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Πρόγραμμα της ΕΚ Πράγας 2019
16.12. 2018 - Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ για παιδιά, ώρα 16:00-19:00, Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
13.1. 2019 - Ετήσια Γενική Συνέλευση και Κοπή της Πίτας της ΕΚ Πράγας, ώρα
16:00-20:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
3.2.2019 – Αποκριάτικο Πάρτυ για παιδιά, ώρα 16:00-19, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων,
Vocelova 3, Praha 2
Μάρτης – Εορτασμός επετείου της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου, θα σας
ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες
Απρίλης – συναυλία, θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες
Ιούνιος – «Καλές διακοπές», για το σχολείο των παιδιών
Έκδοση του περιοδικού Καλημέρα, κάθε δύο μήνες, 6 τεύχη
Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για μικρούς και μεγάλους
Πρόβες του χορευτικού συγκροτήματος, κάθε Παρασκευή, ώρα 18:30, στο Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων, Vocelova 3, Praha 2
Σ’ αυτό το τεύχος σας ενημερώνουμε όπως πάντα για τις εκδηλώσεις που έχει
πραγματοποιήσει η Κοινότητα της Πράγας καθώς και άλλες Ελληνικές Κοινότητας
στην Τσεχία (όταν μας στέλνουν ανταποκρίσεις). Θα διαβάσετε για το ελληνικό
ρεμπέτικο τραγούδι. Συνεχίζουμε με τις συνεντεύξεις με συμπατριώτες μας της πρώτης
γενιάς (Βασίλη Ζερδάλογλου) και συνεντεύξεις με συμπατριώτες που ήρθαν πρόσφατα
στην Τσεχία για εργασία.
Ευχαριστούμε για την προσφορά στο περιοδικό μας των 50 ευρών τον Ανδρέα Λέφα
από τη Λεμεσό, Κύπρος
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για τα βιβλία και άλλο υλικό που μας στέλνει
τακτικά.
Σε όλους τους αναγνώστες μας, ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, καλή υγεία και δύναμη για
το 2019.
Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2,
Prague - Czech Republic
Beneﬁciary Bank:
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1,
Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1,
Prague - Czech Republic
IBAN: CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
BIC (SWIFT): GIBACZPX
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ΚΟΝΣΕΡΤΟ – «ΚΥΠΡΙΟΣ – ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΩΝ»
Του Αντωνίου Θεοχάρους, Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχία

Τ

ην 1η Οκτωβρίου, ημέρα που εορτάζεται η ανεξαρτησία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, έλαβε χώρα στη Πράγα ένα μοναδικό
κονσέρτο με τίτλο «Κύπρος – Νήσος Αγίων και σταυροδρόμι
μουσικών πολιτισμών». Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του φεστιβάλ Ορθόδοξης Μουσικής «Αρχαίον Κάλλος»
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Αντωνίου Θεοχάρους, του υπουργού πολιτισμού της
Τσεχίας Antonín Staněk, της Δημάρχου του Δήμου Πράγας 2,
Jana Černochová και με την ευλογία και την οικονομική στήριξη
του Αρχιεπισκόπου Πράγας, κ.κ. Μιχαήλ. Το φεστιβάλ στήριξαν
επίσης η Εκκλησία της Κύπρου, η Ιερά Μονή Κύκκου, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού, ο Δήμος Πράγας και άλλοι χορηγοί.
Στο φεστιβάλ ακούστηκαν βυζαντινές και λατινικές συνθέσεις από
τον 14ο αιώνα και εξής από τα κορυφαία τσεχικά μουσικά σύνολα
Schola Gregoriana Pragensis και Philokallia Ensemble υπό την
διεύθυνση των David Eben και Μάριου Χρίστου αντίστοιχα. Τον
εξέχοντα ρόλο του πρωτοψάλτη ανέλαβε ο διακεκριμένος Έλληνας
πρωτοψάλτης Αντώνιος Αετόπουλος ο οποίος κυριολεκτικά καθήλωσε το ακροατήριο. Το μουσικόφιλο κοινό της Πράγας είχε την
ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά στη πόλη του λατινικές συνθέσεις σε στυλ Ars Nova, Ars subtilior και γρηγοριανό μέλος από το
περιβόητο κυπριακό κώδικα J.II.9 (γνωστό ως κώδικα του Τορίνου) καθώς και από πρεμιέρες κυπρίων συνθετών βυζαντινής μουσικής
όπως είναι ο Νικόλαος Ασάν. Η συναυλία έκλεισε με δύο γνωστά στο ευρύ κοινό κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια, «Τ’ Άη Γιωρκού»
(Του Αγίου Γεωργίου) και το νανούρισμα «Αγία Μαρίνα».
Η εκτέλεση των κομματιών καθώς και η όλη εκδήλωση απέσπασε πολύ καλές κριτικές από γνωστά περιοδικά κλασικής μουσικής όπως
το Harmonie, KlasikaPlus και καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο.
Η προσέλευση μάλιστα του κοινού ήταν απροσδόκητα πολυάριθμη σε σημείο που η Εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου δεν
μπόρεσε να χωρέσει.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ EJC ΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ, ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΑ ΤΟΥ Π.
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ
Του Ρόμπιν Healey, μετάφραση από τα αγγλικά Τασούλα Ζησάκη-Healey
Ο θρυλικός Έλληνας αναβάτης, Παναγιώτης Δημητσάνης, ο οποίος κέρδισε πάνω από 4.000 ιπποδρομίες στην σταδιοδρομία του, όπως εκείνη την
αξέχαστη ημέρα όταν κέρδισε 7 αγώνες στις ιπποδρομίες στην Αθήνα το 2014, ήρθε στην Πράγα για δεύτερη φορά για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Τζόκεϊ
(European Jockey Cup) 2018. Αυτή τη φορά ήρθε και με τη συντρόφισσα του Χριστίνα – το άλλο μισό αυτού του ζευγαριού με εξαιρετική επαγγελματική
δύναμη στον ελληνικό χώρο ιπποδρομιών. Η Χριστίνα συμφώνησε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις στον Robin Healey.
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Ρ

: Ο καθένας που συνδέεται με την
ημέρα του EJC είναι ευτυχής που
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ήρθε στην Πράγα
και φέτος και ότι έφερε τη σύζυγό του
αυτή τη φορά! Ο Παναγιώτης είναι
σαφώς ένας εξαιρετικός επαγγελματίας
τζόκεϊ. Δεν μπορείς να κερδίσεις πάνω
από 4.000 αγώνες χωρίς αφοσίωση και
σκληρή δουλειά. Αλλά και εσύ Χριστίνα
είσαι επαγγελματίας με πανεπιστημιακές

σπουδές σ’ αυτό το χώρο των
ιπποδρομιών. Θα ήθελα να μας πεις λίγα
λόγια σχετικά με το τι σε συνδέει με τις
ιπποδρομίες. Ξέρουμε ότι έχεις τελειώσει
αρκετές σχολές, έχεις κάνει μελέτες σ’
αυτόν το κλάδο της επιστήμης… Δηλαδή,
ότι κι εσύ είσαι επαγγελματίας…
Χριστίνα: Και ο Παναγιώτης χάρηκε πολύ
που μπόρεσε να επισκεφτεί ξανά την Πράγα

και να ιππεύει στο European Jockey Cup
(ESC – Ευρωπαϊκό Κύπελλο Τζόκεϊ).
Είναι μια ενδιαφέρουσα ιπποδρομιακή
συνάντηση, το κλίμα είναι πολύ ζεστό και
ήταν και μία ευκαιρία να βρεθούμε με τα
μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.
Ο Παναγιώτης είναι ο «ορισμός» του
επαγγελματία και όλο το μυστικό της
επιτυχίας του είναι το γεγονός ότι χαίρεται
τη δουλειά του με τα άλογα. Η αλήθεια
είναι ότι είμαστε μια ‘ιππική’ οικογένεια…
κι εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με τα
άλογα. Έχω κάνει εξειδικευμένες σπουδές
στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδικότητα στην
ιπποπαραγωγή και στη διαχείριση στάβλων
ιπποδρόμου, ενώ ολοκλήρωσα τις σχολές
προπονητών Ιπποδρόμου και Ιππασίας
στην Ελλάδα. Το 1998 είχα κερδίσει και
την υποτροφία National Stud.
Ρ: Είναι αλήθεια ότι αν και Παναγιώτης
ιππεύει συχνά στο εξωτερικό, μέχρι
το 2017 όταν τον κάλεσε η EJC στην
Τσεχία, δεν είχε έρθει στην Πράγα.
Χ: Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Παναγιώτης
ιππεύει πολύ συχνά στο εξωτερικό, δεν
είχε τύχη να έρθει ποτέ στην Τσεχία, για
επαγγελματικούς λόγους. Η ευκαιρία
προέκυψε μετά από πρόσκληση του EJC
έως πολύ ενδιαφέρον θεσμό.
Ρ: Και λίγα λόγια και για την Πράγα και
για την συνάντηση αυτή στο ιπποδρόμιο
της Πράγας Chuchle…
Χ: Η Πράγα είναι μια πόλη που μοιάζει να
βγήκε από παραμύθι και ένας προορισμός
που κάποιος πρέπει να δει στη ζωή του.
Όπως έχω προαναφέρει το EJC είναι ένας
πολύ ενδιαφέρον θεσμός. Δίνει την ευκαιρία
σε αναβάτες από πολλές διαφορετικές

χώρες να συναγωνιστούν μεταξύ τους. Το
ιπποδρόμιο της Πράγας είναι πολύ ‘ζεστό’
και όλη η ατμόσφαιρα πολύ φιλική και
ευχάριστη. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία
και θα θέλαμε να ξαναέρθουμε και την
επόμενη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω
και την ΕΚ Πράγας και συγκεκριμένα
την Κυριακή Κυρέζη, μέλος του ΔΣ της
ΕΚ Πράγας, η οποία μας υποδέχτηκε
πολύ φιλικά και είχαμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε αρκετά για τους Έλληνες της
Κοινότητας αυτής. Εύχομαι σε όλους τους
Έλληνες στην Τσεχία καλές επιτυχίες και
καλή δύναμη!
Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Νικηφόρος Καίσαρ και ο Ρόμπιν Healey με τους αναβάτες Παναγιώτη Δημητσάνη (Ελλάδα) και Κωσταντίνο Καποδίστρια (Κύπρος, για
πρώτη φορά στην Πράγα) και τις συζύγους τους…
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΟΧΙ
Μέλη της ΕΚ Πράγας, της Πρεσβείας της Ελλάδας και της Πρεσβείας της Κύπρου τιμήσανε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον ΙΝ
Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Α. Θεοχάρους (κέντρο)

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Γιορτάζουμε την Εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, το μεγάλο ΟΧΙ του ελληνικού λαού στο φασισμό. Ευχαριστούμε τον Γιαν
Γιάννη Γιουράτσεκ, επαγγελματίας φωτογράφος για τις φωτογραφίες!

Μ

ετά τον Εθνικό Ύμνο, ο Πρέσβης της
Ελλάδας, κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης
χαιρέτησε τα μέλη της ΕΚ Πράγας,
φίλους και φίλες της Κοινότητάς μας με τη
μεγάλη αυτή γιορτή μας. Ευχαριστούμε
τον κ. Ευθυμιάδη και όλα τα μέλη της
Ελληνικής Πρεσβείας της Τσεχίας καθώς
και τον Πρέσβη της Κυπριακής Πρεσβείας
που πάντα τιμάνε την Κοινότητά μας

6

συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μας. (στη
φώτο ο κ. Ευθυμιάδης).
Επίσης, ευχαριστούμε το ΔΣ της ΕΚ
Πράγας και όλα τα μέλη της Κοινότητας
που αφιλοκερδώς μας βοηθήσανε για την
καλή οργάνωση: την Νίκη Βαλέντοβα
(που δεν άφησε πουλί να περάσει χωρίς
να πληρώσει είσοδο μέχρι τις 11 το
βράδυ), την Ελευθερία Γιώση-Πέτελικ

(που μόνο με μία ‘κραυγή’ για βοήθεια
έτρεξε), την Ελεάνα Τερζάκι (για
την προετοιμασία του καλλιτεχνικού
προγράμματος με τα παιδάκια του
σχολείου μας), τη Μαρία Χινοπώρου και
μέλη του χορευτικού για τη βοήθεια τους
στη λαχειοφόρο αγορά. Ευχαριστούμε
τα μέλη του ΔΣ: και πρώτα από όλους
την Κική Κυρέζη (δεν θα είχαμε τόση
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συγκεκριμένα για τη λαχειοφόρο αγορά!!!.
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς των
μικρών παιδιών που πήρανε μέρος στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλούς
μας χορηγούς για την προσφορά τους στη
λαχειοφόρο αγορά: τον Βασίλη Πανάτση
και το ΔΣ της ΕΚ Πράγας (εισιτήριο
Πράγα-Θεσσαλονίκη-Πράγα),
τον
Μιχάλη Στεφανίδη βάουτσερ αξίας 6.000
κορόνων, τον Πέτρο Νεδέλκο - βάουτσερ
αξίας 2000 κορόνων, τον Γιάννη

πλούσια λαχειοφόρο αγορά χωρίς την
ακούραστη Κική μας!!!!), τον Μιχάλη
Σπάλα-Λάσο και Κατερίνα Σπάλα
(για την οργάνωση του καλλιτεχνικού
προγράμματος και την φιλοξενία των
χορευτών από τις ΕΚ Κάρβινας και
Οστράβας με δικά τους έξοδα), τους
χορευτές από την Κάρβινα και Οστράβα,
τον ακούραστο Κώστα Τσιρτσίκου (που
σε όλη την διάρκεια του εορτασμού ήταν
στο πόδι για να ‘ρέει’ η γιορτή χωρίς
προβλήματα!), την Νίκη Σπάλα (που
έτρεχε να λύσει τα μικροπροβληματάκια
με την διεύθυνση της αίθουσας) και
την Κυριακή Σαΐτη που ήταν παντού και

Τσιρίμπαση για τα τρία δώρα μεγάλης
αξίας, το Γιάννη Ζαβαλιάνη (βάουτσερ
αξίας 1.500 κορώνες), τον Παναγιώτη
Δρόσο (βάουτσερ αξίας 1.500 κορώνες),
τον Μάνο Στιβακτάκη (καλάθι με ελληνικά
προϊόντα), τον Κώστα Τσιρτσίκο
(βάουτσερ αξίας 500 κορώνες), την
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Πράγα, τον Πρέσβη, κ. Α.
Θεοχάρους για τα υπέροχα βιβλίαλεύκωμα Ιστορία της Κύπρου.

Το χορευτικό συγκρότημα «Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας

Η ορχήστρα «Ακρόπολις» της ΕΚ Πράγας
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ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2O ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΑΓΑΣ, ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΝ
ΚΑΛΛΟΣ.
Γράφει ο Εμμανουήλ Στιβακτάκης

Σ

τις 02/09/2018 όλοι οι Έλληνες εδώ
στη Τσεχία λάβαμε μεγάλη χαρά με
το αφιερωματικό μισάωρο της Κρατικής
Τηλεόρασης (κανάλι 2ο) https://www.
ceskatelevize.cz/porady/1185258379cesty-viry/218562215500008-umeni-byzantskych-zpevu/ σχετικά με τη βυζαντινή
μουσική, τη μουσική που είναι συνυφασμένη
λειτουργικά αφενός με την ελληνο-ορθόδοξη
λειτουργική της εκκλησίας μας και αφετέρου
με την καθεαυτή βαρύνουσα υπόσταση της
ως εξελικτική μορφή της ελληνικής μουσικής
παράδοσης (καθότι θεωρείται η πηγή εκ της
οποίας ανάβλυσε το δημοτικό μας τραγούδι
(με τη διαφορά της σταθερότητας του στο
μέτρο) αλλά και ως “σταυροδρόμι” πολύπολιτισμικών μουσικών καταβολών και
ακουσμάτων.
Η βυζαντινή μουσική δε με ρίζες στην
αρχαία ελληνική μουσική έκανε την
εμφάνιση της στα μισά του 4ου μ.Χ.

τα μαθηματικά με τη μουσική και αφετέρου
δημιούργησε τους μουσικούς ήχους (η
βυζαντινή μουσική έχει ως ουσιαστικό μέσω
μουσικής της επικοινωνίας και έκφρασης
την Οκτώηχο) στους οποίους μάλιστα
έθεσε την αναλογικότητα των σε νότες και
έτσι κατόπιν δημιουργήθηκαν οι μουσικές
κλίμακες. Γι’ αυτή -την κατά πολλούς
γνώστες της ιστορίας και της εξέλιξης της
μουσικής -γέφυρα της ανατολικής με τη
δυτική εκκλησιαστική μουσική και όχι μόνο,
η Τσέχικη κρατική τηλεόραση αφιέρωσε
ένα μισάωρο ντοκιμαντέρ για να προβάλει
και να αναδείξει μια άλλη μουσική που εδώ
στη Τσεχία αρχίζει και βρίσκει ακροατές και
θαυμαστές.
Μάλιστα η χαρά μας αυτή που όπως
προείπαμε αισθανθήκαμε όλοι οι Έλληνες
διότι προβάλλεται ο πολιτισμός της
Ελλάδας μας και μέρος του οποίου

Η ενορία μας είναι μια πραγματικότητα
και στο ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζεται
και αναφέρεται και αυτή η πραγματικότητα.
Αποτελείται από πρόσωπα, από Έλληνες και
Τσέχους, από Ρώσους και Αρμένιους, από
Βούλγαρους και Σέρβους, από Αμερικάνους,
Δανούς, Ουκρανούς και τόσους άλλους που
εδώ στη Πράγα ζουν και εργάζονται και που
αγαπούν, στηρίζουν και ακολουθούν την
ελληνο-ορθόδοξη πίστη και παράδοση.
Έτσι λοιπόν, στην αφιερωματική αυτή
τηλεοπτική προβολή, πέραν του γνωστού
τραγουδιστή και ψάλτη κου Πέτρου
Γαϊτάνου ομίλησαν μεταξύ άλλων ο
αιδεσιμότατος πατήρ Κύριλλος Σαρκισιάν
ως προϊστάμενος της Ενορίας μας καθώς και
ο χοράρχης και μέλος του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας μας κος Μάριος
Χρήστου. Η κατά το δυνατόν αντικειμενική
μου προσωπική αντίληψη -από τις συζητήσεις
που είχα και με άλλα μέλη της ενορίας μας-

Η Κατερίνα Ασφούρα μέλος της χορωδίας

είναι και η μουσική μας κληρονομιά και
παράδοση- μεγάλωσε ιδιαίτερα καθότι σε
αυτό το αφιέρωμα ενεπλάκη ιδιαιτέρως
θετικά και συνάμα ανεδείχθη υπέροχα η
νεοσύστατη Ελληνορθόδοξη Ενορία μας
εδώ στη Πράγα. Μία ενορία που ως νεογνός
ανεδείχθη από τον ισχυρό πόθο όλων των
πιστών που συνέδραμαν όπως μπορούσαν
για την επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού.

ενεφανίσθη, εκδηλώθηκε και βγήκε προς τα
έξω η πραγματική εικόνα της κοινωνίας των
προσώπων και των πνευματικών αξιών της
ορθοδόξου πίστεως μας.
Μέσω δε της μουσικής αλλά και μέσω της
λειτουργικής, αντικατοπτρίστηκε η μοναδική
ομορφιά της ορθόδοξης χριστιανικής
παράδοσης και αλήθειας. Παρατηρώντας το
ντοκιμαντέρ αυτό δεν θα μπορούσα να μην

αιώνα στο Βυζάντιο, εξού και έλαβε την
ονομασία της. Κατά τους ιστορικούς και
τους μουσικολόγους, ο αρχαίος έλληνας
φιλόσοφος και μαθηματικός Πυθαγόρας ο
οποίος είναι εκείνος που ουσιαστικά έβαλε
τον θεμέλιο λίθο για την δημιουργία και της
βυζαντινής μουσικής καθότι αφενός συνέδεσε
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σημειώσω, έτσι όπως μιλούσε, το μειλίχιο
και “καθαρό” βλέμμα και πρόσωπο του
πατρός Κυρίλλου καθώς και την λάμψη στα
μάτια, την ικανοποίηση του κου Μάριου
Χρήστου για την σταδιακή αναγνώριση της
βυζαντινής μουσικής μας παράδοσης εδώ
στη Τσεχία -μια χώρα που από τον 11ο
μ.Χ. αιώνα είχε να ξαναζήσει βυζαντινά
μουσικά ακούσματα-μέσω της διοργάνωσης
από τη Φιλοκαλλία του Φεστιβάλ “Αρχαίον
Κάλλος”.
Όλοι όσοι συμμετείχαν με την παρουσία
τους από την εκκλησία μας για τη
πραγματοποίηση αυτού του αφιερώματος
αξίζουν συγχαρητήρια και ιδιαίτερα στον
ελληνοκύπριο μουσικό κο. Μάριο Χρήστου
με τη μουσικολογική του προσέγγιση και την
αξιολογική παρουσίαση του αναφορικά με
τη βυζαντινή μουσική παράδοση.
Σε άλλο άρθρο μας σε επόμενο τεύχος του

βυζαντινή μουσική ευχόμαστε πάντα τέτοια
ευχάριστα και εις ανώτερα προς δόξαν
Θεού και προς ανάδειξη του πολύπλευρου
ελληνικού μας πολιτισμού!!!!
Μάλιστα η χαρά μας αυτή που όπως
προείπαμε αισθανθήκαμε όλοι οι Έλληνες
διότι προβάλλεται ο πολιτισμός της
Ελλάδας μας και μέρος του οποίου
είναι και η μουσική μας κληρονομιά και
παράδοση- μεγάλωσε ιδιαίτερα καθότι σε
αυτό το αφιέρωμα ενεπλάκη ιδιαιτέρως
θετικά και συνάμα ανεδείχθη υπέροχα η
νεοσύστατη Ελληνορθόδοξη Ενορία μας
εδώ στη Πράγα. Μία ενορία που ως νεογνός
ανεδείχθη από τον ισχυρό πόθο όλων των
πιστών που συνέδραμαν όπως μπορούσαν
για την επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού.
Η ενορία μας είναι μια πραγματικότητα
και στο ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζεται
και αναφέρεται και αυτή η πραγματικότητα.

