο, πέτρες. Αλλά
ποτέ δεν πρέπει να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας. Πρέπει
να σεβόμαστε και να αγαπάμε τη φύση, για να μας αγαπά και
αυτή. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά στοιχεία για ένα
όμορφο αποτέλεσμα της εργασίας μας και αυτά είναι ο χώρος
εργασίας, ο οποίος πρέπει να είναι άψογος, καθαρός και ήρεμος,
ο τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι με τα λουλούδια και τα
εργαλεία και η εσωτερική σου στάση, διότι η Ικεμπάνα είναι μια
τελετουργική πράξη.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Για να διατηρούνται καλύτερα τα λουλούδια σε βάζα και
συνθέσεις χρειάζεται να προσέχουμε τη μεταχείρισή τους. Αν τα
αγοράζουμε, να προσέχουμε να είναι φρέσκα. Αν τα κόβουμε
εμείς οι ίδιοι, να το κάνουμε πρωί-πρωί, πριν τα δει ο ήλιος. Και,
αν δεν μπορούμε να τα βάλουμε κατ' ευθείαν σε νερό, να τα
τυλίγουμε σε απορροφητικό χαρτί (εφημερίδας) και να τα
προστατέψουμε από τη ζέστη. Στην περίπτωση των

αγριολούλουδων, φτάνοντας στο σπίτι, να τα βάλουμε ανάποδα
κάτω από τη βρύση και να τα αφήσουμε τυλιγμένα σε χαρτί
εφημερίδας, σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για λίγη ώρα πριν τα
βάλουμε στο βάζο.

Μερικές πρακτικές συμβουλές για τη διατήρηση των
λουλουδιών:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Να τα αγγίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερο.
Φτάνοντας στο σπίτι να τα βάζουμε κατ' ευθείαν σε
δροσερό νερό.
Να αφαιρούμε όλα τα χαμηλά φύλλα ώστε να μην
σαπίζουν μέσα στο νερό του βάζου.
Να αφαιρούμε κάποια φύλλα, και ακόμα κάποια
μπουμπούκια αν έχει πολλά, ώστε το άνθος να διαθέτει
περισσότερη ενέργεια.
Να κόβουμε την άκρη του μίσχου πριν τοποθετηθούν
στα βάζα. Τα λουλούδια και τα κλαδιά πρέπει πάντα να
κοπούν μέσα σε νερό ώστε να μην ρουφάνε αέρα.
Όσο πιο κοντός είναι ο μίσχος τους τόσο περισσότερο
θα κρατήσουν. Για μερικά λουλούδια είναι καλό να
χτυπήσουμε το μίσχο ή να τον κόψουμε κάθετα για να
απορροφούν περισσότερο νερό (χρυσάνθεμα,
γαρύφαλλα, κλπ.)
Να αλλάζουμε το νερό κάθε μέρα και να τα κόβουμε
λίγο στην άκρη.
Να τα ψεκάζουμε κάθε μέρα με δροσερό νερό για να
διατηρείται η υγρασία της ατμόσφαιρας.
Nα προσέχουμε να μην βρίσκονται σε ρεύματα αέρα.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ (από www.esoterica.gr)
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Γνωρίζουμε την Ελλάδα
Οδοιπορικό στο Καρά Ντερέ
Της Γεωργίας Παρχαρίδου

Τ

ο Δάσος της Ελατιάς ή κατά τους Δραμινούς Καρά Ντερέ
(μαύρο ρέμα) βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του
νομού, κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, σε
απόσταση 72 χλμ. από τη Δράμα. Έχει
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί « α υ θ ε ν τ ι κό κα ι
ανεπανάληπτο μουσείο της φύσης» και
όχι άδικα, καθώς εκεί θα συναντήσετε το
μο ν αδ ι κό σ τ ην Ε λ λάδ α δ άσ ο ς
ερυθρελάτης (νοτιότερο σημείο
εξάπλωσης στην Ευρώπη), ενώ στη θέση
«Μαγούλα» υπάρχει το μοναδικό στην
Ελλάδα δάσος σημύδας. Είναι το
μεγαλύτερο σε
βιοποικιλότητα
δάσος στην Ελλάδα και το δεύτερο στην
Ευρώπη σε χλωρίδα και πανίδα, με 1.800
είδη χλωρίδας, 40 είδη θηλαστικών και
130 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 20
σπάνια ή υπό εξαφάνιση. Η τεράστια
βιοποικιλότητά του σε χλωρίδα και
πανίδα, το καθιστά ένα εξαιρετικό
φυσικό πάρκο. Η πανίδα της περιοχής
περιλαμβάνει είδη όπως την καφετιά
αρκούδα, αγριογούρουνο, ελάφι,
ζαρκάδι, λύκο, αγριόγατο, κ.ά. Έχει
χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της
φύσης από την UNESCO και ένα κομμάτι
του είναι αυστηρά προστατευόμενο, το
λεγόμενο παρθένο δάσος του Φρακτού.
Το θέαμα που παρουσιάζει η πυκνή
βλάστηση, η οποία σχεδόν
«απαγορεύει» στον ήλιο να περάσει,
είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Τα
δέντρα που συνθέτουν το
ανυπέρβλητης ομορφιάς περιβάλλον
του Δάσους της Ελατιάς είναι η
ερυθρελάτη, ένα είδος έλατου που
απαντάται κυρίως στις Σκανδιναβικές
χώρες, αλλά στην Ελλάδα θα το βρούμε
μόνο εδώ, στο Καρά Ντερέ. Πρόκειται
για τα ψηλότερα δέντρα που μπορεί να
βρει κανείς στην Ελλάδα, με το ύψος
τους να ξεπερνά τα 50 μέτρα και να
φτάνει μέχρι τα 60 ή και τα 65 μέτρα! Δεν
είναι, όμως, μόνο η ερυθρελάτη που
κάνει το δάσος του Καρά Ντερέ
μοναδικό. Είναι και το μοναδικό στην
Ελλάδα δάσος με σημύδες, είναι οι
οξιές, είναι οι βελανιδιές, είναι τα
μαυρόπευκα, είναι οι καστανιές, είναι τα
σφεντάμια, είναι οι κέδροι, είναι οι
φράξοι, είναι τα σκλήθρα, είναι τα
μύρτιλα, καθώς και τα σπάνια μανιτάρια
που απαντά κανείς μέσα στο δάσος.

