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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Για την ανάδειξη νέου ευρωκοινοβουλίου ψήφισαν το Σάββατο-Κυριακή 24 και 
25 Μαΐου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Τσεχία εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους της ελληνικής πρεσβείας ήταν 71 Έλληνες από τους οποίους 
ψήφισαν οι 51 ενώ βρέθηκαν 2 άκυρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν:

Κ.Κ.Ε.   -  19 ψήφοι 38%
ΣΥΡΙΖΑ -      9 
ΝΔ              5
ΕΛΙΑ          5
ΓΕΦΥΡΑ       5
ΔΗΜΑΡ        2
Χ.Α.            2
ΠΟΤΑΜΙ      1
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ    1
ΠΡΑΣΙΝΟΙ    1
ΑΛΛΟΙ    1

Παρασκευή Παπακωνσταντίνου, δικαστική αντιπρόσωπος στο εκλογικό κέντρο της Πράγας

ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η αποχή 
ήταν αισθητή όσο αφορά τους Έλληνες 
μετανάστες. Παράδειγμα η Γερμανία. Το 2014 
ψήφισαν 10.096 έναντι του 2009 που ψήφισαν 
25.889. Στη Γερμανία το ΚΚΕ πήρε το 32,5% και 
ήρθε πρώτη δύναμη με 1.117 ψήφους. Η ΝΔ 
πήρε 705 ψήφους, ο ΣΥΡΙΖΑ 560, η ΕΛΙΑ 416, 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 150, η ΧΑ 141 και τα υπόλοιπα 
κόμματα κάτω από 50 ψήφους.
Αναλυτικά: Στις πόλεις των μεταναστών η 

Κολωνία ήρθε πρώτη σε ψήφους και ανέδειξε το ΚΚΕ πρώτη δύναμη με ποσοστό 
50% και ακολούθησαν το Ανόβερο με 48%, το Ντίσελντορφ, η Στουτγάρδη και η 
Νυρεμβέργη με ποσοστό 46% και το Βερολίνο με 28%.

Ας σημειωθεί δε, ότι τη πρώτη θέση κατέλαβε 
το ΚΚΕ στην Ουγγαρία με ποσοστό 70,2%, στην 
Τσεχία με 38,7%, στην Σουηδία με 30,89% 
ενώ το ίδιο ποσοστό έλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το ΚΚΕ πήρε τη δεύτερη 
θέση με ποσοστό 15,5%, στη Γαλλία τη τρίτη με 
ποσοστό 15,01%, στην Ολλανδία τη δεύτερη 
θέση με ποσοστό 13,24%, στο Βέλγιο την 
τέταρτη με ποσοστό 6,8% και στην Δανία την 
δεύτερη με 27,5%.

Καλή ανάγνωση!

Τασούλα Ζησάκη-Healey
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΜΑΣ:

16-17 Μαΐου 

Κοινή συνάντηση μεταξύ του 

Πολιτιστικού Συλλόγου της πόλης 

Nαpajedla και της Ελληνικής Κοινότητας 

του Μπρνο, πραγματοποιήθηκε στις 

16 και 17 Μαΐου στην ομώνυμη πόλη 

του Συλλόγου όπου γιορτάστηκαν 

οι «Ελληνικές Ημέρες». Αιτία της 

συνάντησης στην πόλη Napajedla 

ήταν το κόσμημά της, ένα παλάτι, που 

αποτελούσε το σήμα κατατεθέν της το 

οποίο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

ανήκε στην οικογένεια Μπαλτατζή, 

βενετσιάνικης οικογένειας με ελληνικές 

ρίζες. Το 1886 ο Αριστείδης Μπαλτατζής 

δημιούργησε στην Τσεχία το πρώτο 

ιπποφορβείο που λειτουργεί μέχρι 

σήμερα. Υπάρχει δε έκθεση στο χώρο 

του παλατιού με τίτλο «η επιστροφή της 

οικογένειας Μπαλτατζή στο παλάτι του 

Napajedla» και μπορεί να επισκεφθεί 

οποιοσδήποτε επισκέπτης.

Το απόγευμα της Παρασκευής οι 

εκδηλώσεις ξεκίνησαν επίσημα με τα 

εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της 

Σοφίας Προύσαλη και των αγιογραφιών 

της αδελφής της Μαρίας. Την όλη 

ατμόσφαιρα συμπλήρωσε βυζαντινός 

ύμνος της τριμελούς χορωδίας «Αγίου 

Γεωργίου» που προερχόταν από το 

εκκλησάκι του παλατιού Πόρουμπα, 

Οστράβας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση με θέμα «Η ζωή των Ελλήνων 

στην Τσεχία σήμερα» που αναφέρθηκε 

στην ιστορία και το παρόν της ελληνικής 

μειονότητας στην Τσεχία.

Το Σάββατο οι κάτοικοι της πόλης 

με τους επισκέπτες απόλαυσαν 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 

από το συγκρότημα «Προμηθέας» 

της Ελληνικής Κοινότητας Μπρνο και 

«Έβρος» της Ελληνικής Κοινότητας Ja-

vornik. Η διασκέδαση συνέχισε με το 

παραδοσιακό ελληνικό γλέντι μέχρι 

αργά το βράδυ.