περιοδικού Καλημέρα θα παραθέσουμε τη
συνέντευξη που μας έδωσε όπου μιλά για
το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και
της βυζαντινής μουσικής στην Ελλάδα, στη
Τσεχία και στο κόσμο.
Τέλος οφείλουμε να αποδώσουμε τα
εύσημα στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας
για την αποδοχή και στήριξη της αφενός
στην Ελληνορθόδοξη Ενορία Πράγας και
αφετέρου στη βυζαντινή μουσική παράδοση
και στο Φεστιβάλ Αρχαίον Κάλλος που επί
δεκαετία σχεδόν υπηρετεί την ελληνική και

Αποτελείται από πρόσωπα, από Έλληνες και
Τσέχους, από Ρώσους και Αρμένιους, από
Βούλγαρους και Σέρβους, από Αμερικάνους,
Δανούς, Ουκρανούς και τόσους άλλους που
εδώ στη Πράγα ζουν και εργάζονται και που
αγαπούν, στηρίζουν και ακολουθούν την
ελληνο-ορθόδοξη πίστη και παράδοση.
Έτσι λοιπόν, στην αφιερωματική αυτή
τηλεοπτική προβολή, πέραν του γνωστού
τραγουδιστή και ψάλτη κου Πέτρου
Γαϊτάνου ομίλησαν μεταξύ άλλων ο
αιδεσιμότατος πατήρ Κύριλλος Σαρκισιάν

ως προϊστάμενος της Ενορίας μας καθώς και
ο χοράρχης και μέλος του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας μας κος Μάριος
Χρήστου. Η κατά το δυνατόν αντικειμενική
μου προσωπική αντίληψη -από τις συζητήσεις
που είχα και με άλλα μέλη της ενορίας μαςενεφανίσθη, εκδηλώθηκε και βγήκε προς τα
έξω η πραγματική εικόνα της κοινωνίας των
προσώπων και των πνευματικών αξιών της
ορθοδόξου πίστεως μας.
Μέσω δε της μουσικής αλλά και μέσω της
λειτουργικής, αντικατοπτρίστηκε η μοναδική
ομορφιά της ορθόδοξης χριστιανικής
παράδοσης και αλήθειας. Παρατηρώντας το
ντοκιμαντέρ αυτό δεν θα μπορούσα να μην
σημειώσω, έτσι όπως μιλούσε, το μειλίχιο
και “καθαρό” βλέμμα και πρόσωπο του
πατρός Κυρίλλου καθώς και την λάμψη στα
μάτια, την ικανοποίηση του κου Μάριου
Χρήστου για την σταδιακή αναγνώριση της
βυζαντινής μουσικής μας παράδοσης εδώ
στη Τσεχία -μια χώρα που από τον 11ο
μ.Χ. αιώνα είχε να ξαναζήσει βυζαντινά
μουσικά ακούσματα-μέσω της διοργάνωσης
από τη Φιλοκαλλία του Φεστιβάλ “Αρχαίον
Κάλλος”.
Όλοι όσοι συμμετείχαν με την παρουσία
τους από την εκκλησία μας για τη
πραγματοποίηση αυτού του αφιερώματος
αξίζουν συγχαρητήρια και ιδιαίτερα στον
ελληνοκύπριο μουσικό κο. Μάριο Χρήστου
με τη μουσικολογική του προσέγγιση και την
αξιολογική παρουσίαση του αναφορικά με
τη βυζαντινή μουσική παράδοση.
Σε άλλο άρθρο μας σε επόμενο τεύχος του
περιοδικού Καλημέρα θα παραθέσουμε τη
συνέντευξη που μας έδωσε όπου μιλά για
το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και
της βυζαντινής μουσικής στην Ελλάδα, στη
Τσεχία και στο κόσμο.
Τέλος οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα
στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας για την
αποδοχή και στήριξη της αφενός στην
Ελληνορθόδοξη Ενορία Πράγας και
αφετέρου στη βυζαντινή μουσική παράδοση
και στο Φεστιβάλ Αρχαίον Κάλλος που επί
δεκαετία σχεδόν υπηρετεί την ελληνική και
βυζαντινή μουσική ευχόμαστε πάντα τέτοια
ευχάριστα και εις ανώτερα προς δόξαν Θεού
και προς ανάδειξη του πολύπλευρου
ελληνικού μας πολιτισμού!!!!

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΠΡΝΟ, ΕΚΘΕΣΗ «ΔΥΟ ΖΩΕΣ, ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΔΥΟ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ»

Η

εταιρία
Hellenika
και
Εθνογραφικό
Μουσείο
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το
της

Μοραβίας οργανώσανε μία εξαιρετική
έκθεση αφιερωμένη στα 70 χρόνια από τον

ερχομό των ελλήνων πολιτικών προσφύγων
από τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα
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(1946-1949)
στην
Τσεχοσλοβακία.
Συγκινητικό το βίντεο με συνεντεύξεις
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και
απογόνων διαφόρων ηλικιών, το βίντεο με
φωτογραφίες από την ευτυχισμένη ζωή των
συμπατριωτών μας σε διάφορες πόλεις της
Τσεχοσλοβακίας. Μας ενθουσίασαν οι
χορευτές του Λυκείου Ελληνίδων (και
βέβαια και τα παιδιά του χορευτικού της
ΕΚ Πράγας), η υπέροχη και συγκινητική
φωνή της Νικολέτας Σπάλα με συνοδεία
κιθάρας του Αποστόλου μας (εγώ νόμιζα

ότι μόνο τα ντραμς ήξερε, βρε κρυφά
ταλέντα που έχουμε...). Συγκινητική η
ομιλία του Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Αντωνίου Θεοχάρους, ο
οποίος μίλησε για την συμβολή των
Κύπριων στον Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας και στην ελληνική πολιτική
προσφυγιά σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες και συγκεκριμένα για τον Γιώργο
Βασιλείου, ο οποίος ήταν γιατρός στο
ΔΣΕ και αργότερα Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από την

πολιτική προσφυγιά που έζησε μαζί μας
στην Τασκένδη. Ναι, πολύ κατάλληλος ο
τίτλος της έκθεσης “Δύο ζωές, δύο
πολιτισμοί, δύο πατρίδες”. Η Έκθεση
ήταν ανοιχτεί για το κοινό μέχρι τις 30
Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου,
Zerotinovo Nam. 3, Brno. Ευχαριστούμε
όλους τους διοργανωτές, τα παιδιά του
χορευτικού, τη Νικολέτα, τον Αποστόλη
για τις ωραίες στιγμές που μας χάρισαν.
Άξιζε το ταξίδι που κάναμε από την Πράγα
στο Μπρνο!

Οι επίσημοι καλεσμένοι στα εγκαίνια της έκθεσης

Ο χαιρετισμός του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αντωνίου Θεοχάρους
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Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΡΔΑΛΟΓΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Κ: Ο Βασίλης Ζερδάλογλου είναι παιδί ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Γεννήθηκε στο Γέσενικ το 1952. Μετά το 9τάξιο τσέχικο
σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με το ελληνικό σύστημα παιδείας), συνέχισε στην τετράχρονη τεχνική σχολή, αποφοίτησε ως
ηλεκτρολόγος έντονου ρεύματος και συνέχισε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο του Μπρνο από όπου αποφοίτησε ως ηλεκτρολόγος
μηχανολόγος ηλεκτροτεχνικής επικοινωνίας. Όπως πολλά ελληνόπουλα τη δεκαετία του 1950 πήγε σε ελληνικό βρεφοκομείο αλλά
και σε τσέχικο παιδικό σταθμό διότι οι γονείς του σπουδάζανε στην Πράγα. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα από μικτή οικογένεια
(τσεχοελληνική) και έχει ένα γιο. Είναι αδερφός του Κώστα Ζερδάλογλου (βλ. Καλημέρα 4/2018) και της Μαρίκας Ζερδαλόγλου.
Ο πατέρας του Βασίλη γεννήθηκε το 1918 στην Κιουτάχεια (τούρκικα: Kütahya), μια πόλη της βορειοδυτικής ασιατικής Τουρκίας, η οποία στην αρχαιότητα
ήταν η ελληνική πόλη Κοτύαιον ή Κοτυάειον (πατρίδα του Αισώπου). Επί
ρωμαϊκών χρόνων η ονομασία της πόλης ήταν Κοτύααιουμ (Cotyaeum).
Βρίσκεται 65 χλμ. νοτιοδυτικά του Εσκή Σεχίρ και 300 χλμ. από την
Άγκυρα. Κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, κοντά στην πόλη αυτή έλαβε
χώρα στις 3 Ιουλίου του 1921 μεταξύ ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων
η μάχη της Κιουτάχειας η οποία και κατέληξε στην κατάκτηση της πόλης
από την ελληνική Στρατιά. Λίγες ημέρες μετά, στις 15 Ιουλίου συνήλθε
εδώ πολεμικό συμβούλιο (Σύσκεψη της Κιουτάχειας) με συμμετοχή της
ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, το οποίο και αποφάσισε
την καταδρομική προέλαση των ελληνικών δυνάμεων προς την Άγκυρα
με σκοπό την καταστροφή των εκεί εχθρικών αποθεμάτων. Προ του
1922 αριθμούσε περισσότερους από 32.000 κατοίκους, στους οποίους
συγκαταλέγονταν 5.000 περίπου Έλληνες, που μετά την Μικρασιατική
εκστρατεία κατέφυγαν στη συνέχεια στην Ελλάδα, καθώς και 3.000 Αρμένιοι που άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν ενώ άλλοι εξοντώθηκαν. Το 1950
αριθμούσε περίπου τους 20.000 κατοίκους, ενώ αντίθετα σήμερα έχει υπερβεί (κατ΄ εκτίμηση) τους 200.000 κατοίκους. (από την Βικιπαίδεια)
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ

Ο

πατέρας μου, Μηνάς Ζερδάλογλου
ήρθε στην Τσεχοσλοβακία το 1951
μέσω Πολωνίας (Ζγκόρζελετς) από την
Γιουγκοσλαβία (Μπούλκες). Γεννήθηκε το
1918 στην Κιουτάχεια στην Τουρκία. Μαζί
με την μάνα του φύγανε στην Ελλάδα το
1922 με τα γεγονότα της Μικρασιάτικης
καταστροφής και εγκαταστάθηκαν στην
Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα
του, η γιαγιά μου, μιλούσε τούρκικα. Οι
γονείς μου πρέπει να συναντηθήκανε στην
Πολωνία το 1949 όπου και η μητέρα
μου είχε μεταφερθεί εκεί μέσω Αλβανίας
με πλοίο από το Δυρράχιο. Ο πατέρας
μου δεν ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας. Δούλευε στην παρανομία στη
Θεσσαλονίκη από ότι ξέρω εάν και ο ίδιος
δεν μιλούσε καθόλου για τις διάφορες
αποστολές στις οποίες συμμετείχε.
Η μάνα μου, Αλκμήνη ΛογοθέτηΖερδαλόγλου ήταν τότε χήρα. Ο πρώτος
της άνδρας, ο Ξενοφώντας είχε σκοτωθεί
στον εμφύλιο πόλεμο στις τελευταίες
μάχες. Όταν δόθηκε η εντολή για
υποχώρηση, αυτός αρνήθηκε, δεν ήθελε να
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φύγει από τη μάχη, συνέχισε να πολεμάει
και σκοτώθηκε. Ήταν καπετάνιος από
τον Όλυμπο. Με τη μάνα μου είχαμε
πάει στο χωριό του να δούμε τους γονείς
του. Το χωριό και το σπίτι των γονιών
του το βρήκαμε χάλια. Ακόμα και οι

κότες κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι.
Φτωχολογιά…
Η μάνα μου γεννήθηκε το 1924, στο
χωριό Φήκη Τρικάλων. Ήταν μαχήτρια
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Στην Εθνική Αντίσταση μπήκε από μικρή,
στα 18 της, δηλαδή από το 1942. Ήταν
υπεύθυνη γυναικών από το Δούσικο ως την
Μεγάρχη, ένα σύνολο 25 χωριών. Ήταν
σύνδεσμος του Άρη Βελουχιώτη και σαν
σύνδεσμος φορούσε τα καραγκούνικα
της ρούχα κι έτσι δεν την υποψιαζότανε.
Πριν την υποχώρηση του ΔΣΕ, είχαν
χωρίσει σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα
ήξερε από πού να ξεφύγει για τα σύνορα
με την Αλβανία. Στην ομάδα της μάνας
μου είχαν μείνει δύο άνδρες και δύο
γυναίκες. Ένα βράδυ άκουσε τους δύο
άνδρες, συναγωνιστές τους να θέλουν να
τις σκοτώσουν για να μπορέσουν να παν
να παραδοθούν. Όλοι ήταν πεινασμένοι,
διψασμένοι, εξαντλημένοι και οι ψείρες κι
αυτές τους βασάνιζαν… Τότε η μάνα μου
ξύπνησε την άλλη τη γυναίκα και της είπε
ότι πρέπει να φύγουν από τους δύο άνδρες
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οι Αλβανοί συνοριακοί και την πήγαν
στα τμήματα του ΔΣΕ για αναγνώριση,
δηλαδή αν ήταν πραγματικά μαχήτρια
του ΔΣΕ. Εκεί οι συμμαχητές της την
αναγνώρισαν κι έτσι έμεινε στα τμήματα.
Εκεί βρέθηκε και με τον Φλωράκη. Βρήκε
και τους δύο άνδρες μαχητές που τελικά
δεν παραδόθηκαν και όταν τα είπε αυτά
στον υπεύθυνο της, της είπε ότι κάτι τέτοια

γίνονται διότι οι μαχητές ήταν πεινασμένοι,
εξαντλημένοι, διψασμένοι, αλλά είναι
καλοί αγωνιστές.
Η μάνα μου πέθανε στο Μπρνο στα 91,
τον Αύγουστο του 2015 και η επιθυμία
της ήταν όταν πεθάνει να αποτεφρώσουμε
τη σορό της και την τέφρα της να την
σκορπήσουμε στον Κόζιακα. Αυτό και
κάναμε.

(foto Ξενοφώντας, τη μόνη φωτογραφία που
έχει ο Βασίλης…)

και να βρουν μόνες τους το δρόμο για την
Αλβανία. Έτσι κι έγινε. Σε κάποια φάση
της μετακίνησης σκόρπησε το τμήμα από
το κυνήγι, η μάνα μου χάθηκε και έμεινε
μόνη της. Πολλές μέρες περιπλανιόταν
στα βουνά για να βρει τα σύνορα με την
Αλβανία. Τελικά, βρέθηκε μπροστά σ’ ένα
ελληνικό φυλάκιο, είπε στον στρατιώτη ‘τα
χέρια πάνω’, του πήρε το όπλο και πέρασε
τα σύνορα. Από την άλλη πλευρά την πήραν

Στο κέντρο η Αλκμήνη στο βουνό

Ο πατέρας Μηνάς

Η μητέρα Αλκμήνη 2η από δεξιά στο νοσοκομείο το 1970

Εγώ γεννήθηκα το 1952 στην πόλη
Γέσενικ, ο αδερφός μου Κώστας το 1953
κι αυτός στην πόλη Γέσενικ και η αδερφή
μου Μαρία το 1958 στην Πράγα. Το
1954 μετακομίσαμε στην Πράγα, στην
οδό Ζίτνα, όπου ο πατέρας μου ήταν
Γραμματέας της ΚΟ Τσεχοσλοβακίας,
ενώ η μάνα μου Υπεύθυνη Γυναικών
Τσεχοσλοβακίας. Από την Πράγα φύγαμε
στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, το 1955
ή 1956 μπορεί να ήταν, όπου μείναμε
μέχρι το 1958. Με τον αδερφό μου
ήμασταν σε νηπιαγωγείο στο Βουκουρέστι.

Νομίζω ότι οι γονείς μου ήταν στη Σχολή
Μπελογιάννη, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Τους άκουγα να συζητάν για τη Σχολή
αυτή. Στο Βουκουρέστι η μάνα μου ήταν η
εκφωνήτρια στο ραδιοσταθμό «Ελεύθερη
Ελλάδα». Το 1958 επιστρέψαμε πάλι
στην Πράγα, στη Ζίτνα και μετά σε
διαμέρισμα στην οδό Πστροσοβα μέχρι
το 1960 όταν τον στείλανε στην πόλη
Μπρνο ως καθοδηγητή (ινστρούχτορα)
στα κομματικά γραφεία του Γκόρκεχο.
Δεν ξέρω γιατί μετακομίσαμε από την
Πράγα, αλλά από ότι άκουγα ήταν διότι
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η οργάνωση της Πράγας δεν τον ήθελε
τον πατέρα μου διότι ήταν πολύ σκληρός,
σταλινικός. Ο πατέρας μου ποτέ δεν έφυγε
από το Κόμμα (ΚΚΕ). Μέχρι το θάνατό
του έμεινε μέλος του ΚΚΕ. Κι έτσι από
το 1960 μείναμε στο Μπρνο και εδώ
τελείωσαν οι μετακομίσεις μας. Ο πατέρας
μου έφυγε από τα κομματικά γραφεία
και πήγε να δουλεύει στο εργοστάσιο
Zbrojovka (εργοστασιακό συγκρότημα
μηχανοκατασκευών) ως απλώς εργάτης.
Μάλλον ήταν διότι εκεί πληρωνότανε
καλύτερα. Μετά πήγε στο Zetor, στα
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χυτήρια ατσαλιού, πάλι ως εργάτης.
Εκεί δούλευε μαζί με τον Κόκκα, μια
βάρδια ο πατέρας μου μετά τον άλλαζε ο
Κόκκας. Πριν την αντεπανάσταση στην
Τσεχοσλοβακία, ήταν ένα χρόνο πάλι
Γραμματέας της οργάνωσης Μπρνο και
μετά τον στείλανε στην Πράγα, ξανά στην
οδό Ζίτνα, στον Ερυθρό Σταυρό και εκεί
έμεινε μέχρι το θάνατό του το 1984. Ήταν

παντρεύτηκε και έφυγε για την Οστράβα.
Είχαμε καλές σχέσεις με τον πατέρα μας,
εγώ πήγαινα να τον δω δύο φορές την
εβδομάδα.
Πήγα και σε ελληνικό σχολείο, αλλά δεν
μου άρεσε διότι εγώ ήξερα ελληνικά και
δεν ήθελα να μαθαίνω ποιηματάκια και
τραγουδάκια διότι δεν μπορούσα να τα
μάθω. Και κάποτε τιμωρήθηκα από τον

66 ετών όταν πέθανε από καρκίνο.
Οι γονείς μου δεν μιλούσαν τσέχικα κι
έτσι στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά.
Με τον αδερφό μου πήγαμε σε παιδικούς
σταθμούς, στο βρεφοκομείο Μπράνκι όπου
είχε προσφυγόπουλα με τις μάνες τους,
διευθυντής ήταν ο Ορφανίδης Στάθης από
το Κιλκίς (Καραφωτιάς), Ταγματάρχης
του ΔΣΕ. Πήγαμε και σε τσέχικο παιδικό
σταθμό, στο Τσβρτσόβιτσε, Πογορζέλιτσε
στη Νότια Μοραβία μόνο με Τσεχόπουλα
για ένα χρόνο όταν οι γονείς μου ήταν
στην κομματική σχολή στην Πράγα.
Η μάνα μου μαγείρευε μόνο ελληνικά
φαγητά. Πολλές φορές προσπάθησε να
φτιάξει τσέχικο φαγητό, τα κνέδλικι, αλλά
ποτέ δεν τα κατάφερε κι έτσι αγόραζε
έτοιμα από το μαγαζί. Οι γονείς μου
χωρίσανε το 1972 όταν εγώ ήμουν 19 με
20 χρονών. Ο λόγος πρέπει να ήταν το
κάπνισμα του πατέρα μου και άλλα. Εμείς
με την αδερφή μου (η οποία γεννήθηκε
το 1958 στην Πράγα) πήγαμε με τη μάνα
μας, ενώ ο αδερφός μου Κώστας έμεινε
ένα χρόνο με τον πατέρα μας και μετά