Μοναδική ανθρώπινη παρέμβαση σ' αυτό το απόλυτο φυσικό
μεγαλείο είναι το δασικό χωριό Ελατιάς στη θέση Κούτρα, που
όμως δεν αποτελεί παραφωνία στο τοπίο. Κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, στο χωριό μένουν μόνο οι δύο φύλακες, ενώ το
καλοκαίρι ο τόπος γεμίζει δασολόγους, βοτανολόγους και
λοιπούς φυσιοδίφες απ' όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να
μυηθούν στα μυστικά που έχει να τους αποκαλύψει ετούτη η
πανέμορφη γωνιά της Ροδόπης.
Για να φτάσει κανείς στο δασικό χωριό και κατ' επέκταση στο
Δάσος της Ελατιάς, παίρνει το δρόμο προς το Σιδηρόνερο και από
κει προς Σκαλωτή. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο
ανεφοδιασμού, γιατί μετά θα είστε μόνο εσείς και η φύση! Το
δασικό χωριό, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα του δάσους, είναι
προσβάσιμο και με συμβατικό αυτοκίνητο, ενώ μπορείτε
μάλιστα να διαμείνετε εδώ, αρκεί να έχετε εξασφαλίσει (εκτός,
βέβαια, από αρκετές προμήθειες) την
απαραίτητη άδεια από το Δασαρχείο.
Από κει και πάνω, όμως, αρχίζουν τα
δύσκολα: η τετρακίνηση καθίσταται
απαραίτητη για τη συνέχιση της
εξερεύνησης, αλλιώς το πιθανότερο
είναι ότι θα κολλήσετε στη λάσπη.
Σε απόσταση περίπου 6 χλμ. από το
δασικό χωριό Ελατιάς φτάνουμε σε
χαρακτηριστικό ξέφωτο. Αυτή είναι η
δασική θέση Στραβόρεμα. Τι ακριβώς
υπάρχει εκεί; Γύρω-γύρω πανύψηλα
έλατα, ένα καταπράσινο λιβάδι με
άφθονο φυσικό γκαζόν, ένα μικρό
δροσερό ποταμάκι, ένα-δυο ξύλινα
γεφυράκια, μία πέτρινη βρύση, μία
ξύλινη καλύβα του δασαρχείου, ένα
σημείο όπου μπορούμε ν' ανάψουμε
φωτιά για να ψήσουμε κι ένα μεγάλο
υπόστεγο, που στεγάζει ξύλινα
τραπέζια και ξύλινα παγκάκια, τα
οποία φυσικά μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για πικ-νικ. Εκτός
αυτών, τον Ιούλιο χαμηλά στο έδαφος,
δίπλα ακριβώς στο ρυάκι, υπάρχουν
αμέτρητες γλυκύτατες
αγριοφράουλες. Να σημειώσουμε,
επίσης, ότι σε όλη αυτήν την περιοχή
ευδοκιμούν νοστιμότατα σμέουρα,
που ναι μεν μοιάζουν με τα
βατόμουρα, εν τούτοις όμως είναι
είδος διαφορετικό και ταυτοχρόνως
σπανιότατο στα ελληνικά δάση. Και
αυτά βέβαια, όπως και οι φράουλες,
ωριμάζουν το καλοκαίρι.
Η εμπειρία της απόλυτης απομόνωσης
ανάμεσα σε πανύψηλα και πανέμορφα
δέντρα, μοναδικά στο είδος τους στη
Ελλάδα, αλλά και σπάνια ζώα και
πουλιά, είναι, σύμφωνα με όσους το
τόλμησαν, πραγματικά μοναδική και
δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο.
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Ιστορία
Ποιοι είμαστε….
Του Νίκου Καλόγερου για το «Καλημέρα»
(Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Ν. Καλόγερου – 1η
φωτογραφία, παιδιά πολιτικών προσφύγων στην πρώην
Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, σε εκδρομή στα γνωστά βουνά της
Μοραβίας, Μπέσκιντι, το 1954, οργανωτής της εκδρομής ήταν το
Συμβούλιο της ΕΠΟΝ της πόλης Οστράβας. 2η φωτογραφία,
παιδιά πολιτικών προσφύγων, από δεξιά το
Σλαβομακεδονόπουλο Γιάννης Μαντέφσκι από την Κερασιά
Εδέσσης. Αριστερά ο Καλόγερος Νίκος από το χωριό Εκκλησιές
Γρεβενών. Τη φωτογραφία την βγάλανε στο πολιτιστικό κέντρο
Στάλινγκραντ της Οστράβας. )
Αγαπητά μου προσφυγόπουλα και προσφυγοπούλες,
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες από τους παιδικούς
σταθμούς στην πρώην σοσιαλιστική χώρα της Τσεχοσλοβακίας,
όπως το Σκόκοβ, Σιλχερόβιτσε, Χεραλντίτσε, Κλοκοτσιόβ,
Χράσταβα, Κίσιμπελ, Κίσελκα.
Από τα φροντιστήρια Μπεχάρζοβ και Κράσνε Πόλε στην πόλη
Χρίπκα-Τσέσκα, Λίπα Τσέσκα, Καμενίτσα της Τσεχίας,
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες από τις τεχνικές σχολές Φσέκιν
Κομπριβνίτσε, Τρίνετς, Μίστεκ, Βιτκόβιτσε, Οστράβα,
Παρντουμπίτσε, Νάχοτ Ούντσιν, Ρόζνοφ, Γκόντφαλντοφ,
Τρούτνοφ και τόσες άλλες σχολές που όσο περνούν τα χρόνια
αρχίσαμε και τα ξεχνάμε.
Επιτρέψτε μου, αγαπητά μου αδέρφια, από την Ελλάδα, την
πατρίδα μας, να στείλω εγκάρδιους και αδελφικούς
χαιρετισμούς σ' όλα τα προσφυγόπουλα, όπου κι αν βρίσκονται
μέσω του «Καλημέρα». Ιδιαιτέρως χαιρετίζω εσάς τα
προσφυγόπουλα που βρίσκεστε στη δεύτερη πατρίδα μας, τη
σημερινή Τσεχία.
Σ' αυτή τη χώρα μεγάλωσα κι εγώ – μαζί σας. Εκεί μορφώθηκα
όπως και εσείς. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο γι' αυτή τη χώρα.
Είναι υποχρέωσή μας να την τιμάμε και να μην την ξεχνάμε.
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Μέσω του «Καλημέρα» θα ήθελα να στείλω επίσης
χαιρετισμούς σ' όλους τους συντρόφους που ήταν υπεύθυνοι
των παιδικών σταθμών, των τεχνικών σχολών και γενικά σ' όλο
τον τσεχοσλοβάκικο λαό. Στο λαό αυτής της χώρας που στη
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μας δέχτηκε με ανοιχτή
αγκαλιά και γιάτρεψε τα ψυχολογικά – εξ αιτίας του πολέμου –
τραύματά μας.
Πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στην αγαπημένη μου Οστράβα,
όπου έζησα τα περισσότερα χρόνια. Χαιρετισμούς επίσης
στέλνω στον Μίλαν Κότα, υπεύθυνος του συγκροτήματος
«Γκότσε Ντέλτσεφ». (Γι' αυτό το συγκρότημα και για τις
αδελφικές σχέσεις που είχαμε όλα τα μέλη του συγκροτήματος,
Ελληνόπουλα και Σλαβομακεδονόπουλα έγραψα παλιότερα στο
«Καλημέρα»).
Αγαπητά Αδέλφια,
Ποιοι είμαστε;
Είμαστε εμείς, τα παιδιά της Εθνικής Αντίστασης και του
εμφυλίου πολέμου. Είμαστε εμείς, που οι παππούδες μας, οι
γονείς μας και τ' αδέρφια μας πολέμησαν τον κατακτητή μέσα
από τις γραμμές του ΕΛΑΣ και αργότερα για μια λαϊκή εξουσία
μέσα από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). Είμαστε εμείς
που έχουμε πίσω μας όλους αυτούς που αγωνίστηκαν μ' όλες
τους τις δυνάμεις για μια καλύτερη ζωή στη χώρα μας, για μια
δίκαιη κοινωνία, για το σοσιαλισμό.
Εκατοντάδες δώσανε τη ζωή τους, τη νιότη τους, σ' αυτόν τον
τίμιο Αγώνα. Γι' αυτό και είναι υποχρέωσή μας – ελάχιστο φόρος
τιμής- να μην τους ξεχνάμε τόσο εμείς οι μεγαλύτεροι, όσο και οι
απόγονοί μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για κείνες τις γενιές
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ή
ραχοκοκαλιά όλων αυτών ήταν το τιμημένο ΚΚΕ.
Εμείς τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα απ' όπου κι αν
βρισκόμαστε. Να μην κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας και πώς θα
πλουτίσουμε. Ας δίνουμε κάπου-κάπου και καμιά ενίσχυση στο
ΚΚΕ έστω και το ελάχιστο (που σε καμία περίπτωση δε

συγκρίνεται με αυτό που δώσανε οι γονείς μας και τ' αδέρφια
μας). Οι ήρωες μας, μας άφησαν πλούσια παρακαταθήκη τους
ωραίους Αγώνες τους. Ωραίοι, γιατί δεν υπήρχε καμία ιδιοτέλεια
και συμφέρον, παρά διακατέχονταν από το ζήλο να εξαλείψουν
την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Να ποιοι είμαστε, λοιπόν! Παιδιά και απόγονοι των Αγωνιστών.
Και πρέπει να' μαστε περήφανοι γι' αυτό, βάζοντας κι εμείς ένα
λιθαράκι στον Αγώνα για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ας βάλουμε
λίγο τη σκέψη μας να τρέξει και θα βρούμε ποιοι είμαστε και που
πρέπει να ανήκουμε!!!
Με βαθειά συγκίνηση
Το προσφυγόπουλο από τη σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία,
Καλόγερος Νίκος, Θεσσαλονίκη, 15 Δεκέμβρη 2011

φίλος μας Δαμασκηνός Σπύρος από το χωριό Μηλιανός
Γρεβενών.
Δια μέσω του «Καλημέρα» στέλνουμε τα θερμά συλλυπητήρια
στις οικογένειές τους.
Αγαπητή Σύνταξη του «Καλημέρα», μαζί με τις αποστολές μου
σας στέλνω και δύο φωτογραφίες. Σας παρακαλώ να
δημοσιευτούν κι αυτές. Τα στοιχεία είναι γραμμένα στην πίσω
μεριά των φωτογραφιών. Ευχαριστώ.

ΥΓ: Εύχομαι ο καινούριος χρόνος, το 2012, να είναι ειρηνικός
και δημιουργικός!

Είμαι μια από τις πολλές αναγνώστριες του περιοδικού
«Καλημέρα», το οποίο εκδίδεται από την Ελληνική Κοινότητα της
Πράγας, κυρίως για τους εναπομείναντες πρώην πολιτικούς
πρόσφυγες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και για κάθε Έλληνα.
Το «Καλημέρα» το διαβάζω τακτικά και με μεγάλο ενδιαφέρον
από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα του. Διαβάζοντας και το
τεύχος 57/2011 έφτασα στη σελίδα 15, όπου ο Νίκος Καλόγερος
δημοσίευσε κάποιες αναμνήσεις και θυμήθηκα το όνομα του.
Πώς τον γνώρισα;
Ήταν στην εποχή της ανατροπής του σοσιαλιστικού συστήματος
με πρωταγωνιστή τον ''ΙΟΥΔΑ'', Μ. Γκορμπατσόφ, ο οποίος με
μια κοντυλιά ξεπούλησε τη Σοβιετική Ένωση, την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη και όλη την προοδευτική ανθρωπότητα
στους Αμερικανούς για να πλουτίσει ο ίδιος. Αίσχος, ντροπή και
περιφρόνηση είναι λίγο για τον προδότη! Την ίδια περίοδο αυτής
της αναταραχής το 1991, ο αναθεωρητισμός-οπορτουνισμός
σήκωσε ψηλά το κεφάλι του. Τότε συνήρθε το 13ο Συνέδριο του
κόμματός μας (σημ. Κ.: ΚΚΕ), όπου και αρχίζει η διακομματική
πάλη. Οι αναθεωρητές επιδιώκουν να αλλάξει το κόμμα την
ονομασία, τα σύμβολα και τις αρχές του. Ευτυχώς ύστερα από
μεγάλη διαπάλη κυριάρχησε η λογική (διότι υπήρχαν γερά
στελέχη και απλοί σύνεδροι και ανάμεσά τους και η σ. Α.
Παπαρήγα) και έτσι ανέμισε το λάβαρο το ερυθρό και
συνεχίζουμε την πορεία του κόμματος για τον τελικό σκοπό.
Στο διάστημα εκείνο ο αείμνηστος σύζυγός μου Γιώσης
Χρυσόστομος έγραψε ένα κείμενο κι έστειλε στο «Ριζοσπάστη»
με περιεχόμενο κατά του αναθεωρητισμού. Φαίνεται ότι θα
άρεσε το γραπτό του στον Νίκο Καλόγερου και του απάντησε με
μία κάρτα αφού πρώτα τον συνεχάρη για το περιεχόμενο και σε
συνέχεια έγραφε: «Εμπρός, πίσω ούτε βήμα!». Αυτή η κάρτα του
Νίκου με ενθουσίασε και την κράτησα για πολλά χρόνια με την
ελπίδα να τον γνωρίσω και προσωπικά. Κατόπιν αρκετών
προσπαθειών, συστηθήκαμε σε μία συνάντηση των πολιτικών
προσφύγων στη Θεσσαλονίκη. Γνωριστήκαμε και θυμηθήκαμε
τις παλιές μας αναμνήσεις και από τότε γίναμε φίλοι.
Τον Νίκο τον χαρακτηρίζει το θάρρος, η ικανότητα, η
επαναστατικότητα και η αποφασιστικότητα του. Με το «Εμπρός,
ούτε ένα βήμα πίσω!», εμψύχωνε και ενθάρρυνε τις καρδιές
πολλών ανθρώπων σ' εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Είναι μέλος
της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, παίρνει μέρος σε όλες τις κοινωνικές
δραστηριότητες. Δεν του ξεφεύγει ούτε μία διαδήλωση,
διαμαρτυρία, συλλαλητήριο και πορεία Ειρήνης. Κατέχει κι ένα
ιδιαίτερο ταλέντο στη γραφή ποιημάτων του αγώνα. Αρκετά
δημοσιεύματα και ποιήματα του κατά καιρούς είχα διαβάσει στο
«Καλημέρα». Νίκο, έχεις την εκτίμησή μου.
Πηνελόπη Γιώση, για το «Καλημέρα».