Για να δούμε όμως τι μας λέει κι ένας 

επισκέπτης από τα Γιάννενα, ο Σωτήρης 

Φασούλης:

«Η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο 

καθιέρωσε κάθε χρόνο την «Ελληνική 

Ημέρα» αφιερωμένη στην ελληνική 

παράδοση. Τη φετινή γιορτή που 

έγινε, την παρακολούθησα και θέλω να 

εκφράσω τις εντυπώσεις μου.

Ηταν ένα ωραίο πρόγραμμα με έντονο 

ελληνικό χρώμα, δείχνοντας στον εκτός 

Ελλάδας κόσμο ότι η χώρα μας έχει τη 

δική της ζωή, τις παραδόσεις, τα ήθη κι 

έθιμα που την τιμούν σε ολόκληρη την 

οικουμένη και οι απανταχού Ελληνες δεν 

ξεχνούν και το αποδεικνύουν.

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας για τις προσφορές τους στο περιοδικό μας:

Τον Αναστάσιο Κεσίδη - 1.500 κορώνες από τη Θεσσαλονίκη

Τον Οδυσσέα Δεληγιάννη  από το Πόντεμπράντι, Τσεχία για την τακτική
προσφορά των 1.000 κορωνών

Την Ελένη Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη από την Αθήνα – 30 ευρώ

Τον Σωτήρη Φασούλη από τα Γιάννενα - 300 κορώνες

Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο Άρη Καρρέρ από την Αθήνα για την επιμέλεια αυτού του τεύχους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................

Ελληνικό Σάββατο στο κάστρο του Βεβέρζε, Μπρνο

Της Michaela Tsima, Ελληνική Κοινότητα Μπρνο
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Ο κόσμος που παρακολουθούσε το 

πρόγραμμα ήταν εντυπωσιακός και όλος 

ο χώρος του κάστρου και της λίμνης 

έξω από το Μπρνο ήταν γεμάτος μέχρι 

τις βραδινές ώρες. Το καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα περιείχε ωραία ελληνικά 

τραγούδια που με μεγάλη δεξιοτεχνία 

παρουσίασε το μουσικό σχήμα «Παρέα». 

Το χορευτικό της Ελληνικής Κοινότητας 

Μπρνο αποτελούμενο από 10 κοπέλες 

και 5 άνδρες, ντυμένοι όλοι με τοπικές 

ενδυμασίες κάθε περιοχής παρουσίασε 

παραδοσιακά τραγούδια και χορούς 

που ενθουσίασαν τον κόσμο». (στη 

φωτογραφία - ένα από τα έργα της 

Μαρίας Προύσαλης). 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση στη 

σελίδα 31. 

31 Μαΐου 

Εκδρομή-προσκήνυμα στο μνημείο 

του Κύριλλου και Μεθόδιου 

πραγματοποίησαν στα τέλη Μαΐου τα 

μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας 

και η Βουλγαρική Κοινότητα Πράγας στην 

τοποθεσία Μικούλτσιτσε όπου βρίσκεται 

το μνημείο των δύο Θεσσαλονικιών 

αδελφών οι οποίοι - όπως είναι γνωστό - 

έδωσαν την αλφάβητο στους σλάβικους 

λαούς. Οι δύο αντιπροσωπείες, της 

Ελληνικής Κοινότητας Πράγας και της 

Βουλγαρικής Κοινότητας Πράγας «Η 

Αναγέννηση» κατάθεσαν λίγα λουλούδια 

εις μνήμη των δύο αδελφών. Το μνημείο 

αναγέρθηκε με την οικονομική ενίσχυση 

της Βουλγαρικής Κοινότητας.

Μέσα σε μια λαμπρή και χαρούμενη 

ατμόσφαιρα για γονείς και 

φοιτητές, πραγματοποιήθηκε στα τέλη 

Ιουνίου (27.5.2014) στο μέγαρο Ζοφίν 

της Πράγας από το Πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης στην Πράγα, η ετήσια 

τελετή απονομής πτυχίων και πλακετών 

στους αποφοίτους του University of 

New York in Prague, UNYP (μέλους του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου New York Col-

lege, Ελλάδα) με πρόεδρο τον Ηλία 

Φούτση και γενικό διευθυντή τον 

Σωτήρη Φούτση.

Όπως είναι γνωστό, σ’ αυτό το 

κορυφαίο πανεπιστήμιο της Κεντρικής 

Ευρώπης με στόχο να παρέχει στους 

νέους πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

υψηλής ποιότητας του σήμερα και του 

μέλλοντος, σπουδάζουν σήμερα 800 

φοιτητές από 65 χώρες ενώ παράλληλα 

το πλαισιώνουν αξιόλογοι καθηγητές 

πάνω από 15 χώρες.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου 

καθηγητής Ανδρέας Αντωνόπουλος, 

καλωσόρισε τους γονείς και συγγενείς 

των αποφοίτων και τους ευχαρίστησε 

που έκαναν τόσο μεγάλο δρόμο για να 

παραβρεθούν στην πιο μεγάλη μέρα της 

ζωής των παιδιών τους.