δάσκαλό μας, νομίζω τον λέγανε Χρυσάφη,
τραυματίας με ένα χέρι από τον εμφύλιο.
Σίγουρα, την Ελλάδα την αγαπούσα.
Όλοι την αγαπούσαμε! Όταν τελείωσα
το Λύκειο, πήγα σε τετράχρονη τεχνική
σχολή, και τελείωσα ως ηλεκτρολόγος
έντονου ρεύματος. Μετά συνέχισα στο
Πολυτεχνείο του Μπρνο και αποφοίτησα
ως
ηλεκτρολόγος
μηχανολόγος
ηλεκτροτεχνικής
με ειδικότητα στις
τηλεπικοινωνίες. Δούλεψα στο ΜΕΖ
(εργοστάσιο μηχανοκατασκευών), στα
ηλεκτρονικά και από τότε μέχρι σήμερα
εάν και εδώ και τρία χρόνια είμαι
συνταξιούχος, ακόμα αυτή τη δουλειά
κάνω.
Όταν τελείωσα το 9τάξιο, το 1968
στις 21 Αυγούστου, έγιναν τα γεγονότα
στην Τσεχοσλοβακία, δηλαδή μπήκαν
τα στρατεύματα του Συμφώνου της
Βαρσοβίας. Ακριβώς εκείνη την μέρα,
εμείς θα πηγαίναμε μπριγάδα και τελικά
βρέθηκα μόνος μου στο σημείο που έπρεπε
να μαζευτούμε. Λυπήθηκα διότι εγώ ήθελα
πολύ να πάω μπριγάδα. Επέστρεψα κι εγώ
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σπίτι. Η δική μου οικογένεια υποστηρίζαμε
τους Σοβιετικούς και τα στρατεύματα του
Συμφώνου της Βαρσοβίας. Είχαμε και
μία γειτόνισσα, Ρωσίδα, ήταν καθηγήτρια
Μαρξισμού-Λενινισμού, η οποία ήταν κι
αυτή με τους Ρώσους. Δεν φοβηθήκαμε,
αλλά πήραμε μια βαθιά ανάσα ακόμα
και όταν Τσέχοι ζωγραφίζανε σταυρούς
στα κουδούνια στις πόρτες μας, δηλαδή
ήμασταν σημαδεμένοι. Σταυρούς βάζανε
σε όλα τα ξένα ονόματα, όχι μόνο στα
ελληνικά. Σίγουρα, η αντίδραση ήταν
προετοιμασμένη από πριν, δεν είναι
έτσι όπως τα λεν σήμερα, τάχαμου όλα
έγιναν ξαφνικά, κλπ. Υπήρχαν και σοβαρά
προβλήματα, η Μοραβία ήθελε να χωρίσει
από τη Βοημία και να κάνουν ανεξάρτητο
κράτος «Μοραβία»… Τόσο χάλια ήταν
η κατάσταση. Ε, με την αποκατάσταση
των πραγμάτων, αρκετοί κάνανε ξανά
κολοτούμπες, πολιτικά εννοώ, μερικούς
υψηλόβαθμους τους κατεβάσανε από τις
θέσεις τους. Στους εργάτες δεν έγιναν
αλλαγές.
Μετά ήρθε και το 1989 και αυτή τη φορά
βοήθεια δεν ήρθε. Μόνο στεναχωρήθηκα.
Περίμενα να γίνει κάποια αλλαγή άλλα όχι
αυτή που έγινε. Τότε παρακολουθούσαμε
τι γινότανε γύρω μας, στις γειτονικές
χώρες – ξεκίνησε η αντεπανάσταση από
την Πολωνία, μετά στην Ουγγαρία,
Γερμανία, τελευταία ήταν η Ρουμανία
και προτελευταία η Τσεχοσλοβακία. Οι
Τσέχοι περίμεναν να δουν τι θα γίνει όπως
πάντα, από πού θα φυσήξει ο αέρας… Πώς
βλέπω τις αλλαγές; Πήγαμε πίσω, πολύ
πίσω και μόνο προς τα πίσω! Τόσο πίσω
που φτάσαμε τις αρχές του καπιταλισμού
ως σύστημα… Δεν γίναμε καπιταλιστική
χώρα όπως τις γειτονικές αναπτυγμένες
καπιταλιστικές χώρες γύρω μας (Αυστρία,
Γερμανία). Αυτό πίστευαν οι Τσέχοι…
Εδώ φέρανε το βάρβαρο καπιταλισμό.
Μερικοί λεν ότι τότε έσβησαν τα φώτα
και κατακλέψαν το κράτος, τα πάντα. Εγώ
τους λέω ότι δεν χρειάστηκε να σβήσουν
ούτε καν τα φώτα, με το φως κατακλέψαν
τα πάντα και τα πούλησαν.
Εγώ πίστευα και πιστεύω στα ιδανικά του
ΚΚΕ και στην κομμουνιστική ιδεολογία.
Πρώτα έγινα μέλος της ΚΝΕ, της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας,
ακόμα όταν ήμουν στην τεχνική σχολή.
Και βέβαια ήξερα τι είναι η ΚΝΕ.
Σίγουρα δεν ήταν πολιτιστική οργάνωση,
ήταν και είναι πολιτική οργάνωση. Είχε
το πολιτιστικό της τμήμα – με χορωδίες,
χορευτικά
συγκροτήματα,
χορούς,
τραγούδια, αθλητισμό. Εγώ ήμουν στην
χορωδία, στο χορευτικό δεν με πήραν
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διότι δεν ήμουν καλός. Στην ΚΝΕ δεν
ήταν πολλά μέλη. Αυτοί που ήταν μέλη της
ΚΝΕ ήξεραν τι θα πει ΚΝΕ. Και αρκετοί
όταν μπήκαν και είδαν τη δουλειά που
πρέπει να κάνουν, έφυγαν, διότι νόμιζαν ότι
είναι οργάνωση για ψυχαγωγία. Μετά, όταν
ήμουν στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου,
έγινα μέλος του ΚΚΕ και στο κομματικό
γραφείο ήμουν ο ταμίας. Έτρεχα
ακόμα και στα σπίτια για να μαζέψω
τις συνδρομές διότι πολλοί ‘ξεχνούσαν’
να πληρώσουν… Είναι όμως αλήθεια
ότι εδώ στην Τσεχοσλοβακία πολλοί
ξέρανε τι είναι ο Μαρξισμός-Λενινισμός
διότι ήταν επηρεασμένοι από το τσέχικο
κομμουνιστικό κόμμα που σήμερα δεν
είναι καν κομμουνιστικό. Ένα παράδειγμα
είναι τα δικά μου αδέρφια, ο Κώστας και
η Μαρίκα που δεν ήταν στο Κόμμα, και
η αδερφή μου είναι ακόμα πιο μακριά από
το Κόμμα μας. Η αδερφή μου καν δεν
πήγαινε στις εκδηλώσεις των Ελλήνων.
Ο Κώστας πήγαινε στην αρχή και μετά
ξεκόπηκε. Όταν άλλαξε το σύστημα εδώ,
τα αδέρφια μου ήταν με τους Τσέχους, με
αυτούς που χτυπούσαν τα κλειδιά τους, με
τους αντικομμουνιστές.
Αυτό το σημερινό σύστημα που έχουμε
δεν μπορεί να συγκριθεί με τον υπαρκτό
σοσιαλισμό που ζήσαμε. Δεν υπάρχει
ίδια σιγουριά σε τίποτα – εργασία, οικεία,
σπουδές,
εκπαίδευση,
περίθαλψη…
Τριάντα χρόνια σχεδόν πέρασαν και σ’
αυτή τη διάρκεια κατακλέψαν τα πάντα,
πούλησαν τα πάντα, όλα τα βασικά είναι
ξένα. Λόγω της δουλειάς μου, εγώ γυρίζω
όλα τα εργοστάσια στην Τσεχία και βλέπω
και μπορώ να κρίνω. Πάντου βλέπεις
ξένους – Γερμανούς, Αμερικάνους,
Εγγλέζους και λίγους Αυστριακούς.
Ξενοκρατία! Τα εργοστάσια τα πήραν οι
Γερμανοί, οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι.
Η σιγουριά που υπήρχε πριν δεν υπάρχει
σήμερα. Εάν σε διώξουν από τη δουλειά
πχ, σε μισό χρόνο δεν θα έχεις τι να φας
διότι με τους μισθούς που παίρνουν η

περισσότεροι, είναι αδύνατο να φυλάξουν
λεφτά για μια ‘μαύρη’ μέρα. Συνδικάτα
με την έννοια της λέξης, δεν υπάρχουν
εάν και δεν είναι απαγορευμένα. Απλά, οι
εργαζόμενοι δεν οργανώνονται. Στα πιο
μεγάλα εργοστάσια κάτι γίνεται αλλά στα
μεσαία τίποτα.
Όταν πρωτοπήγαμε στην Ελλάδα, δεν
πήγαμε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ
όπως ισχυρίζεται ο αδερφός μου. Στην
Ελλάδα πήγαμε ακόμα επί χούντας. Τα
χαρτιά μας τα είχε ετοιμάσει ο αδερφός
της μάνας μου, ο οποίος ήταν η ‘μαφία’
των Τρικάλων. Είχε πολλές γνωριμίες
παντού και προπαντός στην αστυνομία. Μ’
αυτούς έπαιζε χαρτιά κάθε μέρα…Κι έτσι
με τη δική του τη ‘βοήθεια’ μπορέσαμε και
επισκεφτήκαμε την Ελλάδα, η μάνα μου
και εμείς τα τρία αδέρφια. Του πατέρα μου
δεν του δώσανε άδεια. Τότε είχαμε πάει
μόνο για επίσκεψη. Μετά, όταν πήγαμε
ξανά, πήγαμε στον Περισσό, στην έδρα
της ΚΕ του ΚΚΕ, εγώ πήγα με τη μάνα
μου συναντήσαμε τον σ. Κώστα Λουλέ,
συζήτησαν με τη μάνα μου, θυμήθηκαν τα
παλιά. Τότε ακόμα, παρόλα που το ΚΚΕ
δεν ήταν στην παρανομία, τα πράγματα
ήταν ακόμα πολύ δύσκολα για το Κόμμα.
Ο σ. Λουλές πίστευε τότε ότι την εξουσία
την είχαμε στα χέρια μας, αλλά δεν την
πήραμε με την πτώση της χούντας. Η
ατμόσφαιρα ήταν τέτοια τότε, ο κόσμος
ενθουσιασμένος… Εμείς πήγαμε δύο
φορές στον Περισσό.
Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση
στην Ελλάδα, ήταν τα προσωπικά ονόματα
στις ταμπέλες που είχαν οι εταιρίες, κάτι
που στην Τσεχοσλοβακία δεν υπήρχε
επί σοσιαλισμού. Και σκεφτόμουνα πού
πήγαμε, τι ήταν αυτό το πράγμα, παρελθόν
από την ιστορία.
Σε κάθε επίσκεψη πήγαινα στα Τρίκαλα,
στην Αθήνα, στην Κερατέα, όπου ζούσε ο
αδερφός της μάνας μας, δεύτερος μετά τη
μάνα μου. Κι αυτός ήταν ο πιο φτωχός.
Από την οικογένεια της μάνας μου, μόνο

αυτή ήταν οργανωμένη στο ΚΚΕ και ο
αδερφός της Νίκος, ο οποίος λέει ότι
ψηφίζει ΚΚΕ. Τη μάνα μου όπως μου
έλεγε την στρατολόγησαν στο Κόμμα
κάποιοι κομμουνιστές από το χωριό της
ακόμα στην Αντίσταση. Τη μάνα της την
έβαλαν φυλακή όταν η μάνα μου βγήκε
στο βουνό και δεν υπήρχε κάποιος να
φροντίσει τα τρία αδέρφια της, τα οποία
ζούσαν στους δρόμους, ζητιάνευαν…
Στην Ελληνική Κοινότητα του Μπρνο μετά
τις αλλαγές πήγαινα μόνο στις αρχές αλλά
σχεδόν όλοι εκεί είναι αντικομμουνιστές
και γι’ αυτό έφυγα. Και η μάνα μου είχε
σταματήσει να πηγαίνει στην Κοινότητα,
δεν της άρεσε αυτά που έβλεπε, τη
στροφή που είχε πάρει η Κοινότητα. Και
τα δύο μου αφεντικά της εταιρίας που
εργάζομαι είναι αντικομμουνιστές και λεν
εάν κάποτε οι κομμουνιστές πάρουν την
εξουσία αυτοί θα φύγουν από τη χώρα.
Εγώ πάλι τους λέω ότι το πρώτο που θα
κάνω εγώ είναι να τους πάρω την εταιρία
για το καλό του κοινού. Εδώ και τους
σοσιαλδημοκράτες τους λεν αριστερούς.
Το ΚΚΜΒ είναι σοσιαλδημοκράτες,
έχουν λίγα με τη δική μας ιδεολογία. Και
οι Έλληνες στο Μπρνο, στην Κοινότητα
τέτοιο δρόμο έχουν πάρει… Υπήρχαν και
οι ψευτοκομμουνιστές, βέβαια, που λεν ότι
είναι κομμουνιστές όταν τους βολεύει.
Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλους
τους Έλληνες της δικής μου γενιάς είναι
ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το χρέος προς
όλους και όλες που συμβάλανε να μείνουμε
Έλληνες, να αγαπάμε την Πατρίδα μας, να
είμαστε άνθρωποι με αξίες. Και πρώτα,
πρώτα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Ελλάδας με τη συμπαράσταση του
Κομμουνιστικού
Κόμματος
Τσεχοσλοβακίας, του Ερυθρού Σταυρού
της Τσεχοσλοβακίας και ολόκληρου του
τσεχοσλοβάκικου λαού που μας φρόντισε
και μας έδωσε τα πάντα για να είμαστε
αυτό που είμαστε σήμερα.
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ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ (UNΥP)
Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Από τότε που γεννήθηκε και μέχρι να έρθει στην Πράγα ήταν πάντα στη Θεσσαλονίκη όπου
σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Γεωπονικής. Μετά την αποφοίτησή του δεν δούλευε πάνω στο επάγγελμά του
αλλά συνέχισε να δουλεύει στην επιτυχημένη βιοτεχνία του πατέρα του την οποία ο πατέρας του διατηρούσε από το 1984. Την δουλειά αυτή την ήξερε
καλά ο Γιώργος διότι εκεί είχε αρχίσει να δουλεύει από τα μικρά του χρόνια.

Κ: Γιώργο γιατί ήρθες στην Πράγα;
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Γ: Ο κύριος λόγος που έφυγα από την
Ελλάδα ήταν οι οικονομικές συγκυρίες

και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Επίσης, η γυναίκα μου ήταν ήδη στην
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Πράγα, είχε έρθει πριν από μένα και
τη στιγμή που αποφάσισα να φύγω από
την Ελλάδα, η Πράγα ήταν μία καλή
επιλογή. Πρώτα δούλευα στην UNIGLOBAL - διοργανωτής συνεδρίων. Στο
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην
Πράγα (Londynska 41, Praha 2) δουλεύω
από το 2015, όπου είμαι υπεύθυνος
εγγραφών φοιτητών.
Κ: Πες μας μερικά πράγματα για το
Πανεπιστήμιο…
Γ: Το Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης στην Πράγα είναι μέρος της
Εκπαιδευτικής Ομάδας της Νέας
Υόρκης, η οποία έχει Πανεπιστήμια στην
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα Τίρανα και εδώ
στην Πράγα. Υπάρχουν κάποια σχέδια να
ανοίξουν και αλλού αλλά προς το παρόν
δεν είναι ανακοινώσιμο. Διευθυντής του
Πανεπιστημίου είναι ο κύριος Σωτήρης
Φούτσης, ο Πρύτανης ο κύριος Ανδρέας
Αντωνόπουλος και ο Πρόεδρος ο κύριος
Ηλίας Φούτσης. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε
πολλοί Έλληνες στο Πανεπιστήμιο,
τέσσερα άτομα… Οι περισσότεροι που
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο είναι
Τσέχοι και άλλων εθνικοτήτων.
Κ: Ποια είναι τα κριτήρια για μια
επιτυχημένη εγγραφή ενός φοιτητή;
Γ: Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι ένα
πτυχίο απολυτηρίου από αναγνωρισμένο
Λύκειο και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
πτυχίο με ανάλογο επίπεδο αγγλικών
που να αποδεικνύει την ικανότητα να
σπουδάσει ο φοιτητής στα αγγλικά. Όλα
τα μαθήματα είναι στα αγγλικά γι’ αυτό,

Καλημέρα 6

αυτό το πτυχίο απαιτείται. Υπάρχει και η
επιλογή να έρθει ο φοιτητής και να πάρει
το δικό μας Τεστ, την δική μας εξέταση
αγγλικών, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο για
τους φοιτητές να έρθουν από το εξωτερικό
για να κάνουν αυτήν την εξέταση εδώ.
Αυτοί που είναι από την Τσεχία μπορούν
να το κάνουν. Οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι
φοιτητές εάν έχουν ‘ματούριτα’, δηλαδή
το απολυτήριο λυκείου τους με καλό
βαθμό στα αγγλικά, αυτός ο βαθμός
μπορεί να γίνει δεκτός. Υπάρχει και μία
άλλη επιλογή – μπορούν οι φοιτητές να
ξεκινήσουν ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο
στο Foundation Έτος όπου μαζί με
άλλα μαθήματα διδάσκονται εντατικά
αγγλικά και στο τέλος δίνουν εξετάσεις
κι αν πετύχουνε συνεχίζουν κανονικά τις
σπουδές τους για το πτυχίο του Bachelor.
K: Πόσους φοιτητές έχει το
Πανεπιστήμιο;
Γ: Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 350
καινούργιους φοιτητές, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και φοιτητές που επισκέπτονται
το Πανεπιστήμιο, ενώ το σύνολο των
φοιτητών είναι 900 με 1000 φοιτητές.
Καταρχήν, να πω ότι η ιδιαιτερότητα
του Πανεπιστημίου και αυτό που το κάνει
να ξεχωρίζει από τα άλλα πανεπιστήμια
είναι η συνεργασία που έχουμε με το
State University of New York (στις
ΗΠΑ). Οι φοιτητές που ακολουθούν
τα προγράμματά μας, στο τέλος
έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα
αμερικάνικο πτυχίο κι έτσι καταλήγουν
να έχουν δύο πτυχία: ένα τσέχικο, το
δικό μας (Ευρωπαϊκό) το οποίο είναι
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας της Τσεχικής Δημοκρατίας κι
ένα αμερικάνικο.
Κ: Τι μαθήματα, τι Σχολές έχει το
Πανεπιστήμιο σας;
Γ: Τα πολύ δυνατά τμήματα που έχουμε
είναι το Business and Administration,
το τμήμα Ψυχολογίας, το Communication and Mass Media, έχουμε ένα πολύ
καλό πρόγραμμα International and Economic Relations, έχουμε πρόγραμμα σε
ΙΤ Management, άλλα προγράμματα
είναι στο Marketing, Finance, English
Language Literature καθώς και μερικά
μεταπτυχιακά προγράμματα. Εκτός από
αυτά τα προγράμματα προσφέρουμε
προγράμματα για εργαζόμενους που
μπορούν να συνδυάσουν την εργασία
τους με σπουδές στο Πανεπιστήμιό