Αγαπητά μου προσφυγόπουλα και αναγνώστες του
«Καλημέρα»,
Ίσως πολλοί από εσάς
καλοπροαίρετα,
πιστεύω, αναρωτιέστε
γιατί ο αναγνώστης
Νίκος Καλογέρου
γράφει τακτικά και
στέλνει επιστολές στο
«Καλημέρα». Η αλήθεια
είναι ότι πραγματικά
π ρ ο σ π α θ ώ ν α
αποτυπώσω ότι
θυμάμαι από μικρό
παιδάκι από την Εθνική
Αντίσταση της πατρίδας
μας και ειδικά από τον
η ρ ω ι κ ό
Δ Σ Ε
(Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας), από ότι μου
διηγήθηκαν οι γονείς
μου και τα μεγαλύτερα
αδέρφια μου από τους
αγώνες. Το ίδιο και
πολλοί αγωνιστές αντάρτες και αντάρτισσες. Όπως και από τις
αναμνήσεις μου στη δεύτερη πατρίδα μας, τη Σοσιαλιστική
Τσεχοσλοβακία που ζήσαμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας.
Θα τα θυμόμαστε ως την τελευταία πνοή μας. Γράφω τακτικά
διότι τα χρονάκια μας, αγαπητά μου αδέρφια, τρέχουν γρήγορα
σαν το κρυστάλλινο και γάργαρο νερό του Ολύμπου. Γι' αυτό ότι
ξέρω και γνωρίζω προτιμώ να γράφετε στο «Καλημέρα», διότι
δεν θέλω να το πάρω μαζί μου. Με βαθιά συγκίνηση, Νίκος
Καλόγερος
ΥΓ: Γεννήθηκα στη Βόρεια Ελλάδα στο χωριό Εκκλησιές
Γρεβενών. Ο πατέρας μου Θωμάς πέθανε στην Τσεχοσλοβακία
στην πόλη Κρνοφ το 1967. Η μάνα μου Κυριακή πέθανε εδώ όταν
επιστρέψαμε από την Τσεχοσλοβακία.
Τα δυσάρεστα νέα εδώ στην πατρίδα μας είναι ότι πέθανε ο
Κωνσταντινίδης Γιάννης (Γιαγκούλης) από το Νέο Καύκασο
Φλωρίνης, προσφυγόπουλο από την Τσεχοσλοβακία. Πρόσφατα
σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Τορλαχίδης Γιάννης γεννημένος στην
Οστράβα. Οι γονείς του καταγόταν από το Νέο Καύκασο
Φλωρίνης. Επίσης στην Οστράβα της Τσεχοσλοβακίας πέθανε ο

Γιατί ήθελα να γνωρίσω τον Νίκο Καλόγερου
Της Πηνελόπης Γιώση
(από τη Θεσσαλονίκη, πρώην πολιτικός πρόσφυγας στην
Τσεχοσλοβακία)
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Κ: Η Σύνταξη του περιοδικού «Καλημέρα» δημοσιεύει τις
επιστολές του Νίκου Καλόγερου όπως και τις φωτογραφίες και
άλλο υλικό σχετικά με την ιστορία της πολιτικής προσφυγιάς
στην Τσεχοσλοβακία. Είμαστε ευγνώμονες για όλο το υλικό
που μας έχει σ τεί λει μέχρι τώρα, το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε στην έκδοση ενός λευκώματος για την
πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία. Επίσης το υλικό θα
το χρησιμοποιήσουμε και στο ψηφιακό αρχείο το οποίο
προετοιμάζουμε. Είδη ένα μέρος υπάρχει στην ιστοσελίδα μας,
www.ropraha.eu . Κάντε κλικ στην ελληνική σημαία και
πατήστε «Αρχείο» για να το δείτε.

ΕΠΟΝίτισσα. Στις 10-8-48 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, στα τμήματα του
Γράμμου. Σκοτώθηκε στην Πουλιάνα του Γράμμου.

Κεβρεκίδου Κίτσα, ΕΠΟΝίτισσα. Μαχήτρια του ΔΣΕ.
Σκοτώθηκε το 1948.

Κεβρεκίδου (Ζιανίδου) Πελαγία του Ιωακείμ, από τη
Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς. Μαχήτρια του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στη
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.
Από το Μπρνο, ο Κυριάκος Μυλωνάς μας έστειλε στοιχεία για τα
αδέρφια του και για τον αξάδερφο του για να γίνουνε οι
διορθώσεις στο «Έπεσαν για τη ζωή». Αγαπητέ Κυριάκο,
στείλαμε το σημείωμά σου στον Τ. Ψημμένο για να γίνουν οι
διορθώσεις.

Έπεσαν για τη ζωή
Μυλωνά Σταυρούλα (και όχι Αννούλα)
Ο αναγνώστης μας Παύλος Κεβρεκίδης από την πόλη Μπρνο μας
παρακάλεσε να βρούμε τα ονόματα των συγγενών του που
σκοτώθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο. Δημοσιεύουμε τα ονόματα
που βρήκαμε στη σ. 412, «Έπεσαν για τη ζωή», τόμο 7γ, έκδοση
της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κεβρεκίδης Θανάσης, από τους Τσάκωνες Πέλλας, του
Χρήστου και της Παναγιώτας, γεννήθηκε το 1900, μέλος του ΚΚΕ,
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Στις 30-8-47 κατατάχτηκε
στο ΔΣΕ. Στις 30-5-49 ονομάστηκε ανθυπολοχαγός πεζικού.
Σκοτώθηκε τον Ιούλη 1949 στη Αριδαία Πέλλας.

Κεβρεκίδης Λάζαρος, του Παναγιώτη και της Ευμορφίας
(ψευδώνυμο Καραγκιόζης), γεννήθηκε το 1925, στους Βάλτους
Κιλκίς. Χασάπης. Μέλος του ΚΚΕ. Αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Στις 6-6-1947 κατατάχτηκε στο ΔΣΕ, ονομάστηκε
ανθυπολοχαγός ΠΕ στις 2-4-1949. Πολιτικός Επίτροπος (ΠΕ)
διμοιρίας στη 14η Ταξιαρχία. Έπεσε στις 15 Ιούνη 1949 στις μάχες
του Βίτσι στη θέση «Μεμονωμένο Δέντρο» της Κρανιώνας.
Υπολοχαγός ΠΕ τιμημένος νεκρός (Δ/γμα 7.-7-49)

Κεβρεκίδης Νίκος, του Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1926 στο
Βάλτο, Κιλκίς. Μαχητής του 539 Τάγματος του Αρχηγείου
Δυτικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 29 Νοέμβρη 1947
στο χωριό Καβάσιλα Ημαθίας.
ο 1926 στο Βάλτο, Κιλκίς. Μαχητής του 539 Τάγματος του
Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε στις 29
Νοέμβρη 1947 στο χωριό Καβάσιλα Ημαθίας.

Κεβρεκίδης Πέτρος, μαχητής του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε το 1949.
Κεβρεκίδης Τάκης του Παναγιώτη, από το Βάλτο Κιλκίς, 22
χρόνων. Μαχητής του Αρχηγείου Ηπείρου του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε
στις 10 Οκτώβρη 1948 στην Κόνιτσα.

Κεβρεκίδης Χρυσόστομος, του Μιχάλη και της Σοφίας,
γεννήθηκε στον Καύκασο. Κάτοικος Φλώρινας. Επιλοχίας της 18ης
Ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Σκοτώθηκε τον Ιούλη 1949 στην τοποθεσία
Πολένα στο Βίτσι.

Κεβρεκίδου Βάσω του Ισαάκ και της Όλγας, γεννήθηκε το
1930 στο Νέο Καύκασο Φλώρινας. Μαθήτρια Γυμνασίου.
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Του Ανδρέα και της Μυρσίνης από το χωριό Λευκίμη, Έβρου.
Γεννήθηκε το 1928. Στο ΔΣΕ κατατάχτηκε το 1947, μαχήτρια στην
7η Μεραρχία της 132 Ταξιαρχίας στο 35ο Τάγμα του ΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΣΙΝΕΖΗ. Μετά πέρασε στο 20 πυροβολικό της 7ης Μεραρχίας
στην περιοχή Σερρών με διοικητή τον Παπαβασιλείου Βασίλη ως
νοσοκόμα. Σκοτώθηκε την Πρωτομαγιά το 1949 στο χωριό
Κρασοχώρι Σερρών από ρουκέτα αεροπλάνου.

Μυλωνάς Γιώργος
Του Ανδρέα και της Μυρσίνης από το χωριό Λευκίμη Έβρου,
γεννήθηκε το 1930. Στο ΔΣΕ κατατάχθηκε το 1947 στην 7η
Μεραρχία, στην 132η Ταξιαρχία ως μαχητής-σαμποτέρ.
Σκοτώθηκε της 2 Ιουνίου 1949 στην Ηλιάπετρα Ξάνθης.

Μυλωνάς Γιώργος
Του Χρήστου και της Γιαννούλας από το χωριό Λευκίμη Έβρου.
Γεννήθηκε το 1929. Στις 4 Μαΐου 1947 κατατάχθηκε στο ΔΣΕ.
Υπηρετούσε με το βαθμό του λοχία στην 132η Ταξιαρχία. Το 1948
τραυματίστηκε στο κεφάλι και ήταν στο νοσοκομείο της Σόφιας,
Βουλγαρίας. Μετά τη θεραπεία γύρισε στο ΔΣΕ και σκοτώθηκε το
Φλεβάρη 1949 στη Δαφνίτσα Ξάνθης. Ήταν πρώτος ξάδερφος
της Σταυρούλας και του Γιώργου Μυλωνά.