Χαιρέτησε δε στη συνέχεια τους 

προέδρους και διευθυντές των 

συνεργαζομένων πανεπιστημίων: Em-

pire State College of the State University 

of New York, Ins~ tut Universitaire Kurt 

Bosch, La Salle University, University of 

Greenwich, και το American University, 

οι οποίοι έδωσαν τα πτυχία ανάλογα 

με την ειδικότητα των αποφοίτων. Οι 

δε αριστούχοι βραβεύτηκαν και με 

αναμνηστικές πλακέτες.

Στην τελετή παραβρέθηκαν πρέσβεις και 

διπλωμάτες ενώ ο δήμαρχος της Πράγας 

Τόμας Χούντετσεκ ευχήθηκε στους 

αποφοίτους καλή σταδιοδρομία. 

Την τελετή έκλεισε ο πρόεδρος 

του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ηλίας 

Φούτσης με συγκινητική ομιλία του κι 

ευχήθηκε κι αυτός καλή επιτυχία με 

την προσθήκη ότι το πανεπιστήμιο θα 

είναι πάντα κοντά τους για οποιαδήποτε 

βοήθεια κι αν ζητήσουν. Όπως είναι 

γνωστό, το Πανεπιστήμιο μεριμνά  για 

την επαγγελματική κατάρτιση των 

απόφοιτων του και με τη δική τους 

υποστήριξη οι απόφοιτοι ιδρύουν δικές 

τους επιχειρήσεις είτε αναλαμβάνουν 

μεγάλες αρμοδιότητες σε γνωστούς 

ομίλους, εταιρίες και επιχειρήσεις ανά 

του κόσμου. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με δεξίωση και 

είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 

με τους απόφοιτους, οι οποίοι μίλησαν 

με τα καλύτερα λόγια για το σύγχρονο 

εξοπλισμό του Πανεπιστημίου (είναι σε 

όλα του ένα Smart Πανεπιστήμιο), για 

τους αξιόλογους καθηγητές που τους 

στηρίξανε σε κάθε βήμα των σπουδών 

τους, για το διοικητικό προσωπικό 

που διοργάνωνε την πανεπιστημιακή 

φοιτητική ζωή και περιβάλλον με 

διάφορα προγράμματα πολιτιστικά, 

αθλητικά, προγράμματα σταδιοδρομίας 

και ακόμα και συμβουλές για την 

προσωπική τους ζωή.

Η τελετή αποφοίτησης μεταδόθηκε 

ζωντανά στο www.unyp.cz .

Σε αναμνηστική φωτογραφία μέλη της 

Βουλγάρικης Κοινότητας «Αναγέννηση» και 

τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, 

η Ε. Δαμιανίδου και η Τ. Ζησάκη

Η τελετή αποφοίτησης 2014 του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης 
στην Πράγα, 27 Ιουνίου

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Για περισσότερες πληροφορίες για το 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην 

Πράγα (University of New York in Prague, 

UNYP):

University of New York in Prague

Διεύθυνση: Legerova 72, 120 00 Prague 

2, Czech Republic

Email: admissions@unyp.cz  website: 

www.unyp.cz, skype: admission.unyp

Tel: 00420 224 221 261, 00420 224 221 

281, Fax: 00420 224 221 247

Στιγμιότυπα από την τελετή αποφοίτησης του UNYP
Στο βήμα ο Πρόεδρος Η. Φούτσης (δεξιά) και ο Δήμαρχος Τ. Χούντετσεκ χαιρετάν 

τους απόφοιτους

Και μετά… η Θάλεια Παναγή (δεξιά) και Παναγιώτα Παναγίδου (αριστερά) από την Κύπρο γιορτάζουν με 
τις οικογένειές τους στην ελληνική ταβέρνα «Όλυμπος»…

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
1946-1949
Αναµνήσεις από την ελληνική πολιτική προσφυγιά στην Τσεχοσλοβακία
Ο καθηγητής Μίλαν Κότας, πρώην υπεύθυνος του συγκροτήµατος 
«Γκότσε Ντέλτσεφ» θυµάται….

(Μετάφραση από τα τσέχικα Κατερίνα Σπάλα)
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Μετά από την επιστροφή μου από 

τον στρατό δούλευα στο Závodní 

klub Vítkovických železáren Klementa 

Go5 walda στην Οστράβα ως υπεύθυνος 

των ομάδων νεολαίας της επιχείρησης.  

Μου ανατέθηκε αυτή η δουλειά επειδή 

αρκετά χρόνια διηύθυνα χορωδίες σε 

στρατιωτικές μονάδες. Μία από αυτές 

όπως η χορωδία της Αεροπορικής Σχολής 

Τσκάλοβ με 120 μέλη και συνοδευτική 

ορχήστρα, ήταν από τις καλύτερες του 

στρατού.