μας. Γενικά έχουμε πολλές συνεργασίες
με άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική
και στην Ευρώπη. Τους ακαδημαϊκούς
τίτλους που προσφέρουμε είναι Bachelor,
Master, MBA και PhD σε συνεργασία
με άλλα πανεπιστήμια. Ο εξοπλισμός,
η βιβλιοθήκη και όλο το περιβάλλον
που προσφέρει το Πανεπιστήμιο είναι
σε πολύ καλό επίπεδο. Επίσης, για τους
φοιτητές που δεν είναι από την Πράγα
προσφέρουμε εστίες που κάθε δωμάτιο
είτε διαμέρισμα έχει την κουζίνα, το
μπάνιο, το υπνοδωμάτιο. Για να εργαστεί
κάποιος στο δικό μας Πανεπιστήμιο
πρέπει να έχει διδακτορικό που το
ψάχνουμε πολύ και από κει και πέρα, το
μίνιμουμ που χρειάζεται πρέπει να είναι
στο ακαδημαϊκό επίπεδο Master.
Το περίπου 35% -40% των φοιτητών
μας είναι Τσέχοι και Σλοβάκοι και οι
άλλοι είναι από όλο τον κόσμο. Αυτή
τη στιγμή έχουμε φοιτητές από 65
χώρες. Οι φοιτητές έχουν την δική τους
οργάνωση, το Φοιτητικό Συμβούλιο που
παίρνει μέρος στις αποφάσεις όσο είναι
το δυνατό. Οι ίδιοι οργανώνουν δικές
τους εκδηλώσεις, γιορτές, εκδίδουν δικά
τους φυλλάδια, κ.λπ. και το Πανεπιστήμιο
τους βοηθάει όσο το δυνατόν
περισσότερο. Επίσης, τους βοηθάμε
να βρουν εργασία όταν αποφοιτήσουν
από το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να πω
ότι έχουμε πολύ καλές συνεργασίες με
τις μεγαλύτερες εταιρίες που βρίσκονται
στην Τσεχία και μέσω αυτών των εταιριών
βοηθάμε τους φοιτητές να βρουν δουλειά.
Για τους φοιτητές έχουμε το Career
Ofﬁce και Career Advisors οι οποίοι
συμβουλεύουν τους φοιτητές μας για την
παραπέρα σταδιοδρομία τους. Φέτος το
Πανεπιστήμιο γιόρτασε τα 20 χρόνια από
την ίδρυσή του στην Πράγα.
Κ: Βρίσκεσαι σε ελληνικό περιβάλλον
στην Πράγα τώρα που έχουνε έρθει
αρκετοί νέοι Έλληνες για εργασία στην
Πράγα;
Γ: Τα πρώτα χρόνια το 2012 και 2013
είχα αφοσιωθεί πολύ στη δουλειά μου και
δεν πολύ ‘τριγυρνούσα’ να σου πω την
αλήθεια. Τους Έλληνες που μπορούσα
να συναντήσω ήταν στα γνωστά ελληνικά
μαγαζιά – Da Capo, στο εστιατόριοταβέρνα Όλυμπος κ.ά. Η αλήθεια
είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότεροι Έλληνες έρχονται στην
Πράγα και σε άλλες πόλεις στην Τσεχία.
Κάθε φορά που βγαίνω για καφέ βρίσκω
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και κάποιον καινούργιο Έλληνα που έχει
έρθει για εργασία. Οι νέοι Έλληνες που
έρχονται εδώ, έρχονται για δύο λόγους. Ο
πρώτος είναι ότι η οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα ευνοϊκή για
να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι σήμερα η
Τσεχία προσφέρει ένα πολύ καλό πακέτο
και από πλευράς ποιότητας ζωής και από
πλευράς απολαβών, έχουν ανεβεί αρκετά
οι μισθοί… Η χώρα τρέχει με ρυθμούς
ανάπτυξης που σήμερα είναι πρώτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την πλευρά.
Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή, ένας
πολύ καλός συνδυασμός – ποιότητας
ζωής, κόστος ζωής. Η κατάσταση με
τα σπίτια όμως, τελευταία αρχίζει και
δυσκολεύει διότι τα ενοίκια ανεβαίνουν
αρκετά εάν και θεωρώ ότι ακόμα
είναι καλύτερα από τις άλλες μεγάλες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για τους νέους
Έλληνες, σαν αρχή, είναι καλύτερα να
βρει ένα δωμάτιο με κάποιον συγκάτοικο.
Εάν θέλει ένα δυάρι ή ένα στούντιο για
να μένει μόνος και όχι στο κέντρο της
Πράγας, θα πρέπει να υπολογίζει κάποιος
για πάνω από 500 ευρώ ενοίκιο με όλα
μέσα ρεύμα, νερό. Επίσης, πρέπει να
ξέρει ότι δεν θα έχει και πολύ ελεύθερο
χρόνο.
Κ: Γνώριζες ότι υπάρχει η Ελληνική
Κοινότητα Πράγας;
Γ: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω όσα θα
ήθελα να ξέρω, δεν ασχολήθηκα πολύ,

αλλά από τη στιγμή που γνώρισα την
Τασούλα, την Πρόεδρο της Κοινότητας,
θα ασχοληθώ πιο πολύ. Και το περιοδικό
το διαβάζω, το ξέρω. Το είχα διαβάσει
όταν πρωτοήρθα στην Πράγα, όταν μου
έλλειπε και περισσότερο η Ελλάδα. Τώρα
θα το διαβάζω πιο τακτικά, το παίρνουμε
και στο Πανεπιστήμιο μας.
Πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες
που έρχονται εδώ, έρχονται για δουλειά
και δεν το ψάχνουν και τόσο πολύ να
ασχοληθούν με μια πιο οργανωμένη ζωή.
Από την άλλη πιστεύω ότι ο αριθμός των
νέων Ελλήνων δεν είναι και τόσο μεγάλος
για να οργανωθούν σε μία Κοινότητα, σ’
ένα Σύλλογο, σε μία δική τους Κοινότητα
που να ανταποκρίνεται στα δικά τους
συμφέροντα, ενδιαφέροντα. Δεν είναι
όπως οι Κοινότητες, οι Σύλλογοι στη
Γερμανία, Αγγλία, όπου υπάρχουν
χιλιάδες Έλληνες. Εάν θέλει κάποιος,
όμως, να συναντά Έλληνες, συμπατριώτες
υπάρχουν τα ελληνικά εστιατόρια, τα
ελληνικά μαγαζιά (Όλυμπος, Όνος,
OPUS, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Da Capo,
μαγαζιά με ελληνικά προϊόντα όπως
το Greek Corner, Greek Life, Greek
Market, Olivehills). Αλλά δεν νομίζω
ότι είναι η προτεραιότητα των νέων να
πηγαίνουν σε ελληνικά εστιατόρια. Είναι
μερικοί φοιτητές που έρχονται εδώ για
ένα εξάμηνο που πηγαίνουν σε ελληνικά
μαγαζιά. Σε γενικές γραμμές είναι εύκολο
να μαγειρεύεις στο σπίτι σου ελληνικά
φαγητά αλλά η ποιότητα των λαχανικών
δεν είναι η ίδια που έχει η Ελλάδα. Μην

ξεχνάμε ότι σήμερα η Πράγα είναι μια
πολύ πολυεθνική πόλη και να μη μιλάς
τσέχικα, εύκολα επιβιώνεις.
Κ: Μπορείς να μας δώσεις το δικό σου
μήνυμα για τους αναγνώστες μας;
Γ: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν
ξέρω εάν η σοφότερη επιλογή είναι
να αφήσεις τη χώρα σου και να πας
αλλού. Αλλά από την άλλη πλευρά όταν
στα πρώτα δημιουργικά χρόνια των
ανθρώπων η κατάσταση στην Ελλάδα
είναι αυτή που είναι σήμερα και άτομα
που θα μπορούσαν να προσφέρουν, δεν
μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα,
η λύση του εξωτερικού είναι μια πολύ
καλή λύση. Υπάρχουν πολλές επιλογές.
Η Πράγα αυτά τα χρόνια μπαίνει στο
χάρτη επιλογών – υπάρχουν πολλές
θέσεις εργασίας και για ειδικευμένους και
για ανειδίκευτους εργαζόμενους. Πάντα,
όμως, πρέπει να είναι προσεχτικοί!
Κάποιος που αποφασίζει να έρθει για
εργασία εδώ, θα πρέπει να ψάξει τις
καλύτερες συνθήκες, να προσέχει το τι
ακριβώς του προτείνουν είτε τα γραφεία
εργασίας είτε οι εταιρίες διότι υπάρχουν
και τα σκάνδαλα σε σχέση με προσφορές
εργασίας όταν αυτά που τους υπόσχονται
τελικά δεν πραγματοποιούνται. Γι’ αυτό
πρέπει να είναι πάντα προσεχτικοί και
καλά ενημερωμένοι.
Κ: Ευχαριστώ, Γιώργο. Σου ευχόμαστε
καλή πρόοδο…

Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην Πράγα (UNYP)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ»
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ 2018
(Κ: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για το πολύτιμο αυτό βιβλίο που μας στο έστειλε. Του ευχόμαστε καλή υγεία!)

Η

έκδοση αυτή εκδόθηκε με αφορμή
το αντίστοιχο διήμερο εκδηλώσεων
της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του
ΚΚΕ, αφιερωμένο στη ζωή των Ελλήνων
πολιτικών προσφύγων στην Σοβιετική
Ένωση και στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Το
διήμερο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για τα
100 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση. Στην παρούσα
έκδοση δημοσιεύεται η ομιλία του ΓΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα,
και οι θεματικές εισηγήσεις που έγιναν στη
διάρκεια της ημερίδας. Σκοπός της έκδοσης
είναι ν’ αναδειχτεί η ζωή των πολιτικών

προσφύγων στις Λαϊκές Δημοκρατίες,
τα επιτεύγματα της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης και η ανωτερότητα του
σοσιαλισμού. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται
να γίνει γνωστή μια ακόμα πτυχή της
Ιστορίας του Κόμματος, ιδιαίτερα στη
νέα γενιά. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε
θεατρικό δρώμενο που περιλαμβάνεται
στην έκδοση κι είναι εμπνευσμένο από
τη ζωή των πολιτικών προσφύγων, τη
φιλοξενία που γνώρισαν στις χώρες
υποδοχής, την εκπαίδευση και την ένταξη
στην παραγωγή, τη συμμετοχή τους στη
σοσιαλιστική οικοδόμηση και τον αγώνα
για τον επαναπατρισμό.

ΣΚΕΤΣ 3, ΜΑΡΤΗΣ 1969. ΟΣΤΡΑΒΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ. ΧΩΡΟΣ: ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ. ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. (ΣΕΛ. 164-166)
(Την ίδια ώρα που γίνεται η εκδήλωση στη διπλανή αίθουσα, στο εντευκτήριο υπάρχουν αρκετά τραπέζια με άντρες που πίνουν καφέ και
συζητούν. Από δίπλα ακούγονται τα χειροκροτήματα και τα τραγούδια γιορτής. Σ’ ένα τραπέζι κάθονται τέσσερις άντρες 40-50 χρονών.
Πίνουν τσίπουρο με μεζέ. Είναι ο Γιάννης Ψαρογιάννης, ο Κώστας Βύζας, ο Μήτσος και ο Γιώργος.)
Κώστας: Βρε τον έρμο τον Μιχάλη! Χωνεμό δεν το ‘χω!
Μήτσος: Ούτε 53 δεν ήταν καλά-καλά!
Γιάννης: Τέτοιο θηρίο και να πάει μια κι έξω!
Γιώργος: Μα πώς έγινε; Ήταν άρρωστος;
Γιάννης: Δεν είχε παραπονεθεί για κάτι.
Κώστας: Κοίτα τι σου είναι η ζωή! Αντάρτης στον ΕΛΑΣ, αξιωματικός στο ΔΣΕ, τόσες μάχες, τόσες κακουχίες! Πέντε φορές
τραυματίστηκε κι άντεξε. (Δείχνει με πέντε με το χέρι.)
Γιάννης: Άντεξε στο βουνό για να τελειώσει μπροστά στη μηχανή!
Γιώργος: Πώς έγινε;
Γιάννης: Ένιωσε μια αδιαθεσία. Έκατσε σ’ έναν πάγκο. Έτρεξαν αμέσως, φώναξαν το γιατρό του εργοστασίου. Τον ξάπλωσε, ήρθε και
το ασθενοφόρο γρήγορα αλλά δεν τον πρόλαβαν! Έπαθε τέσσερα απανωτά εμφράγματα.
Μήτσος: Βρε τον Μιχάλη! Πάντα πρώτος ήθελε να είναι! Για τρεις άντρες δούλευε! Αν δεν ήταν στη φωτογραφία με του πρωτοπόρους,
αρρώσταινε. Κάθε μήνα πρώτη φάτσα στο ταμπλό του εργοστασίου ο Μιχάλης! Χμ! (Κουνάει το κεφάλι.)
Γιάννης: Συνεννοηθήκαμε με το διευθυντή και την επιτροπή του εργοστασίου. Μαζέψαμε αρκετές χιλιάδες κορόνες απ’ όλους τους
εργάτες, και τους Έλληνες και τους Τσεχοσλοβάκους. Θα τα δώσουμε στη μνήμη του στην Επιτροπή Αλληλεγγύης. Να τα στείλουνε
μαζί με τ’ άλλα βοήθεια στους φυλακισμένους και τους εξόριστους αγωνιστές στην Ελλάδα!
Μήτσος: Άντε γεια μας! (Σηκώνει το ποτήρι του._. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εδώ θα τ’ αφήσουμε όλοι τα κοκαλάκια μας!
Γιάννης: Κουνήσου απ’ τη θέση σου βρε: Τι κουβέντες λες!
Κώστας: Σ’ έπιασαν οι απαισιοδοξίες;
Γιώργος: Μωρέ καλά τα λέει! Τώρα με τη Χούντα άντε να δούμε επαναπατρισμό.
Γιάννης: Μην απογοητευόμαστε σύντροφοι! Μπόρα είναι κι αυτή και θα περάσει.
Κώστας: Μωρέ δε θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα πάνε κι οι συνταγματάρχες από κει που ‘ρθαν. Εμείς θα γυρίσουμε στην Ελλάδα μαζί
με τις οικογένειές μας και θα ‘ναι μέρα-μεσημέρι!
Γιάννης: Άντε να πιούμε ένα στη μνήμη του! (Σηκώνουν τα ποτήρια.)
Κώστας: Καλή πατρίδα σύντροφε.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΚΕ – ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΕΚΔ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Για την πραγματοποίηση της έκδοσης
εργάστηκε με μεράκι, ενθουσιασμό και
υπευθυνότητα
ειδικά
συγκροτημένη
επιτροπή, η οποία ερεύνησε, μελέτησε και
αξιολόγησε το αρχειακό υλικό.
Σε σύγκριση με το τελευταίο Λεύκωμα του
2008, είχαμε περισσότερες δυνατότητες και
εμπειρία για την κατάλληλη επιλογή ενός
μέρους από το τεράστιο αρχειακό υλικό
που διαθέτουμε, ένα σημαντικό μέρος του
οποίου είναι ήδη δημόσια προσβάσιμο
μέσα από το Επιμορφωτικό Κέντρο,
Βιβλιοθήκη-Αρχείο
«ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ».
Από την πρώτη ως την τελευταία

σελίδα αποτελεί μια αναβαθμισμένη
προσπάθεια, καθώς περιλαμβάνει πάνω
από 1.500 ντοκουμέντα, αρχειακά υλικά
και φωτογραφίες, που συνδέονται με την
ιστορία του ΚΚΕ. Πολλά ντοκουμέντα
δημοσιεύονται για πρώτη φορά ενώ τα
περισσότερα είναι ελάχιστα γνωστά.
Αρκετά γεγονότα συνδέονται με την
αντανάκλαση τους στην καλλιτεχνική
δημιουργία μέσα από χαρακτηριστικά
έργα των δημιουργών της, αποτελώντας
πολύτιμα τεκμήρια της πρωτοπόρας και
γεμάτης ανιδιοτέλεια διαδρομής του
ΚΚΕ.
Υπενθυμίζουμε ότι απαιτήθηκε πολύς
χρόνος και κόπος για τη διάσωση και
αποκατάσταση του Αρχείου του Κόμματος
από την καταστροφική πλημμύρα του
1994, μια προσπάθεια πρωτόγνωρη και
απαιτητική. Η αναγνώριση ότι του ΚΚΕ
παλεύει για ολοκληρωμένο Αρχείο,
παλιό και σύγχρονο, συνέβαλε στο να
προσφερθούν υλικά, γραπτές μαρτυρίες και
αντικείμενα από συγγενείς κομμουνιστών,
που τα φύλαγαν ως προσωπικάοικογενειακά κειμήλια. Η προσπάθεια
συγκέντρωσης νέου υλικού έχει ακόμη
καλή προοπτική για να συνεχιστεί και με
νέες προσφορές.
Εδώ και χρόνια πραγματοποιούμε
αυτοτελείς
εκδόσεις
σημαντικών
αρχειακών υλικών, καθώς και ανάλογες
δημοσιεύσεις τους στην Κομμουνιστική

Επιθεώρηση και στο Ριζοσπάστη.
Κορυφαία προσπάθειά μας αποτέλεσε
η μελέτη και η κριτική αποτίμηση της
ιστορικής πορείας του Κόμματος, της
εξέλιξης του ελληνικού καπιταλισμού
και της ταξικής πάλης στην Ελλάδα,
στην ευρύτερη περιοχή και διεθνώς. Τα
αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται
στους τρεις τόμους του Δοκιμίου Ιστορίας
του ΚΚΕ για την περίοδο από την ίδρυσή
του έως το 1968.
(…) Η 100χρονη ιστορία του Κόμματος,
και αντίστοιχα του εργατικού-λαϊκού
κινήματος, παρουσιάζεται μέσα από 9
ενότητες-σταθμούς: Πρώτη ενότητα: «Το
ΚΚΕ έρχεται από πολύ μακριά…»,
δεύτερη ενότητα: 1918 έως 1924 – «Τα
πρώτα βήματα του ΚΚΕ», τρίτη ενότητα:
1924 έως 1936 – «Το ΚΚΕ απλώνει ρίζες
στην εργατική τάξη», τέταρτη ενότητα:
1936 έως 1941 – «Το ατσάλι δένεται στη
μεγάλη φωτιά και στο δυνατό ψύχος»,
πέμπτη ενότητα: 1941 έως 1949 – «Έπος
και διδάγματα», έκτη ενότητα: 1950 έως
1967 – «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε»,
έβδομη ενότητα: 1967 έως 1974 – «Στο
πιο
βαθύ
σκοτάδι..
το
ΚΚΕ
ανασυγκροτείται», όγδοη ενότητα: 1974
έως 1991 – «… Με τα πλακάτ, με την
ελπίδα, με τα λάβαρα», ένατη ενότητα:
1991 έως 2018 – «Οι νικημένοι του
σήμερα είναι οι νικητές του αύριο»

ΒΙΤΣΙ – ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΕΣΠΕΣ-ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ-ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΕΚΔ.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ 2018
Στην ευρύτερη περιοχή του Βίτσι η
στρατιωτική αναμέτρηση δεν είχε
ανάπαυλα σ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας
1946-1949. Μέσα από δεκάδες μικρές και
μεγάλες μάχες ο ΔΣΕ υπερασπίστηκε την
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επικράτεια της λαϊκής εξουσίας εκείνης
της περιόδου. Μικρές σχετικά δυνάμεις
του ΔΣΕ έδωσαν σημαντικά χτυπήματα
στον αστικό στρατό. Η πλήρης παράθεση
όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σ’

αυτήν την περιοχή ξεφεύγει από τα όρια
αυτού του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού.
Εδώ θα σταθούμε κατά κύριο λόγο σε δύο
κρίσιμες μεγάλες επιχειρήσεις, στο Μάλι
Μάδι και τη Φλώρινα, όπως επίσης στη
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΣΕΛ. 84)

μεγάλη μάχη της τελικής αναμέτρησης
που αγκαλιάζει όλη την περιοχή, ενώ
αναφορά θα γίνει και στο τέλος της
στρατιωτικής αναμέτρησης με το πέρασμα
των δυνάμεων του ΔΣΕ ξανά στο Γράμμο.
Μέσα από τις διαδρομές που προτείνονται
παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη
να δει από κοντά τους χώρους δράσης των
μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ.

Η μάχη της Φλώρινας (11-15 Φλεβάρη
1949) ήταν μια ευρύτατης έκτασης
επιχείρηση του ΔΣΕ κατά μεγάλης πόλης
και είχαν εμπλοκή σε αυτή: Από την
πλευρά του ΔΣΕ 5 ταξιαρχίες. Από τον
αστικό στρατό 2 μεραρχίες ενώ τέθηκαν
σε κίνηση μονάδες και από τα τρία σώματα
του στρατού.
Η καταγραφή των κινήσεων στο χάρτη
δείχνει την πραγματική έκταση της
επιχείρησης, γεγονός που με την σειρά του
δείχνει πως δεν επρόκειτο για μια κλασική
μάχη πόλης και σαν τέτοια την είδε το
επιτελείο του αστικού στρατού που έφτασε
στο σημείο να κινήσει μονάδες τόσο από
την Κοζάνη όσο και από την Καστοριά.
Η μάχη είχε αρνητική έκβαση για το ΔΣΕ
το επιτελείο του οποίου παρά τον καλό
σχεδιασμό, δεν μπόρεσε στην πράξη να
οδηγήσει τις μάχιμες δυνάμεις στη θετική
ολοκλήρωση του στόχου. Η έκβαση της
μάχης προς στιγμήν επέτρεψε στην αστική
τάξη να πανηγυρίζει μετά τα στραπάτσα
που είχε υποστεί στο Καρπενήσι,
Καρδίτσα και Νάουσα….
(…) Οι μαχητές και οι μαχήτριες
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
πολέμησαν με άφθαστο ηρωισμό και
αυτοθυσία, έχοντας συναίσθηση του
καθήκοντος και της αποστολής τους.
Μέσα σε αφάνταστα δύσκολες συνθήκες,

στα χιόνια, το τσουχτερό κρύο, σε ένα
περιβάλλον υπεροπλίας του αντίπαλου
σε άνδρες και πολεμικό υλικό όπου από
παντού χτυπούσαν οι σφαίρες και τα
βλήματα, αυτί δε δείλιασαν.
Ο ΔΣΕ στη μάχη της Φλώρινα είχε πολύ
μεγάλες απώλειες. Μετά από το τέλος των
επιχειρήσεων ο αστικός στρατός μάζεψε
τους νεκρούς μαχητές του ΔΣΕ μαζί με
πολλούς τραυματίες και με μπουλντόζες
όλους μαζί- ζωντανούς και νεκρούς
– τους παράχωσε σε ένα λάκκο, στη
νοτιοανατολική πλευρά της πόλης στην
περιοχή Άγιος Γεώργιος.
(…) Σήμερα στο χωράφι που κανείς
δεν όργωσε εβδομήντα χρόνια, στο
χωράφι που μέσα του κρατά τα κόκαλα
μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ, αφού
ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του χώρου,
στήθηκε καταμεσής μνημείο αντάξιο
της προσφοράς και της μεγάλης θυσίας
των τιμημένων νεκρών του ηρωικού
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Τα γλυπτά του μνημείου είναι του μεγάλου
γλύπτη Μέμου Μακρή. Οι φιγούρες των
γλυπτών στο μνημείο του ΔΣΕ στη
Φλώρινα είναι από τα ίδια εκμαγεία του
μνημειώδους γλυπτού του καλλιτέχνη που
είναι αφιερωμένο στα θύματα του
ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης
στο Μαουτχάουζεν της Αυστρίας,
πολύτιμη προσφορά της κόρης του
δημιουργού.