Η μάχη της Φλώρινας
(Κ: Πολλοί αναγνώστες μας παρακάλεσαν να γράψουμε κάτι
για τη μάχη της Φλώρινας, όπου χάσανε αδέρφια, συγγενείς
και γονείς. )
Στις 12 Φλεβάρη 1949, ο ΔΣΕ έδωσε στη Φλώρινα μια από τις
φονικότερες και σκληρότερες μάχες. Η Φλώρινα και η γύρω
περιοχή της ήταν πολύ καλά οχυρωμένη. Την κατείχε και
υπεράσπιζε ολόκληρη μεραρχία του κυβερνητικού στρατού,
τμήματα Λοκατζήδων και πολλά μηχανοκίνητα και πυροβόλα. Το
χτύπημά της είχε οπωσδήποτε μεγάλη στρατιωτική και πολιτική
σημασία. Αυτό το γνώριζαν καλά και οι δύο αντιμαχόμενες
πλευρές, κι εμείς και οι αντίπαλοί μας. Τη μάχη αυτή από την
πλευρά του ΔΣΕ τη διηύθυναν ο Βλαντάς και ο Γούσιας. Σ΄ αυτή
τη μάχη ρίχτηκαν πολλές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Βίτσι.
Η επίθεση άρχισε τα μεσάνυχτα στις 12 Φλεβάρη συνδυασμένη
από πολλά σημεία. Στην πόλη έβαζε και το πυροβολικό μας. Στην
επίθεση μετείχαν δυνάμεις της 107ης, 18ης, 14ης και 109ης
ταξιαρχίας του ΔΣΕ. Στην πρώτη φάση της είχε αποτελέσματα.
Καταλήφθηκαν ορισμένα υψώματα που δέσποζαν πάνω απ' την

πόλη και μερικά τμήματά μας μπήκαν και μέσα σ' αυτή. Όμως
τελικά οι δυνάμεις μας αποκρούστηκαν από τις γερά
οχυρωμένες δυνάμεις του αντιπάλου και λόγω των λαθών της
διοίκησης μας που διεύθυνε τη μάχη. Φαίνεται οι αρχηγοί μας
δεν διδάχθηκαν από τις αποτυχίες μας στα Γρεβενά, στην
Κόνιτσα, στο Μέτσοβο, κ.α., όπου αποδείχθηκε ότι αν δεν
πέσουν τα γερά οχυρωμένα υψώματα που δεσπόζουν πάνω από
τη πόλη και αν δεν κρατηθούν αυτά, είναι αδύνατο να την
καταλάβεις, πόσο μάλλον να την κρατήσεις. Ή έστω και αν τα
πήραν υπόψη τους όλα αυτά στο σχέδιο τους η οργανοτεχνική
προετοιμασία παρουσίασε ελλείψεις, καθώς και αδυναμίες
κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.
Θα αναφέρω μόνο το δικό μας παράδειγμα για τη συμμετοχή του
ουλαμού μας στη μάχη της Φλώρινας που θα μπορούσε με τη
δράση του να βοηθήσει στην καλύτερη έκβαση της αν δεν
υπήρχε κάποια καθυστέρηση… Τι έγινε; Πήραμε διαταγή αργά
τη νύχτα να φορτώσουμε τα πυροβόλα και να ξεκινήσουμε για τη
μάχη. Ώσπου να συγκεντρώσουμε τα υλικά, να φορτώσουμε τα
πυροβόλα, τα βλήματα, κ.λπ., πέρασε κάμποση ώρα.
Προχωρώντας κατόπιν στο χιονισμένο και δύσκολο δρόμο προς
την Τριανταφυλλιά κατεβήκαμε στον κάμπο. Κόντευε να
ξημερώσει. Και ενώ τα τμήματά μας άρχισαν να οπισθοχωρούν,
δόθηκε διαταγή και σ' εμάς να επιστρέψουμε στη βάση.
Επιστρέφαμε άπραγοι χωρίς να μπορέσουμε να συμβάλουμε
αποφασιστικά στη μάχη.
Ευτυχώς που είχαμε φτάσει μόνο κοντά στην πόλη γιατί αν μας
έπαιρνε η μέρα εκεί στον κάμπο, κοντά στην πόλη, θα μας
θέριζαν με τους όλμους και τ' άλλα πυρά τους. Ίσως να μας
έπαιρναν και τα πυροβόλα που δεν μεταφέρονταν εύκολα και να
μας αιχμαλώτιζαν. Και τώρα στην επιστροφή μας προς
Τριανταφυλλιά μας βάζαν με όλμους. Όμως ευτυχώς δεν είχαμε
απώλειες. Ποιος έφταιγε και γι' αυτή την ανοργανωσιά; Οι
αρχηγοί μας που διεύθυναν τη μάχη της Φλώρινας δεν έλεγχαν
τη διεξαγωγή της. Και στην κατάλληλη στιγμή, τότε που υπήρχε
ανάγκη να ρίξουν εφεδρείες και όλα τα μέσα που διαθέταμε για
να εξουδετερώσουμε την αντίσταση, δεν το' καναν.
Έτσι, παρά το ότι και εδώ οι απλοί μαχητές μας πολέμησαν
ηρωικά, δεν πετύχαμε το σκοπό μας: να καταλάβουμε και να
κρατήσουμε, όσο θα ήταν δυνατό, τη Φλώρινα. Γεγονός που θ'
ανέβαζε ακόμη περισσότερο το κύρος του ΔΣΕ και το ηθικό του
λαού μας. Θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πανικό και σύγχυση
στις γραμμές του αντίπαλου. Έγινε το αντίθετο. Χάσαμε τη μάχη
και μάλιστα είχαμε πολλές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες.
Τόσες, όσες σε καμιά άλλη μάχη που είχαμε δώσει σε πόλεις. Το
ένα τρίτο και πάνω των ανταρτών που επιτέθηκε στη Φλώρινα
σκοτώθηκε, τραυματίστηκε ή αιχμαλωτίστηκε. Και χώρια η υλική
και ηθική ζημία που πάθαμε.
Όταν τα τμήματα μας επέστρεφαν στη βάση τους, τότε άκουγες
τους ηρωικούς μαχητές να μιλούν με πίκρα και λύπη για την
αποτυχία μας αυτή. Και για τους τόσους συμπολεμιστές μας,
που χάσαμε. Και όμως, οι καθοδηγήσεις μας μίλησαν, έβγαλαν
γενικά συμπεράσματα από τη μάχη, αλλά ευθύνες δεν έριξαν σε
κανέναν. Γιατί; Μήπως δεν ήταν υπεύθυνοι ο Βλαντάς και ο
Γούσιας για την αποτυχία μας; Αυτοί δεν ήταν υπεύθυνοι, αφού
αυτοί διηύθυναν και καθοδηγούσαν τη μάχη; Αυτοί οργάνωσαν
την επιχείρηση. Πριν λίγους μήνες, για άλλες αποτυχημένες
επιχειρήσεις, με λιγότερη σημασία και αξία, εκτελέστηκαν
στελέχη, διοικητές ταξιαρχιών, όπως έγινε με τους συντρόφους
ταξιάρχες Γ. Γεωργιάδη, που κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος της
ήττας στην Έδεσσα, και Γ. Γιαννούλη, που, όπως σημείωσα,

κατηγορήθηκε επίσης για εγκατάλειψη θέσης στην Μπάτρα, στις
μεγάλες επιχειρήσεις του Γράμμου του 1948. Πάντως η
αποτυχία μας αυτή στη Φλώρινα δεν ήταν καλό προμήνυμα για
τις μεγάλες μάχες που θα δίναμε αργότερα στις επιχειρήσεις στο
Βίτσι. Ο αντίπαλος δικαιολογημένα πανηγύριζε για την ήττα μας.
Ωστόσο, παρά την αποτυχία μας στη Φλώρινα και την πίκρα που
δοκιμάσαμε από την ήττα μας, το ηθικό των μαχητών μας
παρέμεινε ακμαίο. Παντού κυριαρχούσαν τα συνθήματα: «Στο
Βίτσι ο εχθρός δεν θα περάσει!», «Το Βίτσι θα γίνει ο τάφος του
μοναρχοφασισμού» και πως «ο χρόνος 1949 θα 'ναι χρόνος της
νίκης μας». Πιστεύαμε πραγματικά πως θα νικήσουμε. Στην
ηγεσία μας, στρατιωτική και κομματική, είχαμε απόλυτη
εμπιστοσύνη. Έστω και αν κάπου-κάπου είχαμε αποτυχίες σε
μάχες. Αντλούσαμε δύναμη και πίστη, γιατί ήμασταν
πεπεισμένοι για το δίκαιο του αγώνα μας. Και αυτό ήταν που μας
έδινε θάρρος και αποφασιστικότητα, που μας παρότρυνε ν'
αγωνιστούμε και ακόμη και να θυσιαστούμε για τα ιδανικά μας
και το δίκαιό μας. Ήμασταν αισιόδοξοι και αποφασισμένοι να
εκπληρώσουμε οποιαδήποτε αποστολή που θα μας ανέθεταν οι
καθοδηγητές μας, το Κόμμα μας.
Εκείνες τις ημέρες, κατά τα τέλη Φλεβάρη, στα υψώματα Κούλα,
Πλατύ, Γκλάβατα και σε ολόκληρη τη διάταξη μας στο Βίτσι,
έγιναν αλλαγές. Και στις θέσεις που κατείχαν η 16η, η 103η και η
108η ταξιαρχία ήρθαν και πήραν διάταξη η 14η, 18η και 107
ταξιαρχία. Ήταν αυτές οι ταξιαρχίες που είχαν πάρει μέρος στη
μάχη της Φλώρινας. Στα οχυρωμένα και προωθημένα υψώματα
Πλατύ, Κούλα, Γκλάβατα, αν θυμάμαι καλά, πήρε διάταξη η 107η
ταξιαρχία, που είδε διοικητή το σύντροφο Παύλο Τομπουλίδη,
αξιωματικό του αστικού στρατού.
Επίσης εκείνες τις ημέρες μου ανακοίνωσαν πως με διαταγή του
ΓΑ ονομάστηκα επιλοχίας πυροβολικού του ΔΣΕ.
Το Μάρτη του 1949, με βάση καλό σχέδιο του ΓΑ του ΔΣΕ
πραγματοποιήθηκε ελιγμός μεγάλων δυνάμεων της 9ης
Μεραρχίας και της Σχολής Αξιωματικών του ΓΑ του ΔΣΕ από το
Βίτσι στο Γράμμο. Η Σχολή Αξιωματικών για αντιπερισπασμό
έφτασε μέχρι την περιοχή Γρεβενών, δημιουργώντας την
εντύπωση στον αντίπαλο πως θα χτυπηθούν στα Γρεβενά. Με
γρηγοράδα όμως γύρισε προς Σμόλικα και ενήργησε εκεί με
διαταγή που είχε. Και μαζί με τμήματα της 9ης Μεραρχίας και της
16ης ταξιαρχίας που είχαν περάσει από το Βίτσι στο Γράμμο
δώσαν πολλές μάχες σε οχυρωμένες θέσεις του αντιπάλου στο
Γράμμο, απελευθερώνοντας και ανακαταλαμβάνοντας μεγάλες
περιοχές για τις οποίες ο στρατός είχε χύσει πολύ αίμα για να τις
καταλάβει το 1948. Οι σοβαρότερες από αυτές τις μάχες ήταν της
Πυρσόγιαννης, του Πύργου Στράτσανης, του Γοργοποτάμου, της
Αλεβίτσας, του Προφήτη Ηλία, της Οξυάς, στα Πατώματα κ.α.,
που προξένησαν στον αντίπαλο πολλές απώλειες και απέδωσαν
αρκετά λάφυρα. Πανωλεθρία έπαθε ιδίως η 75η ταξιαρχία του
αντιπάλου που κυκλώθηκε και διαλύθηκε. Στην ανακατάληψη
του Γράμμου πήραν μέρος και μονάδες του πυροβολικού μας.
Εδώ στο Βίτσι τμήματα της 9ης Μεραρχίας του Βαϊνά, στις 31
Μαρτίου, ενήργησαν επίθεση για την κατάληψη της κορυφής
του Βίτσι. Η επίθεση αυτή ήταν αντιπερισπαστική για να
συγκεντρώσει εδώ ο αντίπαλος την προσοχή του δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα σε μεγάλες δυνάμεις του ΔΣΕ να περάσουν στο
Γράμμο, συντρίβοντας συνάμα δυνάμεις του αντιπάλου στην
Αλεβίτσα. Στην κορυφή του Βίτσι, όσο συνεχίζονταν η μάχη έβαζε
και ο ουλαμός μας με τα δύο πυροβόλα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Βιβλιοπαρουσίαση
Του Ιακώβου Γαριβάλδη, εκδότης, συγγραφέας, Μελβούρνη,
Αυστραλία
ΜΝΗΜΕΣ - ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΗΣ
http://diasporic.org/mnimes/