Εκεί έλαβα το καθήκον να ιδρύσω και 

να διευθύνω την χορωδία των νέων 

ελλήνων προσφύγων που ζούσαν στην 

Οστράβα. Το 1953 ιδρύθηκε λοιπόν, 

η ελληνο-σλαβομακεδονική χορωδία 

«Γκότσε Ντέλτσεβ» η οποία είχε 40 έως 

70 μέλη και χορευτικό συγκρότημα με 

13 μέλη. Στην αρχή μας συνόδευε ένας 

Τσέχος ακορντεονίστας και στη συνέχεια 

προστέθηκαν τρεις Έλληνες μουσικοί 

από τα ίδια τα μέλη της χορωδίας. 

Η δουλειά στο συγκρότημα δεν 

αφορούσε μόνο τον χορό και το τραγούδι, 

αλλά και την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ 

των ελληνικής και σλαβομακεδονικής 

καταγωγής νέων, οι οποίοι είχαν την ίδια 

μοίρα – να ζουν μακριά απ’ τα σπίτια 

τους, απ’ τις οικογένειές τους. Όλοι 

έπρεπε ν’ ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 

που τους βρήκαν στην πατρίδα τους, 

στις δυσκολίες των προσφύγων και 

στα προβλήματα της ζωής τους σ’ ένα 

καινούργιο περιβάλλον.

Όλοι αυτοί οι νέοι, οι περισσότεροι 

παιδιά ακόμη, πέρασαν από παιδικούς 

σταθμούς, όπου είχαν εξασφαλισμένη 

τη διαμονή, διατροφή, ένδυση, 

ιατρικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές και 

αθλητικές δραστηριότητες. Οι Τσέχοι 

που εργάζονταν στους παιδικούς 

σταθμούς, και κυρίως οι παιδαγωγοί, 

τούς θυμούνται με αγάπη γιατί αυτή 

η νέα γενιά ήταν άνθρωποι εργατικοί, 

επιμελείς, πρόθυμοι και ευγνώμονες. 

Ήταν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν να 

εκτιμήσουν όλα όσα τους προσέφερε η 

Τσεχοσλοβακία.

Την εργασία μου στη χορωδία δεν 

την αντιλαμβανόμουν μόνο ως 

πρόβες για τις παραστάσεις, αλλά 

μ’ ενδιέφερε επίσης πώς δουλεύουν 

αυτοί οι άνθρωποι στους εργασιακούς 

χώρους. Επισκέφθηκα κάποια μέλη στο 

εργοστάσιο, μίλησα με τους υπευθύνους 

τους. Δεν συνάντησα αρνητική 

αξιολόγηση. Μπορώ ν’ αναφέρω την 

άριστη αξιολόγηση όπως της Ευγενίας 

Ιωαννίδου, η οποία δούλευε στον 

κλάδο της παραγωγής κλειδιών, του 

Θανάση Γκρεκόφσκι, ο οποίος αργότερα 

προσελήφθη στο εργαστήριο του 

Πανεπιστημίου Báňská ως προπλάστης, 

της Πασχαλίνας Τσουνόφσκα, 

επισκευάστριας κινητήρων, μιας από τις 

καλύτερες εργάτριες του εργοστασίου, 

του Γιάννη Σαράντογλου, καλού 

κλειδαρά, του Λάμπρου Τολέφσκι, 

μηχανικού, της Στεριανής Δημητριάδου, 

επισκευάστριας πινάκων διανομής κ.ά. 

Στη χορωδία τραγουδούσαμε 

σλαβομακεδονικά, ελληνικά, τσέχικα, 

σλοβάκικα και ρώσικα τραγούδια όπως 

και βουλγάρικα και ρουμάνικα. Ποτέ 

δεν δημιουργήθηκαν τριβές ως προς 

το σε ποια τραγούδια πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα.

Την εποχή εκείνη το συγκρότημα 

ήταν ένα από τα πιο δραστήρια στην 

ευρύτερη περιοχή της Οστράβας. Μόνο 

στην προεκλογική εκστρατεία έδωσε 

πάνω από 60 παραστάσεις σε πολλά 

μέρη, χωριά και εργοστάσια. Τα μέλη 

της χορωδίας θυσίασαν σχεδόν όλα τα 

Σαββατόβραδα τους και όλες τις Κυριακές 

τους για να ταξιδέψουν στα χωριά της 

βόρειας Μοραβίας. Ποτέ δεν συνάντησα 

απροθυμία, απουσία ή απόρριψη. 

Πάντα πληρούσαμε τις απαιτήσεις των 

οργανωτών. Την οικονομική αποζημίωση 

για τη μεταφορά πάντα την πλήρωνε το 

εργοστάσιο, το συγκρότημα όμως ποτέ 

δεν έλαβε χρηματικό ποσό για καμία 

παράσταση.

Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς «λαϊκής 

καλλιτεχνικής δημιουργικότητας» και 

αφού περάσαμε τους περιφερειακούς 

γύρους μ’ επιτυχία, ετοιμαζόμασταν 

για τον εθνικό διαγωνισμό ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία 

της 1ης Εθνικής Σπαρτακιάδας στην 

Πράγα. Η επιμέλεια στο συγκρότημα 

κλιμακωνόταν κι έφτασε η μέρα της 

αναχώρησης. Δεν μας πείραζε καθόλου 

που ταξιδέψαμε σε βαγόνι φορτίων. Το 

ταξίδι «γλυκάθηκε» μ’ ένα καλάθι κέικ 

που έφεραν οι γονείς μου στο τρένο, 

γιατί μια μέρα πριν την αναχώρηση 

χορευτικό συγκρότημα «Γότσε Ντέλτσεβ» και η χορωδία υπό τη διεύθυνση του Μ. Κότα
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παντρεύτηκα την Πασχαλίνα, μέλος του 

συγκροτήματος. Στην Πράγα μέναμε 

στο πάτωμα ενός γυμναστηρίου. 

Επισημαίνω πως όλο το συγκρότημα 

καταλάβαινε τις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης στη μεταφορά και τη διαμονή 

γιατί γνώριζαν ότι στην Πράγα θα 

ερχόντουσαν χιλιάδες συμμετέχοντες 

και επισκέπτες για τη Σπαρτακιάδα. 

Λάβαμε μέρος στο διαγωνισμό στο 

Παλάτι Πολιτισμού (Palác kultury)  Julia 

Fučíka και βραβευτήκαμε στην ομάδα 

των αλλοεθνών συγκροτημάτων. Επίσης 

ανταμειφτήκαμε με την συμμετοχή στο 

στάδιο του Στράχοβ.  Ήταν για όλους μας 

μια συναρπαστική και αξέχαστη μέρα.

Οι αναμνήσεις από αυτά τα χρόνια που 

πέρασα με το συγκρότημα έμειναν βαθιά 

χαραγμένες στη μνήμη μου. Πολλά μέλη 

αργότερα επέστρεψαν στην Ελλάδα, την 

ΠΓΔΜ και σε άλλα μέρη του κόσμου, 

μόνο μια μικρή ομάδα έμεινε στην 

Οστράβα. Με κάποιους συναντιόμαστε 

μέχρι σήμερα κι έχουμε μείνει φίλοι. 

Όταν επισκέπτομαι με τη γυναίκα μου 

τη Θεσσαλονίκη βρίσκω εκεί τους 

καλούς μου φίλους, την Ευγενία και το 

Γιάννη Χοροζίδου, τον Νίκο Καλόγερο, 

Καρανίκου, Ευδοξία, Σοφία, Αργυρώ κ.ά. 

Στα Σκόπια συναντηθήκαμε με την Φανή 

και τον Θανάση Γκρεκόφσκι, τη Λένκα 

Πρεσπάκοβα, με το Ρίστο Μαλινόφσκι 

κ.ά.

Στην Οστράβα είμαστε πάνω από 60 

χρόνια φίλοι με τη Στεριανή Dospíšilová 

(Δημητριάδου), την Θεοδώρα Kretkovská 

(Μιχαηλίδου), την Sloboda Střihavková 

(Miovská) και το ζευγάρι Πουπάκη.

Τέλος θα ήθελα να πω πως μου άρεσε 

πολύ να δουλεύω σε μια τόσο φιλική, 

εργατική, δραστήρια και πειθαρχημένη 

ομάδα όπως ήταν οι νεαροί πρόσφυγες 

από την Ελλάδα που ζούσαν στην πόλη 

μας, την Οστράβα.

Συνάντηση του «Καλημέρα» με τούς Μιλάν και Σωτήρη Πουπάκη και με Έλληνες της 1ης, 2ης και 3ης γενιάς στο Παλάτι Πόρουμπα Οστράβα

Ελένη Τσοµπανίδου, µία αντάρτισσα του ΔΣΕ από τον Έβρο

Της Άννας Κεφαλέλη (στη φωτογραφία η Ελένη Τσομπανίδου)

Η Άννα Κεφαλέλη πήγε στη Βέροια για 

να συναντήσει για δεύτερη φορά 

την Ελένη Τσομπανίδου, ανθυπολοχαγό 

του ΔΣΕ, τιμημένη με το Μετάλλιο 

Ανδρείας του ΔΣΕ και να καταγράψει 

ένα κομμάτι από τον αγώνα της στο ΔΣΕ. 

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει 

για την Ελένη, με το ψευδώνυμο Νίκη 

στο ΔΣΕ. Αυτή τη φορά δημοσιεύουμε 

την αφήγησή της ηρωίδας από τον 

Έβρο όπως την έχει καταγράψει η 

Άννα Κεφαλέλη για το περιοδικό μας. 

Ευχαριστούμε την Άννα. Στην Ελένη 

ευχόμαστε υγεία και σιδερένια δύναμη. 

Η Ιστορία του τόπου μας τελειωμό δεν 

έχει… Ώρες  ατέλειωτες με τη Νίκη. 

Ακούραστη. Μιλάμε, μιλάμε και ξέρουμε 

πως  πολλά αφήνουμε πίσω. Όχι γιατί 

δε θέλουμε, όχι γιατί είναι ασήμαντα. 