Η μάχη της Φλώρινα (το «Δ» για το ΔΣΕ)
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
(αναδημοσίευση από http://www.katiousa.gr/politismos/mousiki/katiousa.gr)
Το λαϊκό τραγούδι θα ήταν πολύ φτωχό
χωρίς τον Κώστα Βίρβο. Χαρακτηρίστηκε
δικαιότατα ποιητής του λαϊκού μας
τραγουδιού. Υπήρξε ανανεωτής και
αναμορφωτής του. Εμπλούτισε τη
θεματολογία και το περιεχόμενό του
με τις μεγάλες στιγμές του τόπου,
Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιο, την
πολιτική προσφυγιά, τη μετανάστευση της
μεταπολεμικής Ελλάδας, τους καημούς,
τα βάσανα αλλά και τις ελπίδες, τους
πόθους και τα όνειρα του λαού. Έγραψε
εκατοντάδες τραγούδια που θα βγαίνουν
με πολλές αφορμές στα χείλη, και θα
τραγουδιούνται όσο θα υπάρχει λαός.

foto Ο Κώστας Βίρβος

Σήμερα συμπληρώνονται δυο χρόνια
από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Ο
Κώστας Βίρβος γεννήθηκε στα Τρίκαλα,
στις 29 του Μάρτη 1926 και «έφυγε» στις
6 του Αυγούστου 2015. Με αφορμή την
επέτειο παρουσιάζουμε ένα κείμενο από
την Αυτοβιογραφία του, που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα της ΚΝΕ «Οδηγητής»
τον Γενάρη του 1986. Ο μεγάλος μας
στιχουργός γράφει για το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον του λαϊκού τραγουδιού.
***
Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που λέει η
ίδια η λέξη. Είναι τραγούδι που γίνεται από
το λαό για να τραγουδηθεί από το λαό. Από
τότε που υπάρχει ελληνικό έθνος υπάρχει
και λαϊκό τραγούδι όσο όμως περνούν τα
χρόνια αλλάζει μορφή. Άλλο ήταν το 1900,
άλλο μετά τη μικρασιατική καταστροφή,
άλλο το 1930, άλλο με την εμφάνιση του
Τσιτσάνη και αργότερα του Καλδάρα, άλλο
στην περίοδο 1950-60 και άλλο σήμερα.

20

Ο στίχος του επίσης διαφέρει από εποχή
σε εποχή. Κι αυτός δέχεται διάφορες
επιδράσεις που σημαδεύουν τον τόπο μας.
Κύρια επιδράσεις πολιτικές και κοινωνικές.
Μέχρι το 1945 δεν υπήρχαν καν
επαγγελματίες στιχουργοί. Οι ίδιοι οι
συνθέτες έγραφαν τους στίχους των
τραγουδιών με δική τους έμπνευση, ή
παίρνοντας φράσεις, ακόμα και ολόκληρα
στιχάκια από το δημοτικό τραγούδι, ακόμη
και από τα ημερολόγια. Ο Βαμβακάρης π.χ.
έχει χρησιμοποιήσει σε πολλά τραγούδια
του στίχους ημερολογίων.
Το κυρίως σώμα του λαϊκού τραγουδιού
αποτελείται από ερωτικά τραγούδια. Το
γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και σε μια
μεγάλη παρεξήγηση, επειδή τα ερωτικά
τραγούδια ήταν πολλά και σημαντικά
δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το λαϊκό
τραγούδι ήταν μόνο ερωτικό, της φυλακής
και του τεκέ. Αυτή την εντύπωση την
καλλιέργησαν όσοι είχαν συμφέρον να
περιορίσουν τη σημασία του και τη μεγάλη
θεματολογική του δύναμη. Επειδή λοιπόν
η ερωτική πλευρά του λαϊκού τραγουδιού
είναι γνωστή και πολυσυζητημένη, ρίχνω το
βάρος του σημειώματός μου στις κοινωνικές
και πολιτικές προεκτάσεις του.
Μέχρι το 1945 τα τραγούδια με κοινωνικό
περιεχόμενο ήταν μετρημένα στα δάχτυλα
χωρίς όμως να έχουν γραφεί συνειδητά.
Παράδειγμα:
«… Όσοι έχουνε πολλά λεφτά δεν ξέρω τι
τα κάνουν
άραγες σαν πεθάνουνε μαζί τους θα τα
πάρουν;…»
(Μάρκος Βαμβακάρης 1935) ή
«Μαράθηκε η καρδούλα μου από την αδικία

παλιοζωή παλιόκοσμε και παλιοκοινωνία»
(Απόστολος Χατζηχρήστος 1939)
Το λαϊκό τραγούδι πέρα από τον τεράστιο
ψυχαγωγικό ρόλο, που έπαιξε και που παίζει
στο πλατύ λαϊκό κοινό, άρχισε σιγά-σιγά να
κοινωνικοποιείται και να πολιτικοποιείται.
Αυτό άρχισε ενσυνείδητα στην εποχή 19411944 με τα αντάρτικα τραγούδια.
Μέχρι τώρα δεν ξέρω γιατί τα τραγούδια
αυτά τα εντάσσουν μόνο σε άλλες
κατηγορίες π.χ. επαναστατικά ή εμβατήρια.
Πουθενά μέχρι σήμερα δεν αναφέρεται ότι
είναι και λαϊκά τραγούδια, ενώ είναι πέρα
για πέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Βροντάει
ο Όλυμπος αστράφτει η Γκιώνα» το έγραψε
ο Άκης Σμυρναίος (καπετάν Κεραυνός),
φτασμένος λαϊκός μουσικοσυνθέτης που
πέθανε πρόπερσι. Δεν είναι επίσης τυχαίο
ότι το «Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα»
τόγραψε επί τούτου η ποιήτρια Σοφία
Μαυροειδή – Παπαδάκη (παραγγελία
που λέμε) χωρίς να έχει παρθεί από
κάποια ποιητική συλλογή. Όλα σχεδόν
τα αντάρτικα τραγούδια επώνυμα ή από
άγνωστους δημιουργούς γράφτηκαν από το
λαό για το λαό. Εδώ πρέπει να τονίσω και
να ξεδιαλύνω μια παρεξήγηση που κάνουν
ορισμένοι, ότι λαϊκό τραγούδι είναι αυτό
που παίζεται με μπουζούκια. Αυτό είναι
μεγάλο λάθος. Συνήθως το λαϊκό τραγούδι
παίζεται με μπουζούκι μα όχι πάντοτε,
όπως ένα ελαφρό τραγούδι δεν είναι λαϊκό
επειδή του βάλαν και ένα μπουζουκάκι.
Στο ’41-’44 γράφτηκαν και άλλα λαϊκά
αντιστασιακά τραγούδια που αυτά
παίζονταν και στα κέντρα όπως π.χ. ο
«Σαλταδόρος» του Γενίτσαρη και άλλα.
Ο Τσιτσάνης επίσης είχε γράψει δύο

φώτο Κώστας Βίρβος – Βασίλης Τσιτσάνης
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αντάρτικα τραγούδια που τα έπαιζε κρυφά
στο κέντρο του στη Θεσσαλονίκη και τα
οποία δεν βρέθηκαν ακόμη ολόκληρα.
Το λαϊκό μας τραγούδι από τις αρχές του
1945 μέχρι αρχές 1946 περνάει μια ύφεση.
Στις αρχές του ’46 που άνοιξε το εργοστάσιο
της Κολούμπια, αφού έγινε μια επιλογή των
ψυχαγωγικών τραγουδιών που γράφτηκαν
στην Κατοχή, άρχισε η γραμμοφώνησή
τους σε δίσκους που διαρκεί μέχρι σήμερα.
Τώρα έχουμε πολλά εργοστάσια παραγωγής
δίσκων, όχι πολυεθνικά. Συγχρόνως με
το άνοιγμα του εργοστασίου άρχισε να
δουλεύει και η λογοκρισία. Με τη διαφορά
ότι τώρα έκοβε αφενός τα τραγούδια του
τεκέ και της φυλακής όπως στη δικτατορία
του Μεταξά, πλην όμως είχε και αυστηρές
εντολές μήπως περάσει και κάποιο στιχάκι
προοδευτικό. Την εποχή εκείνη γράφτηκαν
ίσως τα ωραιότερα τραγούδια, προπαντός
ρεμπέτικα.
Οι δυο βασικοί του κλάδοι είναι το
ρεμπέτικο και το βυζαντινό. Το πρώτο είναι
τραγούδι των συνωστιζόμενων στα λιμάνια
και των παράνομων που συγκεντρώνονταν
στα αστικά κέντρα του Πειραιά, της Σύρας,
της Θεσσαλονίκης, των Τρικάλων. Μέσα σ’
αυτό εντάσσεται και το μάγκικο ή μόρτικο
το οποίο χρησιμοποιεί στο στίχο λέξεις
«αργκό». Την «αργκό» έγινε απόπειρα να
την κάνουν ολοκληρωμένη διάλεκτο όπως
τα «Καρλιαντά» αλλά χωρίς επιτυχία. Από
τη μισοτελειωμένη αυτή διάλεκτο ορισμένες
λέξεις χρησιμοποιούνται ακόμα π.χ. σταλός
(χρήμα), χασπί (πάψε), γκανίκι (γκόμενα),
σλαμ (φύγε ή φεύγουμε), μπανίζω (βλέπω).
Τις δυο τελευταίες λέξεις τις συνάντησα
και σε ένα τετράστιχο του χρονογράφου
Αποστόλη Σπήλιου που το είχε γράψει στο
Αντάρτικο για την Καρδίτσα.
Πρέπει να ήταν κάπως έτσι:
«Πόλη του «σλαμ» σε χαιρετίζω
δεν σ’ έσωσε ο βάλτος κι η Ριζάβα
Κι απ’ τα ψιλόκορφα βουνά εσέ “μπανίζω”
των Γ’ρουνοφάγων σκλάβα».
Ψάχνω να βρω από πού έμαθε τις λέξεις
αυτές και τις έχει στο τετράστιχό του. Το
«μπανίζω» ήταν λίγο πολύ γνωστό, όσο για
το «σλαμ» πιστεύω ότι είναι λέξη κάποιας
συντεχνίας που αργότερα ελληνοποιήθηκε.
Πάντως αποδείχνεται ότι όποιοι έμαθαν
αυτές τις λέξεις στο Σπήλιο ήταν παιδιά
του λαού κι αν ήταν μπουζουξήδες ακόμα
καλύτερα.
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία του λαϊκού
μας τραγουδιού είχε το βυζαντινό που
έχει τις ρίζες του σε αρχαιοελληνικά μέλη
(φρύγιος, λύδιος…). Εδώ εντάσσεται και
το μεγαλύτερο μέρος του Μικρασιατικού
Λαϊκού τραγουδιού με το τσιφτετέλι και
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τον καρσιλαμά (αντικρυστός), ρυθμοί
αναμφίβολα ελληνικότατοι. Το βυζαντινό
τραγούδι μακρόσυρτο και έχει στίχους
πονεμένους, είναι γραμμένο κατά κανόνα
σε «δρόμους» σαφώς δε επηρεασμένο
και από το δημοτικό μας τραγούδι. Αυτό
μεγαλούργησε στη δεκαετία 1949-60 οπότε
και γίνεται πιο πολιτικό και κοινωνικό
συνειδητά. Τραγούδια γραμμένα μέσα στον
εμφύλιο παίρνοντας σαφή προοδευτική
θέση όπως το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι»
και το σ’ ένα «Βράχο φαγωμένο» του
Καλδάρα, το «Κάποια μάνα αναστενάζει»,
το «Κάνε λιγάκι υπομονή» ή το «Μπρος
στο ρημαγμένο σπίτι» του Τσιτσάνη, το
«Για στάσου χάρε να σου μιλήσω» και το
«Χτυπούν καμπάνες θλιβερά» των Μπακάλη
– Βίρβου έχουν γραφεί τα περισσότερα σε
«δρόμους» όπως και αρκετά άλλα.
Τότε οι στιχουργοί έχουν γίνει πια
επαγγελματίες με πρώτο σε εμφάνιση
κατά τη γνώμη μου, το Λελάκη από
τη Δραπετσώνα. Μετά εμφανίστηκε ο
Μπάμπης Βασιλειάδης (Τσάντας), η
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, εγώ και
ύστερα ο Κολοκοτρώνης. Ο Λελάκης και
ο Βασιλειάδης δεν έγραψαν τραγούδι με
πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η
Ευτυχία επίσης κάτι λίγα πολύ αργότερα,
όπως τα «Συρματοπλέγματα βαριά» σε
μουσική Μπ. Μπακάλη και το «Φάτε
πλούσιοι παράδες» σε μουσική Θ.
Δερβενιώτη. Το βάρος πέφτει σε μένα
αρχικά και μετά όταν γράφαμε για την
εξαθλίωση του λαού εξαιτίας του εμφύλιου
και στο στιχουργό X. Κολοκοτρώνη.
Στιχουργοί υπήρχαν και μερικοί άλλοι τότε,
που εμφανίστηκαν από το 1955 και μετά
όπως ο Δαλέζιος και ο Ζήτης. Τους άλλους
δεν τους θυμάμαι. Πολλοί στιχουργοί του
λεγάμενου ελαφρού τραγουδιού γράφουν
και λαϊκούς στίχους προπαντός ο Κώστας
Μάνεσης.
Στη δεκαετία του 1950, εκτός από τα
τραγούδια που αναφέρονται έμμεσα στον
εμφύλιο, άρχισαν μετά να γράφονται
σε απελπισμένο ύφος στίχοι που
διεκτραγωδούσαν και τραγουδούσαν την
εξαθλίωση του ελληνικού λαού συνειδητά
και ξεκάθαρα.
Προσωπικά εγώ στην εποχή εκείνη έγραψα
πλείστα όσα τέτοια τραγούδια.
Αναφέρω μερικά:
«Περιπλανώμενη ζωή
Περιπλανώμενο κορμί
απ’ τις βαθιές του τις πληγές το αίμα
αργοσταλάζει
και τώρα που ζητώ στοργή κανείς δεν με
κοιτάζει»
(Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης)

«Ο θάνατος είναι γλυκός για τους
βασανισμένους
ετούτος ο παλιοντουνιάς είναι για
ορισμένους»
(Μουσική: Απόστολος Καλδάρας)
«Δεκαπέντε χρόνια τώρα
δεν ανάσανα μια ώρα
από το σαράντα ένα ως ετούτη τη στιγμή
μ’ έχουν βρει χιλιάδες μπάρες μ’ έχουν
πνίξει οι καημοί»
(Μουσική: Μπάμπης Μπακάλης)
«Του φτωχού τον πόνο
ο φτωχός τον νιώθει μόνο»
(Καλδάρας)
Και αμέτρητα άλλα τέτοια τραγούδια.
Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του
1950, αρχίζει η τρομερή αιμορραγία της
μετανάστευσης, κάτι που δεν μπορούμε
να μην το επισημάνουμε και να μην το
τραγουδήσουμε. Τότε έγραψα πολύ
μεγάλα τραγούδια, γιατί είχα την τύχη
να έχουν τα περισσότερα για ερμηνευτή
τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Μπιθικώτση
και ακόμα την Γκρέυ, τον Γαβαλά, την
Πόλυ Πάνου και άλλους. Η δεκαετία του
1950 εκτός από την ουσιώδη θεματολογία
της φημίζεται και για τους θαυμάσιους
τραγουδιστές και τραγουδίστριες που είχε.
Μαζί με τους παραπάνω κρατούσαν ακόμα
ο Τσαουσάκης, η Μπέλλου (που κρατάει
ακόμα), η Νίνου, η Χρυσάφη, η Μαίρη
Λίντα, ο Τζουανάκος και τόσοι άλλοι.
Και ερχόμαστε στο σήμερα που δυστυχώς
στο λαϊκό τραγούδι επικρατεί ένα χάος,
για το οποίο σε καμιά περίπτωση δε
φταίνε οι καλοί στιχουργοί, συνθέτες και
ερμηνευτές. Το πιο μεγάλο φταίξιμο έχουν
οι πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες για να
πουλήσουν, ρίχνουν στην αγορά οτιδήποτε
που αυτές το θεωρούν εμπορικό. Και
έχουμε το φαινόμενο τραγούδια αξιόλογα
(γιατί υπάρχουν) να πνίγονται. Και να
ακούγονται άλλα τραγούδια καταστροφικά.
Ευθύνη έχουν και τα μαζικά μέσα
ενημέρωσης γιατί δεν τοποθετήθηκαν
κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες
θέσεις. Παράδειγμα στα διοικητικά
συμβούλια των ΕΡΤ δεν υπάρχουν
εκπρόσωποι των στιχουργών και συνθετών
και άλλα πολλά. Για να μη μακρηγορώ
υπάρχουν σήμερα αξιόλογοι στιχουργοί,
συνθέτες και τραγουδιστές και πρέπει να
παλέψουμε μέσα από τους συνδικαλιστικούς
μας φορείς ακόμα και ο καθένας μόνος του,
να μπουν τα πράγματα σε τάξη και να
ξανακουστεί το καλό λαϊκό τραγούδι.
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«ΤΟΝ ΠΙΑΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΤΟ ΣΤΕΛΙΟ ΤΟΝ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΣ…»
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΣΙΤΗ ΗΡΩΑ
Του Νίκου Πουρναρά/Οικοδόμος
(Katiousa.gr)
Από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους
του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Μιχάλης
Γενίτσαρης έχει συνδέσει το όνομά του
με τη δημιουργία τραγουδιών για την
Αντίσταση, όπως το Ένας λεβέντης
έσβησε, που αναφέρεται στον τραγικό
χαμό του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ
Άρη Βελουχιώτη και βέβαια του θρυλικού
Σαλταδόρου που έχει χαρακτηριστεί και
«ύμνος της Κατοχής».
Το 1944 ο Γενίτσαρης θα γράψει μουσική
και στίχους για το ζεϊμπέκικο Στέλιος
Καρδάρας, συγκλονισμένος από την
εκτέλεση μετά από φριχτά βασανιστήρια
του ΕΛΑΣίτη σαμποτέρ Στέλιου
Καρδάρα, από τους ντόπιους συνεργάτες
των Γερμανών καταχτητών στην Κοκκινιά.
Ο Στέλιος Σπανός ή «Καρδάρας»,
όπως τον γνώριζαν όλοι στην Κοκκινιά,
ήταν ένας από τους ηρωικότερους
σαμποτέρ της Αντίστασης που ανατίναζε
γερμανικά αυτοκίνητα και αποθήκες. Ένας
σαλταδόρος της Κατοχής που άρπαζε
τρόφιμα απ’ τους Γερμανούς και τα
μοίραζε στο λαό.
Στέλεχος του ΕΛΑΣ και αρχηγός ομάδας
της ΟΠΛΑ στην Παλιά Κοκκινιά, ο
Καρδάρας μπήκε από τα δεκαοχτώ
στην ένοπλη δράση, διακρίθηκε για τη
γενναιότητα που επέδειξε στη μάχη της
Κοκκινιάς και παρόλο το νεαρό της
ηλικίας του είχε μεγάλη φήμη στους
συναγωνιστές και στους εχθρούς του, έτσι
που η σύντομη ζωή του αποτέλεσε θρύλο
για την Κοκκινιά και ευρύτερα.
Οι Γερμανοί προσπάθησαν πολλές φορές
να πιάσουν τον Καρδάρα αλλά δεν τα
κατάφερναν. Τα κατάφεραν όμως οι
ντόπιοι συνεργάτες τους…
Στις 18 του Αυγούστου 1944, μια μέρα μετά
το Μπλόκο της Κοκκινιάς, «Έλληνες»
ταγματασφαλίτες στήνουν ενέδρα στον Αη
Γιάννη το Ρέντη και πιάνουν το αγαπημένο
παιδί της Κοκκινιάς, μπροστά σε μια
βρύση που πήγε να ξεδιψάσει.
Τα ελληνόφωνα κτήνη έσυραν τον Καρδάρα
στον Άγιο Διονύση στον Πειραιά και τον
εκτέλεσαν, αφού πρώτα τον βασάνισαν
φριχτά, φτάνοντας στο σημείο να του
κόψουν τα γεννητικά όργανα. Ήταν μόλις
21 χρονών ο Στέλιος ο Καρδάρας και ο
Πειραιάς θρήνησε εκείνη τη νύχτα ένα
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από τα καλύτερα παιδιά του, που έπεσαν
στη μάχη κατά των κατακτητών και των
ντόπιων συνεργατών τους.
Ο Μιχάλης Γενίτσαρης έκανε τη σύντομη
ζωή του ήρωα Καρδάρα τραγούδι,
που ακούστηκε για πρώτη φορά στην
πλατεία Αγίου Νικολάου, στη Νίκαια, σε
εκδήλωση που έκανε ο ΕΛΑΣ για να τον
τιμήσει.
Ο
συνθέτης,
στα
ανέκδοτα
απομνημονεύματά του, που διέσωσε ο
ακάματος μελετητής του ρεμπέτικου
και
λαϊκού
τραγουδιού
Κώστας
Χατζηδουλής,
περιγράφει
γεμάτος
συγκίνηση, αλλά και αγανάκτηση, όλη την
συγκλονιστική ιστορία του τραγουδιού.
Αντιγράφουμε από τον τόμο «Ρεμπέτικη
Ιστορία 1 / Περπινιάδης – Γενίτσαρης –
Μάθεσης – Λελάκης” (εκδ. Νεφέλη, χ.χ.)
του Κώστα Χατζηδουλή:
«… Το 1944, οι συνεργάτες των Γερμανών
(κι όλοι ξέρουμε ποιοι ήτανε..) σκοτώσανε
ένα φίλο μου, το Στέλιο τον Καρδάρα.
Δυο μέτρα μπόι ήτανε και παλικάρι που
δεν λέγεται, για την λεβεντιά του. Τέτοιο
παιδί δεν γνώρισα άλλο, στα χρόνια μου.
Παιδί λέμε, 18 χρονών και από τους πιο
μεγάλους σαμποτέρ που βγήκανε σε όλα
τα χρόνια. Ήτανε ο φόβος και ο τρόμος
των Γερμανών από τις ζημιές που τους
έκανε και τον είχανε στο μάτι, γιατί τους