"Ο Πόντος, στα μονοπάτια της μνήμης”

Έ

να βιβλίο γεμάτο αναμνήσεις και μελωδίες που εκδόθηκε
στην Ελλάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαρτοκοπίου
Καβάλας, με συγγραφέα τον εκπαιδευτικό και Διευθυντή
Προσφυγικού Μουσείου Συκεών Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο
Νίγδελη, βρίσκεται πλέον ολόκληρο στο διαδίκτυο.
Το συνοδεύουν τα παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου που
βρίσκονται στο δίσκο o οποίος και συμπεριλαμβάνεται στην
έκδοση. Ευχόμαστε να το
απολαύσετε.
Στον ίδιο χώρο
συνυπάρχουν και άλλα
βιβλία σε ηλεκτρονική
μορφή από την ιστορία
της ζωής των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας, και όχι
μ ό ν ο ν , σ τ ι ς σ ε λί δ ε ς
Μ Ν Η Μ Ε Σ
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
της Διασπορικής
Λογοτεχνικής Στοάς, όπως
Κωνσταντινούπολης,
Καππαδοκίας κλπ.

Η Μνήμη έχει κάθε δικαίωμα...
Σημαδιακή, οδυνηρή και επεισοδιακή γενικά η ιστορία των
προσφύγων της πατρίδας μας με όποιο κομμάτι της περιφέρειας
κι αν ασχοληθεί κανείς, καμιά όμως δεν είναι πιο οδυνηρή από
την ιστορία των Ποντίων εκτοπισμένων. Των ανθρώπων που
αποδεκατίστηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου του
πληθυσμού και του πολιτισμού που κάποτε άνθιζε και
δημιουργούσε με την ανάλογη λαμπρότητα της παράδοσης των
Ελλήνων.
Μπορούμε όμως να μιλήσουμε γι' αυτές τις ιστορίες σήμερα
που πέρασαν τόσα και τόσα χρόνια χωρίς τη δικαίωση που θα
περίμενε κανείς από έναν πολιτισμένο κόσμο; Τη δικαίωση που
δεν ζητάει εκδίκηση, δεν ζητάει αποζημίωση, παρά αναγνώριση
των δεινών και των κακουχιών που πέρασαν στον ίδιο τους το
χώρο και κατόπιν στις αναγκαστικές μετατοπίσεις, στις σφαγές
και όσοι απέμειναν στην προσφυγιά.
Το βιβλίο «Ο Πόντος – στα μονοπάτια της μνήμης» (χορηγία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρτοκοπίου Καβάλας) με συγγραφέα
τον Κωνσταντίνο Νίγδελη, σήμερα Διευθυντή του Μουσείου
Προσφυγικού Ελληνισμού Συκεών Θεσσαλονίκης, μέσα από τις
60 περίπου σελίδες του προσφέρει πάρα πολλές απαντήσεις, με
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φωτογραφικό και ακουστικό υλικό σε μορφή δίσκου που το
συνοδεύει. Η αγωνία στα πρόσωπα των εικονιζόμενων ξεπηδά
από τις σελίδες και ακούγεται μέσα από τις νότες των
παραδοσιακών τραγουδιών σημαδεύοντας έτσι και τη δική μας
μνήμη, για να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι υπάρχει αδικία σ' αυτό τον
κόσμο ακόμη που πρέπει να παταχθεί.
Έχουν πει πολλοί πως όταν δεν αναγνωρίζεις τα λάθη του
παρελθόντος τότε τα επαναλαμβάνεις και θα επαναληφθούν
σίγουρα αν δεν δοθεί η ανάλογη προσοχή σ' αυτή την κατάφορη
τραγωδία που υπέστη και ακόμη θα υποστεί μελλοντικά ως
επακόλουθο ο Ελληνισμός του Πόντου.
«...Ακολουθεί η νέα γενιά. Παρούσα και αυτή στην κοινή
προσπάθεια. Ο Σάββας Σαλτουρίδης, ο Γιώργος Λορδόπουλος, ο
Δημήτρης Αλεξανδρίδης, ο μικρός Άγγελος Σελβιαρίδης... Και
όλοι αυτοί κάτω από τους μαγευτικούς ήχους, το νταούλι του
Γιάννη Πολυχρονίδη που 'έδεσε', έδωσε το ρυθμό. Άξιοι λαϊκοί
καλλιτέχνες με ποιότητα, μεράκι, αγάπη, αλλά και απεριόριστες
προοπτικές, ομάδα που δίνει το στίγμα της συνέχειας...», γράφει
ο καθηγητής Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σελβιαρίδης στην εισαγωγή του
βιβλίου.
Συνάμα ο Κωνσταντίνος Νίγδελης παρουσιάζοντας το βιβλίο
σημειώνει:
«Ζηλεύω τη λάμψη και το παιχνίδισμα των ματιών τους σαν
μιλούν για τον τόπο τους... Βλέπω την αγάπη τους και τη λατρεία
τους γι' αυτό, το δέσιμό τους με τη γενέτειρά τους. Καταλαβαίνω
το δέος, την αδάμαστη θέλησή τους να πορευθούν στην
περπατησιά του χρόνου, στα μονοπάτια της μνήμης...»
Η μνήμη είναι το μόνο πράγμα του νου το οποίο ενεργεί και
θυμάται ανεξάρτητα από τις δικές μας επιθυμίες. Είναι εκείνο το
κομμάτι του νου που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ αυτών που
βλέπουμε εμπρός μας τώρα και αυτών που είδαμε στο

παρελθόν, διαβάσαμε ή μας
παρουσίασαν άλλοι. Αυτή η μνήμη
έχει κάθε δικαίωμα να είναι
ανεξάρτητη και αλώβητη από την
αδικία που συσσωρεύεται όλο και
περισσότερο στον πλανήτη. Μα όσο
συσσωρεύεται η αδικία τόσο
περισσότερα έχουν να δείξουν τα
μάτια των παιδιών και των
γερατειών στις ξεθωριασμένες
φωτογραφίες που μένουν κειμήλια
για όσους τα αναγνωρίζουν και τους
δίνουν την ανάλογη σημασία. Για
τ ο υ ς
υ π ό λ ο ι π ο υ ς
επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά...
για πάντα.
Το βιβλίο αυτό με τις μαρτυρίες
εγκατάστασης των προσφύγων στις
νέες τους πατρίδες ας μας μείνει στη
μνήμη για πάντα. Για να το
απολαύσετε θα πρέπει να το
αγοράσετε ή να το διαβάσετε στις σελίδες ΜΝΗΜΕΣ –
Αλησμόνητες Πατρίδες στο Διαδίκτυο και στη διεύθυνση
http://mnimes.diasporic.org/ . Στον ίδιο χώρο θα έχετε την
ευκαιρία ν' ακούσετε και την πανέμορφη παραδοσιακή μουσική
του Πόντου από το δίσκο του βιβλίου.

Α

πό την πόλη Λίμπερετς (Liberec) μετά την εκπομπή του
ραδιοφωνικού σταθμού όπου μίλησε για την Ελληνική
Κοινότητα Πράγας η Ανδρονίκη (Νίκη) Σπάλα, μια
ακροάτρια, η Κβέτα Χάλοβα (Χυνκόβα τότε) μας έστειλε μια
πολύ συγκινητική επιστολή με πολλές φωτογραφίες και ένα
ποίημα αφιερωμένο στην ακούραστη δασκάλα ελληνικών
Ζώγια. Στην επιστολή της η Κβέτα θυμάται με πολλή αγάπη και
συγκίνηση τα νέα κορίτσια από το Σταθμό «Τέπνα», Νάχοντ (βλ.
φωτογραφία του Σταθμού 1949 όπου ζούσανε τα κορίτσια που
είχαν φτάσει στην Τσεχοσλοβακία για να γλυτώσουν από τα
δεινά του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου.
Στην αρχή τα
κορίτσια ήταν
μαθητευόμενες στο
υφαντουργείο
MIKROFARA όπου
φ τ ι ά χ ν α ν ε
παιχνίδια. Η Κβέτα
ήταν υπεύθυνη στο
Σταθμό και στην
επιστολή της μιλάει
με πολύ μεγάλη αγάπη για τις Ελληνοπούλες, οι οποίες
δουλεύανε με ζήλο στο εργοστάσιο και μαθαίνανε πολύ γρήγορα
την τέχνη αυτή. Στις ελεύθερες ώρες εκτός από τις χαρούμενες
στιγμές που περνούσαν με τις τσέχες φίλες από το εργοστάσιο,
υπήρχαν και αυτές όπου τα κορίτσια ακούγανε με προσοχή το
ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα» (μετεμφυλιακά «Η
φωνής της αλήθειας») για να μάθουν νέα από τις μάχες του ΔΣΕ
(Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) και για τους γονείς και
συγγενείς τους που ήταν μαχητές του ΔΣΕ. Όλες ήθελαν να
τελειώσει αυτός ο πόλεμος και σύντομα να συναντηθούν με τους