Ξέρουμε ότι μας χωρίζουν 65 χρόνια 

από τότε. Είναι πολλά τα γεγονότα 

και πολλοί οι άνθρωποι. Θέλουμε να 

μιλήσουμε για τον ηρωισμό όλων. Έτσι, 

στη μνήμη των νεκρών, στη μνήμη των 

παιδιών, των ΕΠΟΝιτών, των μανάδων 

και αδελφών. Ξεκινάμε δειλά. Μια 

περιγραφή του χωριού Καναδά του 

Έβρου,  μια περιγραφή των ανθρώπων 

και των γεγονότων μας προϊδεάζει γι’ 

αυτό που θ’ ακολουθήσει.

«Εκεί στο χωριό μου λέει η Νίκη-Ελένη 

του βουνού, πιάσανε ένα παλικάρι. Ήταν 

γνωστός στην περιοχή μας για τον αγώνα 

του. Παντρεμένος. Μιας βδομάδας 

γάμος. Παράνομος. Κυνηγημένος για 

τη δράση του. Λεβέντης, Αγωνιστής. 

Μας άνοιγε τα μάτια. Μας μιλούσε 

για την κατάντια της ζωής μας. 

Εμείς, αγράμματοι, όλοι ήμασταν 

αγροτόπαιδα… Δουλειά και μόνο 

δουλειά. Μιλούσε και μας άγγιζε την 

καρδιά. Εκείνο το μεσημέρι τον πιάσανε 

και καλούνε  όλο τον κόσμο να μαζευτεί 

στην πλατεία και να τον φτύσουν. Κανείς 

δεν το έκανε. Οι χωροφύλακες που τον 

συνόδευαν ήταν γνωστοί. Ο ένας εκ των 

δύο χωροφυλάκων πάει στο σπίτι μας. 

Και ρωτάει παρακαλώ την μάνα μας 

βιαστικά, έτοιμος να ορμήσει: Που είναι 

ο άντρας σου και κάθε βράδυ έρχεται; 

Ξέρω εγώ που είναι… Αν ξέρεις εσύ… να 

μου τον φέρεις… Εγώ πάντως δεν τον 

είδα. Και άμα τον βρείτε σκοτώστε τον… 

Αφού τον βλέπετε γιατί δεν τον πιάνετε; 

Γιατί δεν τον σκοτώνετε; Και τότε, πάει 

και την αρπάζει. Τη ρίχνει κάτω. Πάλεψε 

η μάνα μας, αντιστάθηκε. Αρχίζει και την 
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χτυπάει…

Εκεί, είχαμε ένα κρεβάτι και προλαβαίνει 

η μάνα μου και χώνεται από κάτω. 

Κι αυτός, προσπαθούσε εκεί με τα 

πόδια να τη φτάσει. Τέντωνε τα πόδια 

του να την φτάσει, να την κλωτσήσει. 

Σταματημό δεν είχε. Απροστάτευτη 

γυναίκα, βλέπεις. Ακούει η θεία μου 

φασαρία και τρέχει. Έχει στην αγκαλιά το 

μωρό της κι έρχεται να δει τι κάνουμε, 

τι πάθαμε. Αυτός, αδίστακτος όπως 

ήταν, αρπάζει το μωρό και το πετάει 

έξω απ’ το παράθυρο. Ευτυχώς σκάλωσε 

στα λουλούδια που είχαμε γύρω-γύρω 

στο σπίτι και γλυτώσαμε τα χειρότερα.  

Τρέχει ένας γείτονάς μας και παίρνει 

το παιδί στην αγκαλιά. Τότε έρχεται και 

ο κλητήρας του χωριού. Απ’ τις φωνές 

που άκουσε τρέχει να δει τι έγινε. Ήταν 

Τούρκος, φύλακας του χωριού. Έτσι τους 

λέγαμε τότε. Και βλέπει τη μάνα μου να 

τσιρίζει κάτω απ’ το κρεβάτι, το μωρό 

να κλαίει και η θεία μου το ίδιο. Και ο 

Τούρκος κλητήρας να του λέει: Εμείς 

αν το κάναμε θα λέγατε - Να, αυτά τα 

σκυλιά το κάνουν… Πως το κάνεις; Γιατί 

το κάνεις; Γιατί έφυγαν οι άντρες τους 

απ το χωριό; Τι, αυτές ήθελαν να φύγουν 

οι άντρες τους; Η τους κυνήγησαν κι 

έφυγαν; Κι ο μπαμπάς μου έφυγε όπως 

τόσοι άλλοι. Όλοι κυνηγημένοι. Ήταν 

καλός νοικοκύρης και αγαπούσε τα 

παιδιά του.

Αυτός, ντροπιάστηκε τότε κι έφυγε. 

Μαζεύτηκαν στο σπίτι μας πολλές 

γυναίκες. Πήραν το μωρό να το 

ησυχάσουν. Η δε μάνα μου ήταν 

μελανιασμένη παντού. Αγνώριστη και 

πονεμένη». 