είχε κυριολεκτικά σακατέψει από τα
σαμποτάζ. Στη στεριά και στο πέλαγος
τον κυνηγούσανε, αλλά αυτός, όχι μόνο
ήτανε άπιαστος, αλλά συνέχιζε τις ζημιές.
Και τι δεν κάνανε οι Γερμανοί για να
τον πιάσουνε… Πληρωμένους χαφιέδες
βάλανε, για να πάρουνε πληροφορίες
πού κρυβότανε. Ο θεός της φτωχολογιάς
ήτανε. Όλοι τονέ θυμούνται, ακόμα και
σήμερα και λένε, για αυτά πού ’κανε για
τους φτωχούς. Όλοι φάγανε απ’ τα χέρια
του, όλοι είδανε τι έκανε για τους φτωχούς,
ο Καρδάρας. Μια φορά, με τα πιστόλια
στο χέρι, σταμάτησε ένα γερμανικό
αυτοκίνητο γεμάτο τυριά και ανάγκασε
τους δυο Γερμανούς να κατέβουν κάτω.
Τους κατέβασε κι άρχισε να μοιράζει τα
τυριά στον κόσμο. Έπρεπε να βλέπατε
αυτή τη σκηνή. Σε λίγα λεπτά, είχε μαζευτεί
μπουλούκια ο κόσμος κι έπαιρνε αυτά που
μοίραζε ο Στέλιος. Μετά, τους ανέβασε
στο αυτοκίνητο και τους έδιωξε, αλλά σε
λίγη ώρα, είχαν έρθει όλα τα Γερμανικά
Φρουραρχεία. Ο Καρδάρας όμως,
άφαντος. Πολλά κατορθώματα έκανε αυτό
το παιδί που έχουνε μείνει στο μυαλό όλων.
Ακόμα το κουβεντιάζει ο κόσμος. Μέχρι
που, γερμανόφιλοι, χαφιέδες τέτοιοι, του
στήσανε ενέδρα στα περβόλια στον Άγιο
Γιάννη Ρέντη. Είπαμε, ότι τον κυνηγάγανε
με μανία. Δεν άφηνε αυτοκίνητα, τραίνα,
αποθήκες που να μην τα ανατινάξει.
«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
Πενθοφορεί η Αγιά Σοφιά
Παλιά και Νέα Κοκκινιά
κλάψε κι εσύ τώρα ντουνιά
πιάσαν το Στέλιο, τα σκυλιά.
Τον πιάσαν Γερμανόφιλοι
και ταγματασφαλίτες
το Στέλιο τον Καρδάρα μας,
στο Ρέντη οι αλήτες.
Δεμένο τον επήγανε
προς τον Άγιο Διονύση
δέκα τουφέκια τού ’ριχναν
ώσπου να ξεψυχήσει.
Άδικα τον σκοτώσανε
λες κι ήτανε κατάρα
γιατί ήταν στην Αντίσταση
το Στέλιο τον Καρδάρα.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ : ΕΛΛΑΔΑ
(φώτο Ο Στέλιος Σπανός ή «Καρδάρας»
– «Η μοναδική φωτογραφία του τραγικού
αγωνιστή της αντίστασης Στέλιου
Καρδάρα, βρίσκεται κρυμμένη, όλα
αυτά τα χρόνια, στο προσκέφαλο του
ενενηντάχρονου πατέρα του. Ούτε λεπτό
δεν μπορεί χωρίς αυτή…»)
*Η τέταρτη στροφή δεν υπάρχει στο
χειρόγραφο του συνθέτη, διαγραμμένη
από τον ίδιο. Ο τρίτος στίχος της πέμπτης
στροφής τροποποιήθηκε αργότερα κι
έγινε: «Γιατί ήταν στην Αντίσταση».
(*Σημ. Κώστα Χατζηδουλή)
Δεν θα τονέ πιάνανε ποτές το Στέλιο,
αλλά εκείνη τη μέρα ήτανε άτυχος. Πολύ
άτυχος, — κι αυτό του πήρε τη ζωή.
Ήτανε καλοκαίρι και πήγε σε μια στέρνα,
εκεί στα περιβόλια του Ρέντη, για να
πλυθεί. Έβγαλε τα ρούχα του, ακούμπησε
τα πιστόλια δίπλα, και μόλις έσκυψε
να πλυθεί, πέσανε απάνω τον και τονέ
πιάσανε. Τον δέσανε με ένα σύρμα και τον
πήγανε εκεί, προς τον Άγιο Διονύση, στη
Δραπετσώνα κοντά. Πενήντα ντουφέκια
πέσανε πάνω τον να βγάλουν το άχτι τους
– το μίσος που τού ’χανε. Του κόψανε και
τα γεννητικά όργανα. Τ’ όνομα αυτουνού
του παιδιού είχε γίνει ύμνος, είπαμε, στον
Περαία και όλοι κλάψανε που χάθηκε.
Μεγάλος πατριώτης, ψυχή που δε λέγεται,
από προδοτικές σφαίρες πήγε. Έλληνες
είμαστε…
Τότες εγώ, μόλις έμαθα ότι τονέ σκοτώνανε,
έκατσα και του ’γραψα τραγούδι. Το
καλύτερό μου τραγούδι. Αυτό που λέω
εδώ: «Αληθινοί πατριώτες – Καρδάρας».
Μόλις έβαλα μουσική και το ’παιξα λίγες
φορές, το μάθανε παντού. Το μάθανε όλοι
οι σαμποτέρ, οι αγωνιστές οι άλλοι, οι
αντάρτες, όλοι. Το μάθανε και ήρθανε και
με πήρανε ΕΑΜίτες και αντάρτες και με
πήγανε στην πλατεία στην Κοκκινιά. Πέντε
χιλιάδες κόσμος και παραπάνω μαζεύτηκε,
εκεί που ήτανε η μεγάλη κεντρική πλατεία.
Και τότες, με κάτι παλιά μεγάφωνα που
φέρανε, με βάλανε και το ’παιξα και το
τραγούδησα. Πριν αρχίσω, κρατήσανε ένα
λεπτό σιγή για τη μνήμη του παλικαριού.
Όταν το τραγουδούσα, όλος ο κόσμος
έκλαιγε. Κι από εκεί και μετά, έγινε
παντού γνωστό το τραγούδι μου — όπως
ο «Σαλταδόρος» μου, που είναι ο Ύμνος
της Κατοχής. Δεν μπόραγα όμως να το
γραμμοφωνήσω, από τότες. Δεν έγινε
δίσκος. Μπορεί να γίνει τώρα ή αργότερα.
Όσοι το ακούνε, αμέσως πάει το μυαλό
τους σ’ αυτό το μεγάλο παλικάρι, στον
πατριώτη…».
Η Άγια-Σοφία, η Παλιά και Νέα Κοκκινιά,
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η Δραπετσώνα, ο Άγιος Διονύσης και
ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης είναι λαϊκοί
συνοικισμοί του Πειραιά.
Η μοναδική φωτογραφία του τραγικού
αγωνιστή της αντίστασης Στέλιου
Καρδάρα, βρίσκεται κρυμμένη, όλα
αυτά τα χρόνια, στο προσκέφαλο του
ενενηντάχρονου πατέρα του. Ούτε λεπτό
δεν μπορεί χωρίς αυτή…
Το Ρεμπέτικο στην Κατοχή και στο
ΔΣΕ
(απόσπασμα από την ομιλία του Στέφανου
Λουκά, στην Εκδήλωση - αφιέρωμα στο
λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι την περίοδο
1940 - 1949 Ριζοσπάστη, 2016)
Περίοδος που σφράγισε η πάλη του
λαού
Στην ομιλία του, ο Στέφανος Λουκάς
σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα: «Η περίοδος
για την οποία γράφτηκαν αυτά τα
ρεμπέτικα τραγούδια είναι τα 10 χρόνια
εργατικής - λαϊκής πάλης. Αρχικά για την
απελευθέρωση από την ιμπεριαλιστική φασιστική κατοχή, στη συνέχεια, με την
τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας ενάντια στην αστική
τάξη και τους Αγγλοαμερικάνους
συμμάχους της, ένας δίκαιος για το λαό
πέρα για πέρα ένοπλος ταξικός αγώνας.
Η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας έρχεται ως συνέχεια
της Εθνικής Αντίστασης στην οποία
ηγήθηκε η εργατική τάξη και το Κόμμα
της, το ΚΚΕ, με το ΕΑΜ, το ένοπλο
τμήμα του τον ΕΛΑΣ, την οργάνωση
της νεολαίας, την ΕΠΟΝ, την ΟΠΛΑ.
Έρχεται ως συνέχεια της ταξικής ηρωικής
αναμέτρησης του Δεκέμβρη του 1944,
κατά την οποία η αστική τάξη με τους
Άγγλους ιμπεριαλιστές συμμάχους της
χρησιμοποίησαν τα όπλα για το τσάκισμα
του λαϊκού κινήματος, προκειμένου να
εγκαταστήσουν στην Ελλάδα την αστική
εξουσία, επειδή δεν είχαν λαϊκό έρεισμα.
Άλλωστε, ένα τμήμα των αστών συμμάχησε
με τους Γερμανούς κατακτητές, ενώ το
άλλο πήγε στην Αίγυπτο με τους Άγγλους
συμμάχους του και στο Λονδίνο, ένα τρίτο
έμεινε στην Ελλάδα αδρανές. Αντίθετα, οι
κομμουνιστές που δραπέτευσαν από τους
τόπους εξορίας, όπου τους κρατούσε η
κυβέρνηση Μεταξά, καθώς και άλλοι που
δρούσαν στην παρανομία, ανασυγκρότησαν
το ΚΚΕ για να οργανώσουν την Αντίσταση
κατά των κατακτητών.
(...) Είναι περίοδος, που το ΚΚΕ έδωσε
βαρύ φόρο αίματος, όπως και στην
κατοχή, στα εκτελεστικά αποσπάσματα με

απίστευτες αντοχές ηρωισμού. (...) Ένας
δημιουργός της Τέχνης όλη αυτήν την
περίοδο μπορεί να την αντιμετωπίσει από
την επική της σκοπιά. Ο λαός, και μάλιστα
ένοπλος, είναι στο προσκήνιο των εξελίξεων
και παλεύει για την απελευθέρωση και για
μια καινούργια κοινωνία στη συνέχεια.
Μπορεί, όμως, όπως την περίοδο
του αγώνα του ΔΣΕ, η καλλιτεχνική
δημιουργία να την αντιμετωπίσει και από
τη σκοπιά της αστικής τάξης, άρα ενάντια
στον αγώνα του ΔΣΕ, ενάντια στο ΚΚΕ.
Υπάρχει, βεβαίως, και η ουδετερότητα, ή η
στάση της ίσης απόστασης, που ουσιαστικά
σημαίνει στάση υπέρ των αστών.
Επιρροές και επιδράσεις
Στο ρεμπέτικο τραγούδι υπάρχει η σχετικά
“αυθόρμητη” λαϊκή δημιουργία. Που
εξέφρασε την καταδίκη των φαινομένων
της συγκεκριμένης περιόδου, του
πολέμου, των φυλακών, των εκτελέσεων,
της εξορίας και των βασανισμών των
αγωνιστών κρατουμένων, ως καταδίκη της
αδικίας σε ανθρώπους του μόχθου που
βρίσκονται σ’ αυτήν την κατάσταση, ή
επειδή αγωνίζονται για κάτι καλό γενικά,
η έκφραση αλληλεγγύης, ακόμη και η
απόδοση δίκιου στους αγωνιστές, αλλά
χωρίς τη συνειδητοποίηση των αιτιών
τους, το ταξικό τους περιεχόμενο και την
προοπτική του αγώνα.
(...) Υπήρχαν και κάποιοι που
επηρεάστηκαν και τάχτηκαν με το ΕΑΜ,
με το ΚΚΕ, που μίλησαν πιο συνειδητά.
Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
τον Δημήτρη Γκόγκο ή Μπαγιαντέρα,
γέννημα - θρέμμα Πειραιά που έγραψε και
τα περισσότερα στην Κατοχή υμνώντας το
ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ όπως π.χ. το τραγούδι
“Και με τον Άρη αρχηγό να ‘ναι γλυκό το
βόλι”...
Και άλλοι έγραψαν με συνειδητή
προσέγγιση, όπως ο επίσης Πειραιώτης
Μαρίνος Γαβριήλ ή Μαρινάκης,
σημαντικός δημιουργός, αν και άγνωστος
στο ευρύ κοινό, που έγραψε:
“ΕΛΑΣ εστί ελευθεριά που σπάει την
αλυσίδα,
δίνει ζωή στην εργατιά, θάνατο στον
κηφήνα”.
Ο Μανώλης Χιώτης, επίσης, έγραψε
συνειδητά, ενώ ο Πειραιώτης Μιχάλης
Γενίτσαρης δεν έμεινε ασυγκίνητος από
την Αντίσταση.
Αλλά και στην περίοδο του αγώνα του
ΔΣΕ έχουμε κάποιους δημιουργούς του
ρεμπέτικου που συμπαραστέκονται στη
δράση του και αυτό εκφράστηκε με τα
ρεμπέτικα τραγούδια που έγραψαν ή
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τραγούδησαν, όπως ο Ορφέας Κρεούζης,
εξορίστηκε σε Ικαρία και Μακρόνησο,
ο Θόδωρος Δερβενιώτης επίσης
Μακρονησιώτης, η Σωτηρία Μπέλλου,
ο στιχουργός Κώστας Βίρβος, ενώ
επηρεάστηκαν και έγραψαν τραγούδια,
οι Απόστολος Καλδάρας, Βασίλης
Τσιτσάνης, Μπάμπης Μπακάλης, και
άλλοι.
(...) Το ρεμπέτικο τραγούδι αναδεικνύει
κάθε περίοδο τη συγκεκριμένη κοινωνική
πραγματικότητα. Μέχρι εδώ φτάνει. Δεν
δίνει διέξοδο, δεν μπορεί να το κάνει.
“Μέσα στην τίμια εργατιά βρίσκω τα πιο
καλά παιδιά”, λέει ένα τραγούδι, άλλο
λέει: “Είμαι εργάτης τιμημένος όπως όλη
η εργατιά”, του Τούντα και τα δύο. Και
ο Τσιτσάνης, “Γεια σου περήφανη και
αθάνατη εργατιά”, αλλά ως εδώ.
Το ρεμπέτικο ως τραγούδι δεν άφησε
κανένα κοινωνικό φαινόμενο που να μην
το αναδείξει, κανένα φαινόμενο της ζωής
των ανθρώπων του μόχθου (...).
Με τη γερμανική κατοχή, και στη συνέχεια
με τον ΔΣΕ, όπου η εργατική - λαϊκή πάλη
παίρνει πρωτόγνωρες ηρωικές διαστάσεις
με καθοδηγητή το ΚΚΕ, πολλοί
δημιουργοί του ρεμπέτικου, αναδεικνύουν
με τα τραγούδια τους, περισσότερο
συναισθηματικά, λιγότερο συνειδητά, το
δίκιο του λαού και τον ηρωισμό του, αλλά
ενίοτε και με λάθος άποψη.
Υπάρχει το παράδειγμα του Τσιτσάνη που
γράφει την περίοδο της πάλης του ΔΣΕ
το τραγούδι “Της κοινωνίας η διαφορά”,
καθαρά ταξική προσέγγιση αφού λέει στο
στίχο ότι:
“Φέρνουν μαύρη συμφορά η φτώχεια
και τα πλούτη - της κοινωνίας η διαφορά
φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά”.
Ο ίδιος έγραψε όμως στην ίδια περίοδο,
το:
“Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα
για μια κόρη ξελογιάστρα
κι αν χαθεί, πού θα τη βρω”;
Όπου η “ξελογιάστρα κόρη” λέει ο ίδιος,
είναι η Ελλάδα που καταστρέφεται, από
τον Εμφύλιο, θεωρεί τον ταξικό πόλεμο
τραγωδία και ρίχνει ευθύνες και στους
αστούς και στο λαό.
Κάποιοι αναζητούν και γράφουν
κοινωνικό τραγούδι
Οι
δημιουργοί
εκφράζουν
μια
συναισθηματική αναζήτηση δικαιοσύνης,
κατανοώντας τη ρίζα της καταπίεσης στην
αντίθεση πλούτος - φτώχεια, αλλά όχι στη
λύση της.
Κάποιοι δημιουργοί αναζητούν ή γράφουν
στίχους με κοινωνικό περιεχόμενο, με
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πρωτοπόρους τον Δερβενιώτη, τον Χιώτη
στη μουσική, και τον Βίρβο στους στίχους,
αλλά καθοδηγούν κάποιους στιχουργούς
με ταλέντο να γράφουν στίχους ταξικούς κοινωνικούς, όπως το:
“Μια καινούργια κοινωνία θε να χτίσω
απ’ τον κόσμο φτώχεια κι άδικο να
σβήσω”.
Οι λαϊκοί δημιουργοί έχουν και αυτοί τη
δική τους συνεισφορά και έχουν γράψει
αριστουργήματα, όπως για παράδειγμα
η “Καταχνιά” του Κώστα Βίρβου που
μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής, ή ακόμη
και τα τραγούδια στην κατοχή και στην
περίοδο του αγώνα του ΔΣΕ που δεν
γραμμοφωνήθηκαν τότε, όπως π.χ. το:
“Με τον Άρη αρχηγό να ‘ναι γλυκό το
βόλι” του Μπαγιαντέρα, ή το:
“Δίχως τανκς, αεροπλάνα,
μόνο φλόγα για Ελλάδα,
ούτε αφεντικά και θρόνους”
του Χιώτη, πρωτοπόρος στο σινάφι τους,
δε θέλει αφεντικά και βασιλιάδες....
Άλλα χαρακτηριστικά τραγούδια της
κατοχής είναι “Ο Σαλταδόρος”, το
“Επιδρομή στον Πειραιά”, και “Στέλιος
Καρδάρας”, του Μ. Γενίτσαρη, “Το
Χαϊδάρι” του Μάρκου Βαμβακάρη.
Την περίοδο της πάλης του ΔΣΕ ανέδειξαν
τις φυλακίσεις, τις εξορίες, τις εκτελέσεις,
με ένα δικό τους τρόπο εκφράζοντας την
αντίθεσή τους. Αυτό συνεχίζεται και μετά
το 1949, αφού το αστικό κράτος συνεχίζει
το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος και
του ΚΚΕ (ήταν ήδη παράνομο), με
εξόριστους, φυλακισμένους, ενώ μέχρι το
1955 γίνονται εκτελέσεις.
Είχαν όμως να αντιμετωπίσουν ένα
τεράστιο πρόβλημα στη γραφή των στίχων,
τη λογοκρισία...
Ο κομμουνιστής λαϊκός συνθέτης
Θόδωρος Δερβενιώτης, έχει πει ότι
μερικές φορές βάζοντας στο στίχο τη
λέξη “γυναίκα” όπως γράφτηκε π.χ. στα
“Μάνταλα” του Τσιτσάνη, ήταν για να
ξεγελάσει τους λογοκριτές...
Τα έκαναν δικά τους οι άνθρωποι του
μόχθου
Αυτά τα τραγούδια πρέπει επίσης να τα
προσεγγίζουμε όχι μόνο με βάση την
πρώτη ανάγνωση των στίχων τους ή από την
πρόθεση των δημιουργών τους, αλλά από
το πώς οι λαϊκοί άνθρωποι αισθάνονταν
στο άκουσμά τους την ίδια τους τη ζωή
εκείνη την περίοδο, τα έκαναν δικά τους
γιατί εκφράζανε τα συναισθήματά τους.
Το λαϊκό τραγούδι έχει και αυτή την
έκφραση. Ανεξάρτητα από το πώς και
γιατί το δημιούργησε ο δημιουργός του,