γονείς τους και να γυρίσουν στην αγαπημένη τους Πατρίδα,
Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Κβέτα, τις ευχόμαστε να έχει πολλή
υγεία και σύντομα θα τη συναντήσουμε στο Λίμπερετς για να
μας πει περισσότερα. Για τα τότε κορίτσια, η διεύθυνση της
Κβέτας είναι: Kveta Halova, U Druziny 300, 46312, Liberec 25,
Czech Republic). Οι φωτογραφίες είναι από το Nachod, 19491950.
Η Κβέτα Χάλοβα μας έστειλε και το ακόλουθο ποίημα
αφιερωμένο στην Ζώγια από τον Πιτίκο για να τον θυμάται. Στη
φωτογραφία είναι η Ζώγια το 1950 και διαβάζουμε στο πίσω
μέρος «Χαρισμένη στην φίλη μου Κβέτα, να με θυμάται,
17.ΙΙ.1950. Τη Ζώγια την στείλανε στο Σταθμό για τις νέες
κοπέλες για να τους μαθαίνει ελληνικά. Το ποίημα το έγραψε
ένας τσέχος φίλος για να δείξει την αγάπη και σεβασμό του προς
την πατρίδα των κοριτσιών.
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Α

πό την Πράγα η Kateřina Reinerová,
za všechny spolužačka z lavice. H
Κατερίνα (και οι συμμαθητές της) ψάχνουν
να έρθουν σε επαφή με τον Έλληνα
συμμαθητή τους Νίκο Βαφειάδη. Όποιος
γνωρίζει κάτι για τον Νίκο παρακαλούμε να
επικοινωνήσει με το περιοδικό μας.
Vážení,
prosím za spolužáky bývalé SVVŠ J. A. Komenského v Říčanech u
Prahy v letech 1966 – 1969 o zprostředkování kontaktu s naším
kolegou Nikolasem Vafiadisem. Přišel mezi nás v roce 1967. Spolu
s námi prožíval na jaře 1968 studentská nadšení z uvolňování
přísných norem, zažil vstup „spřátelených vojsk“, odmaturoval.
Při každém našem ročníkovém setkání vzpomínáme na Nikose,

Τασούλα, όταν ήρθες στο Μπρνο δεν μπόρεσα να έρθω στη
Λέσχη μας, είμαι πια γέρος παρόλο που γράφεις ότι φαίνομαι
νέος. Τα έρμα τα χρόνια θα γίνουν 97 στις 10 Φλεβάρη, 2012,
κακά τα ψέματα που λέμε στα Βερδικούσια. Σου στέλνω και ένα
ημερολόγιο για τη Λέσχη της Πράγας, στο οποίο θα διαβάσετε το
ιστορικό της εκκλησιάς του Αγ. Πέτρου που συνδέεται με την
πολιορκία πέντε μηνών το 1475. Η ηγεσία των Σουηδικών
Δυνάμεων (28.000 οπλίτες) αποφάσισε ότι την επόμενη ημέρα
στις 12:00 η ώρα θα λύσουν την πολιορκία της πόλης του Μπρνο
και θα αποχωρίσουν. Αυτή η πληροφορία έφτασε μυστικά στις
αρχές της πόλης. Έτσι την άλλη μέρα η μεγάλη καμπάνα του
Μπρνο χτύπησε μια ώρα αρχύτερα, στις 11:00 κι έτσι οι Σουηδοί
έφυγαν μια ώρα αρχύτερα. Από τότε, η παράδοση θέλει, η
μεγάλη καμπάνα της εκκλησίας του Αγ. Πέτρου να χτυπά στις
11:00 και στις 12:00 κάθε μέρα.

Α

πό τη Θεσσαλονίκη, Κάτω Τούμπα, γράφει ο Βασίλης
Χρ. Δούλος

který nám zmizel z dohledu aniž nechal u někoho na sebe kontakt.
Byli bychom moc rádi, kdyby nám Nikos dal o sobě nějakou
zprávu.
Moc zdravíme a těšíme se na odpověď.
Za všechny spolužačka z lavice
Kateřina Reinerová
Λάβαμε και αυτές τις φωτογραφίες από τα μαθητικά τους
χρόνια.

Α

πό το Μπρνο, ο Χρήστος Ευθυμιάδης (96 ετών)
γράφει:

Αγαπητή Τασούλα, διάβασα το τελευταίο τεύχος του περιοδικού
«Καλημέρα» (τ. 61, 2011) και σε συγχαίρω ακόμα μια φορά ότι
σου αξίζει ο τίτλος Λεβέντισσα. Αξίζει τον κόπο κανείς να
διαβάζει το «Καλημέρα». Μαθαίνει πολλά πράγματα που είναι
γραμμένα μέσα όπως για πολλά πρόσωπα, ονομαστικά, με
στοιχεία, πρόσωπα με τα οποία έχουμε ζήσει μαζί. Εμένα
προσωπικά μου αρέσουν όλα, για την Ελλάδα, για την απογραφή
και προπαντός τα γραφτά του Νίκου Καλόγερου που γράφει,
επίσης μου άρεσε το άρθρο για τον Βρατσάνο από τον άνθρωπο
που τον είχε γνωρίσει. Επίσης μου άρεσε η στήλη με τα στοιχεία
για τους συντρόφους μας που έπεσαν στον αγώνα. Μου
αρέσουν τα ποιήματα, τα τραγούδια, οι χοροί μας που τα
παρουσιάζεις, σου έρχεται να τα μάθεις όλα από έξω. Μου
αρέσουν οι αναμνήσεις από τον αγώνα μας. Μέχρι σήμερα,
μέχρι το «Καλημέρα» δεν είχαμε κανένα περιοδικό σαν αυτό.

Με το ευχαριστήριο αυτό γράμμα μου, δεν στοχεύω να σας
ευχαριστήσω μόνο για την προβολή του βιβλίου μου «Κάτω
Όλυμπος», που τα περιεχόμενα του είναι αφιερωμένα στους
ηρωικούς αγώνες του αρχημπουρλοτιέρη της Εθνικής μας
Αντίστασης κατά των δυνάμεων της κατοχής Αντώνη ΑγγελούληΒρατσάνου και των άλλων παλληκαριών του, που πρόσφεραν το
αίμα τους για την ελευθερία της ένδοξης χώρας μας! Θέλω
παράλληλα να σας συγχαρώ – ως άνθρωπος εγώ του Τύπου – για
την εξαιρετική δουλειά που προσφέρετε όλοι εσείς που
αποτελείτε το συντακτικό και εργασιακό τιμ της «Καλημέρας».
Το ένα περιοδικό, που είχε την καλοσύνη να μου παραδώσει ο
φίλος και ομοϊδεάτης μου Νίκος Καλογέρου, το φωτοτύπησα σε
πενήντα τεύχη και το πρόσφερα σε φίλους και γνωστούς των
περιοχών του Κάτω Ολύμπου, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν
συμπολεμιστές του αειμνήστου πλέον Αντώνη Βρατσιάνου.
Γνωρίζω άριστα πόσο μεγάλο ρόλο έχει για τους απανταχού
Έλληνες, η έντυπη επικοινωνία, αφού μέσω αυτής
καλλιεργούνται και συντηρούνται οι πατρώες παραδόσεις μιας
ένδοξης χώρας, όπως είναι η Ελλάδα μας. Και αυτό ακριβώς τον
εθνικό ρόλο επιτελεί το άψογο σε εμφάνιση και περιεχόμενα
περιοδικό σας Καλημέρα!
Σήμερα που η χώρα μας διέρχεται κάποια ανεξέλεγκτη
οικονομική, πολιτική, κοινωνική, αλλά και ηθική κρίση, η ΕΚ
Πράγας με τους ηρωικούς διαχρονικούς αγώνες της, ενθαρρύνει
όλους εμάς, στο εσωτερικό και εξωτερικό, να αντιμετωπίσουμε
όλα τα επερχόμενα δεινά, όχι πλέον με θρήνους και οδυρμούς,
αλλά ως αιώνιοι Έλληνες τραγουδώντας το «Θά ρθει άσπρη μέρα
και για μας!».
Είναι πανέμορφη η Ελλάδα μας, μα πιότερο όμορφος είναι ο
λαός της και η ιστορία του. Σ' αυτή την ιστορία, αγαπητά μας
αδέρφια της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, μεγάλο μερίδιο της
γραφής της έχετε και εσείς. Σας ευχαριστούμε και σας
ευγνωμονούμε! Και με την ευκαιρία του επερχόμενου Νέου
Έτους 2012, ευχόμαστε σε όλους σας ότι καλύτερο έχει να σας
φέρει ο Καινούργιος Χρόνος.
Με αγνή αγάπη και εκτίμηση, Βασίλης Χ. Δούλος, οδός Αφών
Εμμανουήλ 4, ΤΚ 54454 Θεσσαλονίκη
Αγαπητή Τασούλα και σύνταξη του ΚΑΛΗΜΕΡΑ ευχαριστώ και
εγώ για την προβολή του βιβλίου «ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ» στο
ΚΑΛΗΜΕΡΑ από το φίλο μας Βασίλη Δούλο που χάρηκε πολύ. Σας
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παρακαλώ πολύ τα ευχαριστήρια που σας στέλνει όπως και το
ποίημα του να δημοσιευτούν στο ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Η ηρωίδα
παρτιζάνα Χάιδω καταγόταν απ' το γνωστό χωριό ανταρτοχώρι
Γόννος που ανήκει στο νομό Λάρισας. Και πάλι σας ευχαριστώ,
Με εκτίμηση Καλόγερος Νίκος (το σχόλιο αυτό είναι γραμμένο
στην επιστολή του Β. Δούλου)

Δημοσιεύουμε το ποίημα αφιερωμένο στην
αντάρτισσα Χάιδω Πούλιου-Ασπροπούλου
Στη Γοννιώτισσα Ηρωίδα (Χάιδω Πούλιου-Ασπροπούλου)
Μέσα σε δύσκολους καιρούς και μαύρες εποχές
συνάντησα ανθρώπους με ένδοξες ψυχές.
Κλειστός ως τότε ήμουνα στους τοίχους της σιωπής
πλανώμενος στα αίσχη των χρόνων της ντροπής.
Πήγα στα Τέμπη, στην Ιτιά, πέρασα κι απ' τους Γόννους,
να βρω αγωνιστών παιδιά, γενναίων απογόνους.
Σταμάτησα ευλαβικά στην όμορφη πλατεία
μπρος στο Μνημείο των νεκρών με τη λαμπρή ιστορία.
Είδα πολλά ονόματα αγνώστων και γνωστών
που σ' όλων τη συνείδηση ήταν όλοι παρόν!
Τα μάτια μου καρφώθηκαν σε μια ηρωίδα
που έπεσε ηρωικά για τη γλυκιά πατρίδα!
Χάιδω τη λέγαν στ' όνομα κι είχε αδέρφια τρία
που όλα θυσιάστηκαν για την ελευθερία!
Ανταρτοπούλα ήταν στην πρώτη Διμοιρία
που έκανε περήφανη όλη την κοινωνία.
Ο αγώνας της στην κατοχή, αλλά και στον εμφύλιο
δόξασε την πατρίδα μας σε όλη την Υφήλιο!
Της ηρωίδας τ' όνομα στολίζει το Μνημείο
και θάναι αιώνιο σύμβολο στο γυναικείο φύλο.