Εγώ, ακούω τη Νίκη τρομαγμένη. Και 

βιαστικά τη ρωτώ όλο αγωνία. Και τα 

παιδιά μπροστά;

«ΟΧΙ, ΟΧΙ. Εκείνη τη στιγμή ήταν στο 

σπίτι μόνο η μικρή μου αδερφή. Έτρεξε 

τρομαγμένη να γλυτώσει. Πρόλαβε και 

βγήκε γρήγορα έξω. Έβλεπε όμως απ’ το 

παράθυρο πως τη χτυπούσε την μάνα 

μας. Κι αυτός ατάραχος συνέχιζε να την 

κλωτσάει. Τσίριζε εκεί στο παράθυρο. 

Τι άλλο να έκανε; Παντού μελανιές. 

Παντού αίματα και πληγές. Εμείς, τα 

μεγαλύτερα, επιστρέφαμε από την 

δουλειά στα χωράφια. Είχαμε πάρει τη 

θέση του πατέρα μας που έφυγε για 

τον αγώνα. Πλησιάζουμε και ξαφνικά 

αντικρίζουμε τη δασκάλα του χωριού 

στο σπίτι μας η οποία έβαζε κρύες 

κομπρέσες στη μάνα μας. Ήταν ξένη 

στο χωριό μας, κάπου από την Κρήτη 

άκουγα να λεν τότε. Κι εμείς, ανέμελα 

και κουρασμένα επιστρέφαμε απ’ το 

χωράφι. Παρά λίγο θα πέφταμε στο 

επεισόδιο. Δεν τον προλάβαμε αυτόν. Η 

μάνα μας κλαίει ασταμάτητα. Τίποτα δε 

μας λέει. Το ίδιο και η θεία μας. Μόνο 

κλαίνε. Κι εμείς τρομαγμένα κοιτάζαμε 

γύρω μας. Και ξανά η δασκάλα στο σπίτι 

μας. Και μας περιγράφει το γεγονός 

έτσι όπως έγινε. Ε, τότε Άννα μου, ένα 

μίσος γιγαντώνεται μέσα μου. Ναι. 

Το σκέφτηκα. Αν τον έβρισκα θα τον 

σκότωνα. Μας συμβούλεψε η δασκάλα 

να τον καταγγείλουμε. Για πες μου Άννα, 

που βρίσκαμε το δίκιο μας εκείνη την 

εποχή; Τι ανακατωσούρα είχαμε εκείνα 

τα δύσκολα χρόνια.

Και η μάνα μας, με πόνο ψυχής μας 

έλεγε: Αχ, κορίτσια μου, θέλω να μην 

είστε εδώ. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Αν 

έρθουν οι Αντάρτες, να φύγετε, να μην 

είστε εδώ… 

Κι εγώ, την διακόπτω στη κουβέντα, γιατί 

είναι στιγμές που το αίμα μας παγώνει 

στο άκουσμα και μόνο. Με πέντε μικρά 

παιδιά και άντρα αντάρτη προσπαθεί 

πως και πως να τα γλυτώσει… από αυτά 

που πέρασε. Ναι, είναι η μικρή ελπίδα 

πως θα βρούνε και τον πατέρα τους. 

Δυστυχώς, όπως αποδείχτηκε, δεν τον 

ξαναείδαμε… ΠΟΤΕ. 

Και συνεχίζει η μάνα μας: Αυτό που 

έζησα σήμερα εγώ… ολόκληρος άντρας, 

να θέλει να με βιάσει; Και αυτός να είναι 

ο Χωροφύλακας του χωριού, παρακαλώ. 

Πέστε μου, γιατί να μην κάνει το ίδιο και 

σε σας;

Εξάλλου, ακούγονταν τότε ότι σε κάποια 

χωριά της περιοχής μας συνέβη κι αυτό. 

Και πήγαιναν οι πατεράδες και παίρνανε 

τα κορίτσια τους. Κι επιστρέφανε με 

αιμορραγία και ταλαιπωρημένα τα 

κορίτσια. Φοβισμένα γι’ αυτό που τους 

συνέβη. Ατίμασαν τα κορίτσια. Τρόμος 

και φόβος μαζί. Δεν κοιμόμασταν πια. 

Και κάθε βράδυ η πόρτα μας ντάγκα- 

ντούκου. Και η μάνα μας όλο έλεγε: Αχ, 

τώρα θα έρθουνε. Εμείς για μια τιμή 

ζούμε. Τι θα σας κάνουν; Πως θα το 

σηκώσουμε αυτό; Θα σας δείρουν. Και 

τότε δεν είχαμε και σύνδεση με κανέναν. 

Που να πάμε; Κι ένα βράδυ καλοκαίρι 

ήταν, δώδεκα μεσάνυχτα, ενδιαφέρθηκε 

για μας μια ομάδα ανταρτών. Ήρθαν 

και σε μας στην αυλή και μας είπαν: 

Απόψε φεύγουμε. Όποιος θέλει μας 

ακολουθήσει.

Αποφασίζουμε εγώ και η αδερφή μου. 