ουσιαστικά ο λαός τού δίνει τα δικά του
χαρακτηριστικά, αισθανόμενος μέσα απ’
αυτό δικά του βιώματα, συναισθήματα,
πόθους, ελπίδες. Και μ’ αυτήν την
ανάγνωση επίσης πρέπει να προσεγγίζουμε
τα τραγούδια αυτής της περιόδου. Ο λαός,
λοιπόν, έκανε δικά του αυτά τα τραγούδια,
δίνοντας αυτός το περιεχόμενο που τον
εξέφραζε. Κάποιοι δημιουργοί όμως
έγραψαν και ενάντια στον Δημοκρατικό
Στρατό.
Υπάρχει το τραγούδι “Ένας λεβέντης
έσβησε” των Μάθεση - Γενίτσαρη
για το θάνατο του Άρη Βελουχιώτη.
Οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι οι πλέον
χαρακτηριστικοί, γραμμένοι από τον
Μανώλη Χιώτη, που πρωτοέγραψε και
μουσική στο τραγούδι το 1945, αλλά
χάθηκε.
Οι στίχοι λένε για τον Άρη:
“Κείνος δε θέλει κλάματα δε θέλει
μοιρολόγια
θέλει αγώνες και χαρές αρματωσιές και
βόλια”
Από τα τραγούδια της περιόδου του
αγώνα του ΔΣΕ, χαρακτηριστικά είναι
το “Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι” του Απ.
Καλδάρα, (οι πραγματικοί στίχοι είναι:
“νύχτωσε και στο Γεντί», μετά “το στενό
παραθύρι που φωτίζει το κελί”, και “τι
έχει κάνει και το κλείσαν το παιδί στη
φυλακή;”), “Κάποια μάνα αναστενάζει”,
των Μπακάλη - Τσιτσάνη, “Σ’ ένα
βράχο φαγωμένο” των Καλδάρα Παπαγιαννοπούλου,
“Κάνε
λιγάκι
υπομονή” του Τσιτσάνη, “Τα μάνταλα”
του Τσιτσάνη, “Μπρος στο ρημαγμένο
σπίτι” των Τσιτσάνη - Βίρβου.
Για παράδειγμα, στο “Κάποια μάνα
αναστενάζει” στον τελευταίο στίχο, η
“μαύρη ξενιτιά” είναι αλληγορικά η
φυλακή, η εξορία. Τραγουδιόταν από
το λαό αντί για μαύρη ξενιτιά, ή “μαύρα
νησιά”, από τα νησιά εξορίας.
Κάποια μάνα αναστενάζει
Μέρα νύχτα ανησυχεί
το παιδί της περιμένει
που έχει χρόνια να το δει.
Πάνω στην απελπισιά της
κάποιος την πληροφορεί
ότι ζει το παλικάρι
και οπωσδήποτε θα ‘ρθει.
Με υπομονή προσμένει
και λαχτάρα στην καρδιά
ο λεβέντης να γυρίσει
απ’ τη μαύρη ξενιτιά.
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ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΧΑΣΑ ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΥ, ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΟΥ…
Της Άννας Κεφαλέλη, Θεσσαλονίκη
Ένας τηλεφωνικός διάλογο με την
αγωνίστρια Ελένη Τσιομπανίδου (Νίκη
το ψευδώνυμο) μου άφησε πολλές εικόνες
και συλλογισμούς πάλι για τότε, για τον
Εμφύλιο. Όχι πως δεν ξέρω την ιστορία
της, αλλά να, τώρα, ένας πρόσφατος και
απρόσμενος διάλογος που αξίζει να τον
μοιραστούμε. Μιλάμε όπως κάθε μέρα
στις 25/07/2018 με τη Νίκη για στιγμές
αξέχαστες. Ο τραυματισμός τη σημάδεψε,
εκεί, στη Μαυροθάλασσα Σερρών.
Γενάρης 1949. Δεν θα προσθέσω τίποτα
παραπάνω γράφω όπως κατέγραψα την
κουβέντα μας με τα πώς και τα γιατί...
«Έζησα γιατί είχα πίστη στον Αγώνα,
είχα και θάρρος» μου λέει.
-Αυτό που μου λες τώρα στο λέω κι εγώ…
μόνο η πίστη στον αγώνα, η λογική σου
και η δύναμή σου σε κράτησαν όρθια…
Αλλά εσύ τώρα μου έδωσες μια απάντηση
ακόμα πιο δυνατή με αυτό που μόλις μου
είπες ότι δεν στεναχωρήθηκες ούτε όταν
τραυματίστηκες…
-Ναι, αλλά πότε; Όταν γλύτωσα από τα
χέρια τους.
-Α… τη στιγμή που τραυματίστηκες και
μετά.
-Μα μόλις τραυματίστηκα πιάστηκα στα
χέρια τους. Δεν έμεινε καιρός να σκεφτώ.
Ήρθαν αμέσως κοντά και με κλότσησαν.
Ήθελαν να δούνε αν ζω. Με τραβούσαν απ’
τα μαλλιά, σήκωναν το κεφάλι μου και το
άφηναν να πέσει σαν καρπούζι. Το κεφάλι
μου το κάνανε κόσκινο απ’ τα χτυπήματα
με κλοτσιές, με πρόκες στις αρβύλες τους.
Μάτωσα απ’ τη σφαίρα στα μάτια, μάτωσε
και όλο το κορμί μου από τις πρόκες… Δεν
στεναχωρήθηκα το τι θα κάνω τώρα εγώ
τραυματισμένη, τυφλή… Ούτε ποτέ είπα
αμάν, τι έπαθα, γιατί με βρήκε το κακό…
Ήμασταν αποφασισμένοι. Κάποτε μια
σφαίρα θα μας έβρισκε. Και μετά από δύο
χρόνια στα βουνά, ε, δε θα μας έβρισκε;
Ε, πάλι καλά, μάς πήρε ‘λοξά’ και μείναμε
ζωντανές και ζήσαμε. Εδώ τόσοι και τόσοι
φύγανε…
-Έτσι είναι.
-Παντρευτήκαμε, φέραμε στην κοινωνία
τρία παιδιά με όλη τη φτώχια μας, με την
αγάπη μας. Και η αγάπη μάς κράτησε.
Ούτε η φτώχια μάς λύγισε, ούτε η
αναπηρία. Ζήσαμε δύο ανάπηροι με βαριά
τραύματα.
-Ναι, αλλά αυτά τα σκεφτόσουν και μετά
και γι’ αυτό στάθηκες όρθια. Τη γλύτωσες
από τα χέρια τους, αυτό ήταν το βασικό.

Καλημέρα 6

Δεν παραδόθηκες όμως...
-Ναι, ναι, να σε βασανίζουν καλό είναι;
Γιατί, αυτοί εμένα με είδαν, με άκουσαν,
καθοδηγούσα τα παιδιά, τους συναγωνιστές
μου… Τους φώναζα Παιδιά μην ξοδεύετε
τις σφαίρες, αφήστε τους να έρθουν
πιο κοντά… τελειώνουν… Κι εγώ νέα
γυναίκα ήμουνα. Δεκαεννιά χρονών μόνο.
Εσύ τι λες, έτσι θα με άφηναν;
-Α, έδινες οδηγίες κείνη τη στιγμή και σε
άκουγαν;
-Ε, βέβαια.
-Τι άλλο τους έλεγες; Τρέξτε εδώ, τρέξτε
εκεί;
-Τους έλεγα περιμένετε να ‘ρθουν πιο
κοντά. Μην τους βάζετε από μακριά.
Δεν είχαμε και πολλά εφόδια. Αλλά και
αυτοί με άκουγαν αν και μας χτυπούσαν
(σημάδευαν) από μακριά. Αυτοί φοβόταν
μην ξοδέψουν τζάμπα τις σφαίρες τους και
μας σκοτώσουν. Ούτε για τη σφαίρα δεν
αξίζαμε στο μυαλό τους και στο μίσος που
μας κυνηγούσαν.
-Κι εσύ όμως είχες το μυαλό σου στις
σφαίρες…
- Εμ, τι να έκανα, εμείς δεν είχαμε κιόλα
σφαίρες. Μόλις τελειώνανε και αυτοί
απέναντι μάς σημαδεύανε. Και μόλις τις
τελειώσαμε τότε να δεις. Άλλα παιδιά
σκοτώθηκαν, άλλα είχαν εμπλοκές τα όπλα
τους όπως και το δικό μου. Άλλοι πάλι,
μπροστά μου έτρεχαν να παραδοθούν.
Τους έβλεπες σήκωναν τα χέρια με την
πρώτη. Ήταν αυτοί που τους πήραμε
μαζί μας από το Άγιον Όρος. Αυτοί δεν
ήθελαν να κάτσουν. Βρήκαν την ευκαιρία
να φύγουν, να παραδοθούν.
-Όλα αυτά εδώ στη μάχη, στη
Μαυροθάλασσα;
-Ναι κορίτσιμ’ σ’ αυτή τη μάχη γινόταν
αυτά. Ξέρεις τι θα πει να βλέπεις την ώρα

της μάχης άλλοι να πολεμάν, άλλοι να
σκοτώνονται και άλλοι να φεύγουν με τα
χέρια ψηλά; Αχ, αχ, δεν ήταν ο Λόχος
Αυτοματιστών που ήταν όλοι επιλεγμένα
παλικάρια μαχητές. Αυτοί εδώ ήταν
επιστρατευμένοι, με ένα τσαρούχι, φτωχοί
άνθρωποι, εργάτες στο μοναστήρι (Άγιον
Όρος). Προτιμούσαν να είναι σκλάβοι,
να δουλεύουν για την εκκλησία κι ας ήταν
με ένα τσαρούχι μόνο. Αυτοί θα έλεγαν
ότι πολεμώντας μπορεί να σκοτωθούνε…
«για να φύγουμε…». Η αλήθεια είναι πως
είδαμε και πολλά…
-Αυτό είναι. Ξεκινήσαμε από μία κουβέντα
συνηθισμένη και πάλι την μεγάλη κουβέντα
μού είπες: Δεν σας ένοιαζε αν θα
σκοτωθείτε. Αυτό σας κράτησε όρθιους.
Και το άλλο που μου λες: Με πήρε η
σφαίρα ξώφαλτσα, έχασα τα μάτια αλλά
δεν φοβήθηκα. Γλύτωσα από τα χέρια
τους όμως. Μπορούσα και να σκοτωθώ
αν η σφαίρα με ‘παιρνε καλύτερα. Το
ότι γλύτωσα απ’ τα χέρια τους δεν το
χρωστάω σε κανέναν. Το χρωστάω μόνο
στον εαυτό μου, στην ψυχραιμία μου.
-Αυτό είναι το αποκορύφωμα της αποψινής
κουβέντας μας, που δεν παραδόθηκες ούτε
όταν δέχτηκες τη σφαίρα. Πέταξες τη
χειροβομβίδα τυφλή και ματωμένη όπως
ήσουνα και τράβηξες τον δρόμο σου…
Αγώνας μέχρι τέλους…
Αφού είπα, τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση.
Τώρα θα τη ρίξω. Αφού αυτός δεν με
κατάφερε με τη σφαίρα, κάτι άλλο πρέπει
να κάνω. Έριξα τη χειροβομβίδα και
μετρούσα 3-2-1 και μαζί τους θα πάω.
Σκοτώθηκαν αυτοί. Μόλις πριν λίγο με
σημάδευαν. Γλύτωσα εγώ. Έχανα αίμα,
έχανα και τις αισθήσεις μου. Με όσοι
δύναμη μου απέμεινε σηκώθηκα όρθια,
στύλωσα τα πόδια μου και είπα: όπου πάω
και όπου ακούω σκυλιά να γαβγίζουν θα
προχωράω… Και αν με δούνε… Θα
μου πουν σταμάτα… Δε θα σταματήσω
και το πολύ, πολύ να με σκοτώσουν.
Έτυχε να μην έχει τίποτα μπροστά μου.
Βάδιζα πότε κατρακυλώντας… πότε
μπουσουλώντας… και πότε όρθια σαν
την καλαμιά στον κάμπο. Έφτασα στην
αυλή του πρώτου σπιτιού και κρύφτηκα
στην αχυρώνα. Τρεις μέρες μετά έμαθαν
για μένα. Φανερώθηκα δηλαδή… Δεν
με προδώσανε, δεν με παραδώσανε αν
και οι καιροί ήταν δύσκολοι ‘για τέτοιες
φιλοξενίες’…
Μετά τον επαναπατρισμό μου, έκανα
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ΕΛΛΑΔΑ : ΑΡΘΡΑ
προσπάθεια να περάσω από εκεί, να βρω
ανθρώπους, να βρω εγγόνια και δισέγγονα
του σπιτονοικοκύρη, να τους πω την ιστορία

αυτή αλλά και το μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΡΩ
που δεν με ‘δώσανε’ (προδώσανε) αν και
είχε στρατό στο χωριό τους ακόμα…

Για τούτη τη μάχη και τον αγώνα της η
Νίκη πήρε Μετάλλιο Ανδρείας και
ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός του ΔΣΕ.

ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ… ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Έφυγαν και έριξαν μαύρη πέτρα πίσω
τους σε ποσοστό που προσεγγίζει το 82%.
Έρευνα της ICAP για το brain drain, τα
συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει η
«Κ», αποκαλύπτει ότι 36% των «μυαλών»
που εγκατέλειψαν την Ελλάδα, λόγω της
κρίσης, δηλώνουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ
στη γενέτειρα, ενώ επιπλέον ποσοστό της
τάξεως του 46% εκτιμά ότι θα χρειαστεί
πάνω από τρία χρόνια για να εξετάσει
το ενδεχόμενο επιστροφής. Μόλις οι
11 στους 100 δηλώνουν ότι μπορεί να
γυρίσουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια,
ενώ για νωρίτερα το συζητά η ισχνή
μειοψηφία του 7%. Ακόμη και αυτοί που
θα συζητούσαν το ενδεχόμενο επιστροφής,
δηλώνουν ότι θα το έκαναν μόνο αν είχαν
μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση
που θα τους εξασφάλιζε ετήσιες μεικτές
αποδοχές άνω των 40.000 ευρώ. Δηλαδή,
θέτουν ως προϋπόθεση για να επιστρέψουν
κάτι που αποτελεί «είδος υπό εξαφάνιση»
στην Ελλάδα: μια καλοπληρωμένη θέση
εργασίας.
Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
κατά την οποία η εταιρεία διενεργεί
τη συγκεκριμένη έρευνα και αυτή τη
φορά το δείγμα αφορούσε 1.068 άτομα
από 61 χώρες. Οι απαντήσεις δόθηκαν
ηλεκτρονικά στο διάστημα από 16
Απριλίου έως 30 Μαΐου φέτος, κάτι που
σημαίνει ότι σε αυτές έχουν αποτυπωθεί
όλες οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα.
Οπως επισημαίνει ο Κώστας Ζούλιας,
διευθυντής του τμήματος human capital consulting, «ο πληθυσμός του brain
drain ωριμάζει και εξελίσσεται και όσοι
από αυτούς επιτυγχάνουν στις νέες τους
πατρίδες, κατά μεγάλο ποσοστό θα
παραμείνουν εκεί, χωρίς να υπάρχει
τρόπος για την Ελλάδα να αξιοποιήσει
τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν
αποκτήσει με παραγωγικό τρόπο».
Ο βασικότερος λόγος που επικαλέστηκαν
οι ερωτηθέντες από την ICAP για να
δικαιολογήσουν την απόφασή τους να
εργαστούν εκτός Ελλάδας «πληγώνει»,
καθώς δεν είναι παράγοντας που
εξαλείφεται με την έξοδο από την
οικονομική κρίση. Σε ποσοστό 44% οι
ερωτηθέντες επικαλέστηκαν την έλλειψη
αξιοκρατίας και τη διαφθορά στην
Ελλάδα, ενώ η οικονομική κρίση έρχεται
δεύτερη σε ποσοστό 36%. Το 27% των
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ερωτηθέντων προέβαλε τις καλύτερες
εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο
εξωτερικό, ενώ η εξεύρεση υψηλότερων
αποδοχών αποτελεί τον κυριότερο λόγο
για το 25% των ερωτηθέντων.
Οι μισθοί τους οποίους εξασφαλίζουν όσοι
μετακινούνται εκτός Ελλάδας είναι πολύ
υψηλοί για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι,
ετήσιες αποδοχές έως και 20.000 ευρώ
έχουν μόλις οι 18 στους 100. Ο ένας στους
3 εισπράττει από 21 έως 40.000 ευρώ, ενώ
περίπου ο ένας στους δύο σπάει προς τα
πάνω το φράγμα των 40.000 ευρώ ετησίως
(σ.σ.: το 18% κυμαίνεται από 41 έως
60.000 ευρώ, το 17% από 61 έως 100.000
ευρώ και το 13% από 100 χιλιάδες ευρώ
και πάνω).
Εκτός από τον υψηλότερο μισθό, όσοι
έφυγαν εκτός Ελλάδας δηλώνουν ότι
απολαμβάνουν και άλλες παροχές όπως
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (σε
ποσοστό 75%), ένα συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα (σε ποσοστό 63%), κινητό
τηλέφωνο (σε ποσοστό 41%) αλλά και
έξοδα μετακίνησης (σε ποσοστό 37% ή τα
κουπόνια (σε ποσοστό 20%).
Στους συνεντευξιαζόμενους τέθηκε το
ερώτημα ποιος θα ήταν ο ελάχιστος
ετήσιος μεικτός μισθός με τον οποίο θα
επέστρεφαν στην Ελλάδα. Σε ποσοστό
37% απάντησαν 50.000 ευρώ και πάνω,
ενώ το 13% θα «συμβιβαζόταν με 40.000
έως 50.000 ευρώ. Το 21% πέφτει στα 30
έως 40.000 ευρώ, ενώ το 21% περιορίζεται
στα 20 έως 30.000 ευρώ. Στο επίπεδο των
10 έως 20.000 ευρώ, η έρευνα καταγράφει
ποσοστό μόλις 8%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, όπως προκύπτει από τις φορολογικές
δηλώσεις, ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000
ευρώ ετησίως από μισθωτές υπηρεσίες
δεν έχει, πλέον, στην Ελλάδα ούτε ο ένας
στους 6.
Ακόμη όμως και αν υπήρχαν καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας για να
οδηγήσουν στον επαναπατρισμό του
ανθρώπινου δυναμικού που έφυγε,
έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το θέμα
της υπερφορολόγησης της εργασίας:
«Αν συγκρίνουμε έναν μισθωτό με
μηνιαίο καθαρό εισόδημα γύρω στα
1.730 ευρώ στην Ελλάδα και την Κύπρο,
θα διαπιστώσουμε ότι οι φόροι και οι
εισφορές που αποδίδει στο κυπριακό
κράτος αποτελούν μόλις το 14% του

μεικτού μισθού του, ενώ στο ελληνικό το
45%», υποστηρίζει από την πλευρά του ο
Άρης Σκέρτσος, γενικός διευθυντής του
ΣΕΒ, συμπληρώνοντας ότι «η μείωση της
υπερφορολόγησης της εργασίας αποτελεί
μείζονα προτεραιότητα για περισσότερες
επενδύσεις, νέες θέσεις απασχόλησης και
επαναπατρισμό των άξιων Ελλήνων και
Ελληνίδων που έχουν εγκαταλείψει τη
χώρα».
Πρώτοι στις… διαρροές οικονομολόγοι
και μηχανικοί
Με το brain drain η Ελλάδα χάνει
πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο όπως
προκύπτει και από την επεξεργασία των
βιογραφικών όσων έχουν αποχωρήσει. Οι
53 στους 100 έχουν μεταπτυχιακό, ενώ
οι 8 στους 100 έχουν και διδακτορικό.
Χωρίς πτυχίο είναι μόλις το 8%. Μάλιστα,
όταν ερωτώνται για τη χώρα απόκτησης
του πτυχίου του μεταπτυχιακού ή του
διδακτορικού απαντούν ως εξής:
Σε ποσοστό 80% απέκτησαν το πρώτο
πτυχίο στην Ελλάδα (κάτι που σημαίνει
ότι οι κύριες σπουδές χρηματοδοτήθηκαν
με πόρους του Έλληνα φορολογούμενου).
Σε ποσοστό 42% απέκτησαν μεταπτυχιακό
στο Ηνωμένο Βασίλειο με δεύτερη
την Ελλάδα σε ποσοστό 27%, ενώ το
διδακτορικό αποκτήθηκε σε ποσοστό 35%
στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ποσοστό
25% στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό διαρρέουν κυρίως
οικονομολόγοι, μηχανικοί και επιστήμονες
με ειδίκευση στον χώρο της πληροφορικής.
Έτσι, τα οικονομικά πτυχία (μαζί με
αυτά της διοίκησης και του marketing)
έρχονται στην πρώτη θέση της κατάταξης
σε ποσοστό 35%, ενώ ακολουθούν οι
μηχανικοί σε ποσοστό 19%.
Η πληροφορική είναι στην τρίτη θέση με
ποσοστό 12%, ενώ παρά την αντίληψη
που έχει δημιουργηθεί, οι γιατροί
κατατάσσονται στις κατώτερες θέσεις της
σχετικής κατάταξης με ποσοστό μόλις 5%.