Α

πό τη Θεσσαλονίκη, γράφει ο Νίκος Καλόγερος
αναφέροντας τους φίλους και γνωστούς του όπως και
αγνώστους αναγνώστες του περιοδικού μας:
Αγαπητή Σύνταξη του «Καλημέρα», αγαπητή μας Τασούλα,
Πήρα το τεύχος 59, 2011 και για να είμαι ειλικρινής όπως και τα
προηγούμενα περιοδικά, έτσι και αυτό με συγκίνησε βαθύτατα
όχι μόνο η δημοσίευση της δικής μου επιστολής, για το οποίο και
ευχαριστώ, αλλά και των επιστολών των φίλων και συντρόφων
όπως του Χρήστου Ευθυμιάδη από το Μπρνο, ενός ένδοξου
αγωνιστή, να είσαι καλά, Χρήστο και να ζήσεις σαν τα ψηλά
βουνά. Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε μέσω του «Καλημέρα» και
ανταλλάξαμε μερικά γράμματα. Σ' ένα από αυτά ο Χρήστος
έγραψε: «Αγαπητέ Νίκο, αν και δεν γνωριζόμαστε, το κύριο είναι
που είμαστε και οι δύο πιστοί αγωνιστές στον ίδιο Αγώνα». Έχεις
δίκιο, ήρωα Χρήστο, κι έτσι θα μείνουμε ως την τελευταία πνοή
της ζωής μας, πιστοί στα ιδανικά της πατρίδας. Και τι είναι πιο
ωραίο και τίμιο απ' αυτό!
Συγχαρητήρια και στον Επαναστάτη Προύσαλη που προσφέρει
τόσα πολλά στο Παλάτι της Πόρουμπα, για τη βοήθεια στις
κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από εθνότητα.
Αγαπητέ Μιλάνε, σε είδα στο «Καλημέρα» με την αγαπημένη
μας Βελίκα, τη γυναίκα σου και όλοι κατασυγκινηθήκαμε όσο δε
φαντάζεσαι, θυμηθήκαμε τον Μαέστρο μας, του συγκροτήματος
«Γκότσε Ντέλτσεβ» που υπήρχε στην πρώην σοσιαλιστική
Τσεχοσλοβακία, στην Οστράβα, που είχε ιδρυθεί το 1955 και
άφησε ιστορία τόσο στους πρώην πολιτικούς πρόσφυγες όσο και
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στο τσεχοσλοβάκικο κοινό. Ήσουν αγαπητός όχι μόνο στα μέλη
της χορωδίας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Ο Μιλάν είναι και
φιλέλληνας γι' αυτό πήρε και γυναίκα από το συγκρότημά μας,
την όμορφη προσφυγοπούλα Σλαβομακεδονοπούλα, Βελίκα
που η καταγωγή της είναι από την Ελλάδα. Αγαπητέ μας μαέστρο
Μίλαν Κότα, ακόμα μια φορά σε χαιρετούμε εσένα και την
οικογένεια σου, όλοι μας από τη Θεσσαλονίκη. Να γνωρίζεις ότι
πάντα θα σε θυμόμαστε.
Ευχαριστώ και τον φίλο μου και πατριώτη, το Χριστόφορο
Μπόμπορα που μου έστειλε επιστολή μέσω του περιοδικού με
τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς στον ίδιο και στην οικογένειά
του. Χριστόφορε, δεν ξέρω αν έμαθες τη δυσάρεστη είδηση για
το θάνατο, από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, του θρυλικού
αντάρτη Παναγιώτη Καρατζοβή (ΠΑΦΚΑ) που έμενε στη Λάρισα.
Ο Παναγιώτης κατοικούσε στο Μπόχουμιν της Μοραβίας.
Αγαπητή Τασούλα, εκείνο που με συγκίνησε πολύ ήταν η
επιστολή της 26.6. μαζί και δύο φωτογραφίες από την Μαρία
Μέρκοβα από το Κρνοβ. Είχα γράψει σε προηγούμενο τεύχος του
«Κ» για τον παιδικό σταθμό του χωριού Στάρε Πουρκακίτσε.
Έφτασε το περιοδικό στα χέρια της Μαρίας μέσω κάποιου
συμπατριώτη μας και μπράβο του. Τη Μαρία τη συγκίνησε
αφάνταστα διότι στον παιδικό σταθμό αυτό, δασκάλα και
διευθύντρια ήταν η μάνα της, Μαρία Σεντλάτσκοβα, ένας
υπέροχος άνθρωπος. Εκτός από τα παιδάκια μάθαινε και στους
μεγάλους πολιτικούς πρόσφυγες τσέχικα χωρίς καμιά αμοιβή.
Θυμάμαι που έλεγε στις μάνες: «Μην ντύνεται τα παιδιά σαν
κρεμμύδια», δηλαδή όχι πολλά ρούχα, κάνουν κακό στο κορμί
τους και κρυώνουν πιο πολύ. Λίγα ρούχα, μάνες, στα παιδιά για
να μπορούν να κινούνται άνετα και να παίζουν. Πράγμα που οι
μάνες (Ελληνίδες) το εφάρμοσαν και στον εαυτό τους και το
θυμούνται όσες ζουν, ακόμα και σήμερα. Συγχαρητήρια, Μαρία,
που φροντίζεις το μνήμα της Αφροδίτης Καρακώστα στο Κρνοβ.
Ήταν και αυτή παιδονόμος στον παραπάνω παιδικό σταθμό. Η
αείμνηστη μάνα σου έλεγε τα καλύτερα λόγια για την Αφροδίτη,
για τη δουλειά της στα παιδιά του παιδικού σταθμού Στάρε
Πουρκάκιτσε, λίγο έξω από το Κρνοβ. Ο άντρας της Αφροδίτης
σκοτώθηκε το 1948 στο Γράμμο, στις γραμμές του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Κατάγονταν από τη Β. Ελλάδα, από το
Δίλοφο Κοζάνης, στο Βόιο. Αγαπητή μας, Μαρία, από τη
Θεσσαλονίκη σου στέλνουμε τους εγκάρδιους και φιλικούς
χαιρετισμούς σε σένα και στην οικογένεια σου. Να είσαι
περήφανη για τη μάνα σου. Και εμείς δεν την ξεχνούμε για τις
υπηρεσίες που πρόσφερε στα παιδιά των πολιτικών
προσφύγων. Τα έμαθε γράμματα, τα έδωσε το φως για να
περπατήσουν στην κοινωνία και περπάτησαν σταθερά χάρη

στην αξέχαστη Τσέχα συντρόφισσα δασκάλα MARIE
SEDLACKOVA στην πρώην σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία.
Αγαπητέ μας Συμηχανίδη Στέφανε, σου στέλνουμε από τη
συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη τους πιο εγκάρδιους και
συντροφικούς χαιρετισμούς. Διαβάζω κάθε φορά τις επιστολές
σου στο «Κ» και αισθάνομαι χαρά και συγκίνηση. Όπως και τούτη
τη φορά στο «Κ», τ. 59, μας συγκίνησες, Στέφανε, με τη
φωτογραφία της παλαίμαχους συναγωνίστριας Ευαγγελίας
Τσιάρα που παρά την προχωρημένη ηλικία της στέκει καλά στην
υγεία της και στα 107 δοξασμένα της χρόνια. Τη θεία Ευαγγελία
Τσιάρα τη γνωρίζω από παιδί όταν πηγαίναμε στο χωριό
Ντίφτσι-Χραντ (Πύργος των Κοριτσιών) με το φίλο μου
Δαμασκηνό Σπύρο, στο θείο του Λιάκου Αντώνη. Είναι
πατριώτισσα μου, Γρεβενιώτισσα, από το χωριό Πρόσβορο,
παλιό Δέλνο, δίπλα στους Φιλιππαίους. Οι Τσιαραίοι είναι
μεγάλο σόι, συγγενολόι και πήραν δραστήριο μέρος στους
αγώνες τόσο στην Εθνική Αντίσταση όσο και στον ηρωικό ΔΣΕ. Το
χωριό τους είναι γνωστό ανταρτοχώρι. Γνωρίζω και την κόρη της
Πολυξένη, όπως και τον άντρα της Βαγγελίτσας Τσιάρα.
Κατάγονταν από το χωριό Αιμιλιανός (Γκριντάδες) Γρεβενών.
Ήταν φίλοι μας και ένα διάστημα ήμασταν μαζί στη Σχολή ΤάτραΚοπρίβνιτσα, Μοραβία. Τον είχαμε υπεύθυνο στην ΕΠΟΝ,
θρυλική οργάνωση που έγραψε λαμπρή ιστορία στην Κατοχή
στην πατρίδα μας. Ο Βαγγέλης έμεινε πιστός στα ιδανικά του
Αγώνα. Αγαπητέ μας Στέφανε, δώσε τους χαιρετισμούς στη
σεβαστή Τσιάρα Ευαγγελία, στην οικογένειά της, στην
οικογένειά σου καθώς και σε όλους τους Κορνουβιώτες Έλληνες
και Τσέχους. Το Κρνοβ ήταν η καρδιά των πολιτικών προσφύγων.
Να είσαι καλά, Στέφανε, και να μας γράφεις τα νέα από τη
δεύτερη πατρίδα μας, την Τσεχία. Επίσης
έχεις χαιρετισμούς πολλούς από το Στάθη
Φωτιάδη. Ανταμώσαμε τελευταία στην
έκθεση φωτογραφίας για την Αντίσταση
στην Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ο Στάθης
ήταν στέλεχος του ΚΚΕ στην σοσιαλιστική
Τσεχοσλοβακία. Μένει πιστός στα ιδανικά
του Αγώνα. Κατάγεται από τα ποντιακά
ανταρτοχώρια του Κιλκίς.
Στο περιοδικό «Κ» διαβάσαμε στο
ρεπορτάζ «Έκθεση Μνήμης» που έγινε 115 Απρίλη 2011 στη Θεσσαλονίκη στο πολιτιστικό κέντρο της Κ.
Τούμπας με πλούσια φωτογραφικά ντοκουμέντα και ομιλίες από
τη Δράση του ΔΣΕ 1946-49 και της πολιτικής προσφυγιάς στις
πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Η έκθεση είχε μεγάλη επιτυχία.
Παραβρεθήκαμε σύσσωμοι κι εμείς οι επαναπατριζόμενοι
πολιτικοί πρόσφυγες, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και
από τις κοντινές πόλεις. Εκεί ανταμώσαμε με το φύλο μας
Νικηφόρο με τη μεγάλη του παρέα Εβρίτες μαχητές του ΔΣΕ.
Επίσης με το Στάθη Φωτιάδη και πολλούς άλλους από τη
δεύτερη πατρίδα μας, Τσεχία. Παραβρέθηκε πολύ νεολαία,
όπως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Χαρήκαμε και
σ υ γ κ ι ν η θ ή κα μ ε β λ έ π ο ν τ α ς σ τ ι ς φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τ α
προσφυγόπουλα στις σοσιαλιστικές χώρες και ειδικά από την
Ουγγαρία με το πλούσιο λεύκωμα, σε βιβλία και περιοδικά.
Μιλήσαμε μαζί τους και τους συγχαρήκαμε για το έργο τους.
Εμείς τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων συγκινηθήκαμε και
θυμηθήκαμε τους γονείς μας, τ' αδέλφια μας και όλους τους
αγωνιστές που δώσανε τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας
μας. Στην ένδοξη Εθνική Αντίσταση και ειδικά στο ΔΣΕ.
Πλησιάζοντας στην έκθεση δε μπορέσαμε να κρύψουμε τη
συγκίνησή μας. Σας στέλνω φωτογραφία από την έκθεση δύο
γιαγιάδων. Προσφυγοπούλες κάποτε, μικρά κοριτσάκια στις

πρώην λαϊκές δημοκρατίες, σήμερα γιαγιάδες. (Απ αριστερά η
φίλη μας Λαμπρινή Γώγου-Μαργαρίτη από το Βλαχοχώριανταρτοχώρι Δίστρατο Κόνιτσας, παλιό Μπριάζα, Ηπείρου. Στο
ΔΣΕ πέσανε ηρωικά τα δύο της αδέλφια, ο Κώστας 24 χρονών και
η Δέσπω 23 χρονών. Η Λαμπρινή επαναπατρίσθηκε από τη Λαϊκή
Δημοκρατία Ουγγαρίας και μένει πιστή στα ιδανικά μας. Η
δεύτερη από αριστερά στη φωτογραφία είναι η Ειρήνη ΤζούφαΚαλογέρου από το ανταρτοχώρι Δίλοφο Κοζάνης, παλιό
Λιμπόχωβο, στα καστανοχώρια του Βοΐου, η οποία
επαναπατρίσθηκε από την πρώην Τσεχοσλοβακία. Στην Πίνδο,
στις γραμμές του ΔΣΕ πέσανε ηρωικά τα δύο της αδέλφια ο
Οδυσσέας Τζούφας 23 χρονών και η αδελφή της Αγλαΐα 17
χρονών.). Επίσης στο ΔΣΕ σκοτώθηκαν και τα δύο αδέλφια της
φίλης μας Θωμαής Χρηστίδου, ο Χρηστίδης Βαγγέλης 18 χρονών
και ο Γιώργος 24 χρονών από το χωριό Βαλανιδιά Κοζάνης. Η
προσφυγοπούλα Θωμαή επέστρεψε από την Τασκένδη,
Ουζμπεκιστάν και είναι γυναίκα του ήρωα Καραφυλλούδη
Νικηφόρου από τα Λάβαρα του Έβρου. Και να σου λένε
διάφοροι επιτήδειοι να τα ξεχάσουμε αυτά. Δεν τρέφουμε
μίσος αλλά ότι γράφτηκε με αίμα δεν ξεχνιέται, δώσανε τη ζωή
τους πάνω στον ανθό της νιότης τους.
Αγαπητοί Αναγνώστες του «Κ»,
Διαβάστε μια αληθινή συγκινητική ιστορία από τη φίλη μας
Λαμπρινή στην Εθνική Αντίσταση. Πέρασε ο Άρης Βελουχιώτης
από το χωριό της με τη στρατιά του θρυλικού ΕΛΑΣ, και
φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους. Όταν έφυγαν η αδελφή της η
Δέσπω μαζί με άλλους ΕΠΟΝίτες ακολούθησαν τον Άρη. Τότε η
Λαμπρινή άρχισε να κλαίει δυνατά γιατί έφευγε η αδερφή της.
Τότε γύρισε ο Άρης και λέει στον πατέρα της:» Μπάρμπα Στέργιο,
γιατί κλαίει το κορίτσι;», κι απαντά ο
Μπάρμπα Στέργιος, «να, θέλει κι αυτή να
έρθει μαζί σας.». Γυρίζει τότε ο Άρης, τη
σηκώνει με τα δύο του χέρια πάνω από το
κεφάλι του και της λέει: «Σιώπα, τσιούπρα
μ' (κορίτσι). Μην κλαίς. Μόλις μεγαλώσεις
θα 'ρθω να σε πάρω.»
Το περιστατικό αυτό το διηγήθηκε η
Λαμπρινή σε μια εκδήλωση του Συλλόγου
Γυναικών Τούμπας για την προσφορά των
γυναικών στην Εθνική Αντίσταση και
ράγισαν οι καρδιές όλων των παρευρισκομένων.
Με την ευκαιρία, μια και είναι η τελευταία μου επιστολή για το
2011, σας εύχομαι καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2012. Και
κλείνω με το στοίχο του Βασίλη Ρώτα, Με εκτίμηση Καλόγερος
Νίκος

Ξένε μου όπου πας και περπατάς
τη γη μας να πατάς σεμνά
και ν' αλαφροδιαβαίνεις.
Τι είν' ο τόπος μας αιματοποτισμένος.
Κάθε δρασκελιά κι από' νας σκοτωμένος.
Ένας σύντροφος πού' 'πεσε πολεμώντας
για το δίκιο μας και για τη Λευτεριά μας.
Βασίλη Ρώτα
(στη φωτογραφία,1953, Πρωτομαγιά, Στάρε Πουρκαρκίτσε,
παιδικός σταθμός. Με τα βέλη είναι η δασκάλα Μαρία
Σεντλάτσκοβα και ο δάσκαλος Παναγιώτης Τζιούφας από το
Δίλοφο, Κοζάνης (προσωπικό αρχείο Ν. Κ)
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Στη μνήμη συμπατριωτών
Ελένη Μιστακίδου, Σιδεροχώρι, Καστοριάς
5.7.1933 – 19.6.2011
(ο σύζυγός της Γαυρίλης Μιστακίδης, στη
δεύτερη φωτογραφία)
Έφυγε από τη ζωή η
συμπατριώτισσα μας Ελένη
Μιστακίδου (το γένος Σανίτη)
σ τις 19.6.2011. Η Ελένη
γεννήθηκε στο χωριό
Σιδεροχώρι, Καστοριάς στις
5.7.1933. Το 1948, σε ηλικία 15
χρονών αναγκάστηκε να φύγει
από την Ελλάδα και τα δεινά του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου
και ήρθε στην Τσεχοσλοβακία
μαζί με πολλά άλλα παιδιά του
παιδοσώσιμου. Μετά μια
ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν η ζω ή σ τ ο υ ς

«Πρέσβης» της ελληνικής ποίησης
Ο Φερεϊντούν Φαριάντ, ο Ιρανός ποιητής, συγγραφέας
και μεταφραστής μεγάλων Ελλήνων και ξένων ποιητών,
μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Ρίτσος και ο Οδυσσέας
Ελύτης, ο οποίος ζούσε στην Αθήνα, υπέκυψε προχτές το
βράδυ, από τον καρκίνο.
Ο Φερεϊντούν Φαριάντ γεννήθηκε στις 6/12/1949 στο
Χοραμσάρ της Περσίας. Σπούδασε σε πανεπιστήμιο της
Τεχεράνης. Το 1980 ήρθε στην Ελλάδα και
συνάντησε τον Γιάννη Ρίτσο, με τον οποίο
έγιναν φίλοι. Επέστρεψε στην πατρίδα του.
Λόγω του πολέμου το 1985 έφυγε.
Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, πήρε την
ελληνική υπηκοότητα και δουλεύοντας
σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία και Αρχαία
Ελληνικά, ενώ γνώριζε τα Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά και Αραβικά.

παιδικούς σταθμούς, ξεκίνησε δουλειά στο Ούσκι νατ
Όρλιτσι. Μετακόμισε στην πόλη Σούμπερκ όπου μέχρι την
συνταξιοδότηση της δούλευε στο Πλυσάνι. Παντρεύτηκε
τον Γαυρίλη Μιστακίδη, αλλά δυστυχώς έμεινε χήρα μετά
πέντε χρόνων γάμου. Δεν επαναπατρίσθηκε διότι τα
αδέρφια της και οι γονείς της είχαν πεθάνει στην Ελλάδα
και δεν είχε που να πάει. Άφησε δύο παιδιά, την Ελένη και
τον Δημήτρη, και τα
πολυαγαπημένα της εγγόνια,
τους Νίκο και Ντένις.
Η Ελένη ήταν ένας αγαπητός
άνθρωπος, πολύ κοινωνικός
και δουλευτάρα. Αγαπούσε τη
μουσική και το χορό. Ήταν ένα
καλό παράδειγμα για τους
νέους μας.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της!
Τα παιδιά και εγγόνια της, οι
συμπατριώτες της από την
πόλη Σούμπερκ
Στα Ελληνικά κυκλοφορούν τα παρακάτω δικά του
βιβλία: «Ο χαρταετός και τα περιστέρια» (βραβείο
«Αντερσεν») «Ουρανός χωρίς διαβατήριο», «Ιστορίες
από τον παράδεισο». Πρόσφατα, κυκλοφόρησε στο Ιράν
πολυσέλιδη ανθολογία 100 σύγχρονων Ελλήνων
ποιητών, σε δική του μετάφραση.
Συλλυπητήρια για το θάνατό του εξέφρασαν ο υπουργός
Πολιτισμού και η Εταιρία Συγγραφέων, της οποίας ήταν
μέλος.

Βραβεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία
Μετάφρασης Λογοτεχνίας και από την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επιστημόνων. Για τη
μετάφραση στα Ιρανικά του ποιητικού έργου
του Γ. Ρίτσου «Πέτρινος Χρόνος», τιμήθηκε με
το Βραβείο Μετάφρασης Εργου Ελληνικής
Λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα (2005). Ο
Φαριάντ μετέφρασε επίσης ολόκληρες τις
τρεις ποιητικές συλλογές «Ημερολόγια
Εξορίας», πολλά ποιήματα και αποσπάσματα
από το χαμένο έργο του Γ. Ρίτσου
«Ημερολόγιο και επιστολές ενός φαντάρου». Ο Φερεϊντούν Φαριάντ με τον Γιάννη Ρίτσο
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