Καλημέρα 6

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Καλημέρα 6
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΕΝΘΥΜΗΜΑ
PROF. RSDR MILAN KOTAS, CSC (2018)
Στις 4 του Μάη 2018 η Ελληνική
Κοινότητα Οστράβας μαζί με πλήθος
Τσέχων φίλων
αποχαιρέτησαν για την αιωνιότητα, τον φίλο
και φιλέλληνα, τον Μίλαν Κότα. Ο Μίλαν,
μετά από σπουδές σε διάφορες πόλεις
στην τότε Τσεχοσλοβακία επιστρέφει
στην πατρική του πόλη, την Οστράβα
όπου συνάντησε τα Ελληνόπουλα,
παιδιά μαχητών και μαχητριών του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου, τα οποία
είχαν έρθει από διάφορα εργοστάσια της
Τσεχοσλοβακίας στην Οστράβα, με το
πτυχίο του εξειδικευμένου εργάτη για να
ενταχτούν στην παραγωγική εργασία στο
μεγάλο μεταλλουργικό συγκρότημα του
Βίτκοβιτσε.
Ακόμα από τις νεανικές φιλικές σχέσεις με
τα Ελληνόπουλα, ο Μιλάν ενθουσιάστηκε
και σαν πιο πεπειραμένος καλλιτεχνικά,
πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ελληνικού
καλλιτεχνικού συγκροτήματος (χορωδία
και χορευτικό) της Οστράβας, το οποίο
ο ίδιος συνόδευε με το ακορντεόν του.
Αυτή την περίοδο ο Μιλάν συνάντησε
τη
συντρόφισσα
του
Πασχαλίνα,
Ελληνοπούλα, και μετά το γάμο τους
απόχτησαν παιδιά και αργότερα και
εγγόνια, όλα μορφωμένα. Μια από τις
εγγονές του έμαθε άπταιστα τα ελληνικά
μόνο από τις επισκέψεις της στην Ελλάδα.
Με μεγάλη θλίψη όλη η οικογένεια του,
τον αποχαιρετήσανε στο τελευταίο του
ταξίδι. Η κόρη του Ηρένα μίλησε για τον
πατέρα της: «Ο πατέρας μου γεννήθηκε
στην παροικία των ανθρακωρύχων Όντρα
της Οστράβας σε πολυμελή οικογένεια.
Από την Πέμπτη τάξη Λυκείου έφυγε για
σπουδές στο Στρατιωτικό Γυμνάσιο «Γιάν
Ζίσκα ζ Τρότσνοβα» στην πόλη Σπίσκα
Νόβα Βες. Μετά την αποφοίτησή του
συνέχισε τις σπουδές του στο Στρατιωτικό
Αεροπορικό Κολλέγιο σε καταδιωκτικά
αεροπλάνα.
Πέντε χρόνια μετά, ως απλός πολίτης
δούλευε στο χώρο του πολιτισμού, ως
υπεύθυνος του ελληνικού καλλιτεχνικού
συγκροτήματος και ως επιθεωρητής
πολιτισμού.
Ο πατέρας μου ήταν πολύ δυναμικός
άνθρωπος και κατόρθωσε πολλά στη ζωή
του. Μετά το γάμο του με την Πασχαλίνα
το 1955, η οποία ήταν ένα από τα πολλά
Ελληνόπουλα που η Σοσιαλιστική

28

Τσεχοσλοβακία δέχτηκε και φρόντισε από
το 1948, όταν αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν
να σωθούν από τη λαίλαπα τη ελληνικού
εμφυλίου πολέμου (1946-1949). Οι γονείς
μου απόχτησαν δύο κόρες και ο πατέρας
μου είχε την τύχη να ζήσει για να δει πως
μεγαλώνουν τα εγγόνια και δισέγγονά του.
Ο πατέρας μου δεν σταμάτησε ποτέ τη
μελέτη και τη μόρφωσή του. Συνέχισε τις
σπουδές του στη βιομηχανική σχολή των
ανθρακωρύχων διότι δεν φοβόταν καμία
δουλειά. Κι έτσι δούλευε και στη βαριά
βιομηχανία, αρχικά στα ορυχεία και
μεταλλουργεία της περιοχής Οστράβας.
Ταυτόχρονα σπούδασε και στην Ανώτατη
Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών
Επιστημών την οποία αποφοίτησε με τη
διδακτορική του εργασία ως δόκιμου
μέλους και απόχτησε το επιστημονικό
βαθμό του Υποψηφίου Οικονομικών
Επιστημών. Συνέχισε εκπροσωπώντας σε
ανώτερες θέσεις διάφορες οργανώσεις και
εργοστάσια της βαριάς βιομηχανίας. Από
το 1970 ήταν εξωτερικός διδάκτωρ του
Πολυτεχνείου Vysoka Skola Banska στην
Οστράβα και αργότερα, το 1985 απόχτησε
τον ακαδημαϊκό βαθμό του Υφηγητού
στον τομέα της οικονομίας, στη συνέχεια
έφτασε το αξίωμα του Κοσμήτορα και
αργότερα ονομάστηκε Καθηγητής στον

τομέα της οικονομίας.
Για να φτάσει όλους αυτούς τους υψηλούς
ακαδημαϊκούς τίτλους και θέσεις, το
χρωστάει και στον πιο σπουδαίο και
σημαντικό άνθρωπο, στη μανούλα μας, που
πάντα ήταν στο πλευρό του – με υπομονή
και αγόγγυστα, ήταν το στήριγμα και το
λιμάνι του, εκεί που πάντα μπορούσε να
βρει υποστήριξη και ηρεμία.
Ο πατέρας μου, ιδιαίτερα τον τελευταίο
καιρό, ήταν πολύ ευτυχισμένος με τις
συχνές συναντήσεις που είχε με τα μέλη της
ευρύτερης οικογένειάς μας, βρισκότανε
ανάμεσα σε αγαπητούς ανθρώπους που
έδειχναν ενδιαφέρον για τον ίδιο, για τις
επαγγελματικές και ανθρώπινες γνώσεις
και γνώμες του. Ο ίδιος ήταν πάντα
έτοιμος και χωρίς δισταγμό να δείξει τη
φιλία και αγάπη του προς τον άνθρωπο
και προπαντός όταν χρειαζόταν την
βοήθεια του, ακόμα και συναισθηματικά,
ανεξάρτητα το ποιος ήταν αυτός ο
άνθρωπος.
Ο πατέρας μας έζησε όμορφη, δυναμική,
επαρκεί ζωή. Ήταν το στήριγμά μας, για
τη μάνα μας και για τα παιδιά του, τα
οποία ήταν έτοιμος να μας συμβουλέψει,
να μας βοηθήσει όταν τον χρειαζόμασταν.
Το σώμα του πατέρα μας, ο δύσκολος
αγώνας πια έφυγε. Αυτά που ήθελε να
κάνει, να αποχτήσει, τα απόχτησε με
πολλά επιτεύγματα. Εμείς πρέπει να
συνεχίσουμε τη ζωή μας. Ας αφήσουμε
τον πατέρα μας να κοιμάται ήσυχα τον
αιώνιο ύπνο του αφού πια τίποτα δεν τον
βαραίνει. Ας αφήσουμε την ψυχή του στην
αιωνιότητα. Αυτή θα μας προστατεύει και
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φυλάει και στο μέλλον.
Εσείς που ξέρατε τον πατέρα μου, εσείς

που είχατε βρεθεί σε κάποια στιγμή κοντά
του, θυμηθείτε τον με αγάπη, όπως εγώ η

κόρη του Ιρένα.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΑΒΑ
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΕΧΙΚΑ ΙΒΑΝΑΣ ΑΒΟΥΚΑΤΟΥ)
(Αναδημοσιεύουμε από το Καλημέρα 4,
2010. Στις φωτογραφίες το καλλιτεχνικό
συγκρότημα
«Γκότσε
Ντέλτσεβ»,
διευθυντής Μίλαν Κότας. Στην πρώτη
φωτογραφία η χορωδία σε πρόβα το
1954 στην αίθουσα του πολιτιστικού
κέντρου στο Στάλινγκραντ της Οστράβας.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για τις
φωτογραφίες.)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950,
του προηγούμενου αιώνα, έζησε στην
Οστράβα – Χραμπούβκα μία μεγάλη
ομάδα νέων, έφηβων προσφύγων από
την Ελλάδα. Μετά την αποφοίτηση τους
εργαζόντουσαν σε μονάδες του Vítkovických železáren Klementa Gottwalda
(Σιδηρουργείου Βίτκοβιτσε «Κλέμεντ
Γκότβαλντ»).
Η απομάκρυνση από την πατρίδα τους
ενίσχυσε την ανάγκη να τραγουδάνε τα
τραγούδια που μάθανε στην παιδική τους
ηλικία. Αυτό έγινε εφικτό μέσω της Λέσχης
του εργοστασίου. Από το 1953 ανέλαβε
ένα άτομο να τους βοηθήσει στην ίδρυση
της χορωδίας και του χορευτικού. Οι
νέοι άνθρωποι με ευγνωμοσύνη δέχθηκαν
την προσφορά και με ενθουσιασμό,
εργατικότητα και με πολλή όρεξη μάθαιναν
μουσική και τραγούδι δύο φορές την
εβδομάδα. Η χορωδία που ονομάστηκε
«Goce Delčev», στην αρχή έπρεπε να
ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες, προπαντός
διότι δεν ήταν διαθέσιμες οι παρτιτούρες
των τραγουδιών. Το πρόβλημα λύθηκε
αφού οι ίδιοι καταγράφανε τα τραγούδια
και έτσι γινότανε δυνατό η διασκευή των
τραγουδιών για τρεις φωνές.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι
ακροατές στην Οστράβα και στην κοντινή
και μακρινή περιοχή της, άκουσαν για
πρώτη φορά τα μακεδονικά και ελληνικά
τραγούδια. Αργότερα η χορωδία
τραγουδούσε επίσης τραγούδια τσέχικα,
σλοβάκικα, ρωσικά και βουλγάρικα. Η
χορωδία συμπεριλαμβάνοντας και τα
13 μέλη του χορευτικού με τις πλούσια
στολισμένες φορεσιές που απόχτησε λίγο
αργότερα, είχε μεγάλες επιτυχίες σε πολλές
εκδηλώσεις, περίπου 150 εκδηλώσεις, που
γινόταν στις πόλεις και στα χωριά, στα
εργοστάσια και σε συνεταιρισμούς. Στις
επιτυχίες του συγκροτήματος συνέβαλαν
σημαντικά ο Ζντένεκ Στρίχαβκα,
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ακορντεόν, οι σολίστες της χορωδίας
όπως και οι σολίστες από το συγκρότημα
νεολαίας Βίτκοβακ.
Το συγκρότημα είχε σαράντα έως
εβδομήντα μέλη. Πολύ σύντομα εισέβαλε
στο υποσυνείδητο των πολιτών και του
επαγγελματικού κοινού. Συμμετείχε
σε
διάφορους
διαγωνισμούς.
Τα
αποτελέσματα των επαρχιακών και
νομαρχιακών διαγωνισμών το οδήγησαν
στο πανεθνικό φεστιβάλ τραγουδιού και
χορού, το οποίο πραγματοποιήθηκε το
1955 παράλληλα με την πρώτη εθνική
Σπαρτακιάδα στην Πράγα. Η αξιολόγηση

της ικανότητας από το εν λόγω φεστιβάλ
ήταν μία μεγάλη ανταμοιβή για την έντιμη,
σκληρή και απαιτητική δουλειά των μελών
του. Με ευχαρίστηση θυμάμαι την περίοδο
που ήμουν μέλος του συγκροτήματος. Δεν
μπορώ να ξεχάσω τα ονόματα των αγοριών
και κοριτσιών που ήταν και έμειναν μέχρι
στιγμής φίλοι μου. Μαζί με τη σύζυγο μου
Πασχαλινή, που και η ίδια ήταν μέλος
τους συγκροτήματος, με χαρά συναντάμε
μετά από πενήντα χρόνια μερικούς από
τους τότε νέους και νέες είτε εδώ στην
Τσεχία, είτε στην Ελλάδα και Μακεδονία
(FYROM), όπου επέστρεψαν πολλοί από

Το χορευτικό συγκρότημα «Γκότσε Ντέλτσεφ» της ΕΚ Οστράβας, 1955, στη μέση ο δάσκαλος
της Μίλαν Κότας, το επίθετό του είναι Κότα, αλλά τα παιδιά τον λέγανε Κότας…
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αυτούς. Και σήμερα τους είμαι ευγνώμων
επειδή εμπλούτισαν τα νιάτα μου.
Κ: Η Σύνταξη του Καλημέρα θα θυμάται
πάντα τον Μίλαν με αγάπη και σεβασμό
για την μεγάλη προσφορά του στα
Ελληνόπουλα στην Τσεχοσλοβακία.
Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήξερα
την ιστορία μας, την ιστορία των
πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα
και με όλη του την ψυχή και δύναμη,

πρόσφερε τα πάντα. Έχουμε γράψει και
άλλη φορά για τον μεγάλο μας δάσκαλο,
φίλο, σύντροφο, κομμουνιστή και ακόμα
μία φορά θέλουμε κι εμείς να του πούμε
το δικό μας μεγάλο ευχαριστώ, Μίλαν
για την αγάπη και την βοήθεια που μας
έδωσες, για την αφοσίωσή σου στην
δουλειά σου με τα προσφυγόπουλα, για
το κουράγιο που μας έδινες και για το
ταλέντο μας στο χορό και στο τραγούδι!
Ήσουν αυστηρός και γι’ αυτό

αγαπηθήκαμε όχι μόνο από τους
συμπατριώτες μας αλλά και από το
τσεχοσλοβάκικο κοινό. Ήσουν και θα
είσαι πάντα στη μνήμη μας. Σε όλη την
οικογένειά του, στη συντρόφισσά του
Πασχαλίνα, στις κόρες, στα εγγόνια και
δισέγγονα, στους συγγενείς και φίλους
του, τα πιο θερμά συλλυπητήρια μας.
Αιωνία η μνήμη του!

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ (1927 -2018)
Μικρό αφιέρωμα της Άννας Κεφαλέλη από τη Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Αλεποχώρι
Έβρου, περιφέρεια Διδυμοτείχου.
Από φτωχή αγροτική οικογένεια. Νωρίς
έχασε την μάνα του και μείνανε ορφανά τα
τέσσερα μικρά παιδιά. Ο Αποστόλης ήταν
το δεύτερο παιδί. Ο πρώτος, ο Θανάσης
γεννήθηκε το 1925. Οργανώθηκες από
τους πρώτους στην Αντίσταση ενάντια
στους ναζί κατακτητές. Έγινε ΕΛΑΣίτης
και πολέμησε στο 81ο Σύνταγμα μέχρι
τη Βάρκιζα και αργότερα εντάχτηκε στο
ΔΣΕ.
Ο Αποστόλης πήγε στο σχολείο του
χωριού του μέχρι την πέμπτη δημοτικού.
Κατατάχτηκε και ο Αποστόλης στο ΔΣΕ
τέλος Δεκεμβρίου-αρχές του Γενάρη του
1947. Τράβηξε τον δρόμο του αγώνα
μέχρι το τέλος.
Ξεκίνησε από τον Έβρο, μέσα από
μάχες και πυρά, βαδίζοντας τα βουνά της
Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας κάτω από
τους βομβαρδισμούς των αντιπάλων.
Δύσκολος και σκληρός αγώνας. Στο
βιβλίο του με τίτλο «Αναμνήσεις από τη
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ζωή και τους αγώνες» περιγράφει σκηνές
και καταστάσεις που δύσκολα αντέχει η
‘φαντασία’ μας. Μικρό απόσπασμα διάλεξα
απ’ το βιβλίο του και θα καταλάβουμε
πολλά:
«Στον άξονα που βαδίζαμε δεν είχε νερό.
Ψάχναμε τις μεγάλες οξιές που είχαν
γούβες στον κορμό τους και απ’ την
βροχή ήταν γεμάτες νερό. Εκεί χώναμε
τα κεφάλια μας ένας ύστερα από τον άλλο
και πίναμε μέχρι να τελειώσει εκείνο το
κίτρινο απ’ το σάπιο ξύλο νερό. Αν δεν
χωρούσε το κεφάλι, βάζαμε τα κουτιά από
κονσέρβες. Αν και αυτά δεν χωρούσαν,
τότε με τα κουτάλια».
Σύνδεσμος βασικός στα Αρχηγεία της 6ης
και 7ης Μεραρχίας και με πρόταση του
Αρχηγείου κατατάσσεται στην 5η σειρά
Σχολής Αξιωματικών του ΔΣΕ. Τότε τον
Αύγουστο του 1948 έγινε και μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Συνέχισε τον αγώνα μέχρι που
τραυματίζεται βαριά. Φτάνει στην
Ουγγαρία όπου ζει ως πολιτικός
πρόσφυγας. Εκεί κάνει οικογένεια.
Παντρεύεται την αγωνίστρια, νοσοκόμα
του ΔΣΕ Αποστολιά Πατσόρα από χωριό
του Έβρου. Απέκτησε τρία παιδιά. Έφυγε
από την Ελλάδα με γνώσεις 5ης δημοτικού
του πολέμου και στην Ουγγαρία εργάστηκε
σε μεγάλο εργοστάσιο ως ειδικευμένος
ηλεκτρολόγος. Διέπρεψε και βραβεύτηκε
πολλές φορές για τις ικανότητές του.
Αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό. Μαζί
με την ομάδα Ούγγρων συνεργατών του
εργοστασίου, ανέλαβαν τα ηλεκτρολογικά
και
ηλεκτρονικά
συστήματα
του
Ολυμπιακού Σταδίου για την Ολυμπιάδα
του 2004 στην Αθήνα. Ήταν ακόμα
πολιτικός πρόσφυγας.
Στον μεγάλο ηλεκτρονικό πίνακα του
σταδίου έβαλε το χεράκι και ο δικός
μας Αποστόλης, αυτός ο αγωνιστής που
μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν βαθιά

πεπεισμένος στα ιδανικά για τα οποία
πάλεψε και αγωνίστηκε.
Επαναπατρίστηκε
και
ζούσε
στο
Κορδελιό
Θεσσαλονίκης.
Πέθανε
πρόσφατα. Το 40ήμερο μνημόσυνο έγινε
στις 5 Αυγούστου 2018. Τον γνώρισα,
ανταμώσαμε στη Θέρμη, άκουσα Ιστορία
και κράτησα πολλές, πολλές γλυκές

στιγμές. Το κακό μαντάτο ήρθε πριν λίγες
μέρες. Με τις λίγες αυτές αράδες ήθελα να
τιμήσω αυτή τη γενιά των πέτρινων χρόνων.
ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ στους ΗΡΩΕΣ γονείς
μας. ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
Κ: Η Σύνταξη του περιοδικού μας
εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του, στους φίλους και
συντρόφους του. Ο Αποστόλης ήταν
ταχτικός αναγνώστης του περιοδικού μας,
στο οποίο έστελνε συνδρομή κάθε χρόνο
από το υστέρημά του.

Καλημέρα 6

Η
ΕΚ Πράγας
γιορτάζει!

Δύο ζωές, δύο πολιτισμοί,
δύο πατρίδες