Ξέρουμε, δεν υπάρχει στο χωριό ζωή 

για μας. Έτοιμες εγώ και η αδερφή μου 

σαν να περιμέναμε από καιρό τούτη τη 

στιγμή. Και πάλι η μάνα μας πετάγεται, 

κάτι ακόμη να πει - Να έρθουν, να 

έρθουν τα κορίτσια μου, να βρουν και 

τον μπαμπά τους εκεί. Σαν να ήταν η 

ευχή της μάνας μας που φεύγαμε για το 

αντάρτικο. Το πίστευε η γυναίκα.

Κάπως έτσι φύγαμε εκείνο το βράδυ από 

το χωριό μας, 50 άντρες και 14 κοπέλες. 

Και φύγαμε  όλοι μαζί. Το βράδυ αργά 

βρεθήκαμε στην πλατεία του χωριού. 

Με λίγα ρούχα και ψωμί για το μακρινό 

ταξίδι. Και ξεκινάμε προς το άγνωστο. Ο 

δρόμος του αγώνα τώρα άρχιζε. Πρώτη 

μέρα βροχερή και δύσκολη. Φούσκωσαν 

τα ποτάμια…

Κοντά μας η Μαρίτσα, (Έβρος ποταμός), 

ένα απέραστο ποτάμι. Τα λημέρια των 

ανταρτών ήταν μακριά. Αποφασίσαμε 

και περάσαμε στο νησάκι. Έτσι το έλεγαν. 

Το περάσαμε το ποτάμι. Και το νερό 

μέχρι το στήθος μας. Μας κυκλώσανε 

στο δρόμο προς το Δίλοφο. Για τρία 

μερόνυχτα καθίσαμε εκεί, σκυμμένοι, 

ξαπλωτοί και ακούνητοι. Η βλάστηση 

ήταν χαμηλή και δε μας βοηθούσε. 

Κάθε κίνησή μας ήταν στόχος. Την τρίτη 

μέρα σταματά η βροχή. Η Διοίκηση 

μας είχε καλές πληροφορίες για τον 

καιρό. Υποχωρεί το νερό στο ποτάμι. 

Το ξαναπερνάμε και βγαίνουμε από την 

πίσω μεριά. Εκεί, στα Δίκαια. Περνάμε τα 

χωριά Πετρωτά, Ορμένιο. Το μεσημέρι 

φτάνουμε στα λημέρια μας. Ήμασταν 

μεγάλη ομάδα. Ήρθε κόσμος πολύς από 

το Δίλοφο, Άρζο, Καναδά. Εκεί είδα και 

τον Χρ. Παπαδόπουλο από την Ελιά. Εδώ 

με βαφτίσανε Νίκη εμένα και Ελευθερία 

την αδερφή μου. Είναι όνομα που το 

κουβαλώ ακόμη και σήμερα. Ξέραμε ότι 

ο τόπος μας ήταν γεμάτος με στρατό. 

Μας περίμενε απέναντι. Μαθαίνουμε 

πως αποσύρονται. Εκεί καθίσαμε από 

τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο του 1947. 

Αρρώστησα από οξεία σκωληκοειδίτιδα 

και πέρασα στη Βουλγαρία. Έκανα εκεί 

την επέμβαση κι έμεινα στο Στρατόπεδο 

στη Μπερκόβιτσα της Βουλγαρίας μέχρι 

να θεραπευτώ. Μέτα, ήρθε η «ΑΛΕΠΟΥ». 

Ήταν το μεταφορικό μέσο που νύχτα 

μας έπαιρνε, σαν την αλεπού κι έτσι το 

βαφτίσαμε. Μας έφερε στο Μπέλες».

Εδώ διακόπτω και πάλι γεμάτη απορία 

ρωτώ μήπως ποδαράτα έκανε το 

δρομολόγιο Έβρος- Μπέλες, όπως 

κάνανε πολλοί τη διαδρομή Έβρο προς 

Γράμμο. 

«Όχι. Όχι. Εγώ έκανα από Έβρο - 

Μπερκόβιτσα Βουλγαρίας και με την 

«αλεπού» στο Μπέλες. Φτάνουμε το 

πρωί και περιμένουμε τη νύχτα. Ξεκινάμε 

ποδαράτα για Μπέλες μέχρι την άλλη 

μέρα. Είχαμε κατέβει από την «αλεπού» 

κοντά στα σύνορα και φτάσαμε στα 

λημέρια μας. Βγάλαμε τα ρούχα μας, 

δηλαδή τα φουστάνια και παπούτσια, 

αυτοί που είχαμε παπούτσια. Μας 

φέρανε στρατιωτικές στολές γερμανικές, 

χρώματος γκρι. Μας έλειπαν όμως 

και πολλά πράγματα όπως χλαίνες 

και γυλιοί. Εκεί μας κάνανε επίθεση. 

Ταμπουρωθήκαμε τρία μερόνυχτα. Μας 

πήρε χαμπάρι ο κυβερνητικός στρατός. 
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Εκεί, χάνουμε κι ένα Τουρκάκι της 

ομάδας μας. Πέφτει πάνω του το βόλι και 

το κάνει κομματάκια. Εκεί, μας βάλανε 

στο Λόχο των Αυτοματιστών. Δηλαδή 

όλοι με αυτόματα Στάγερς. Και τότε 

λέει ο Λοχαγός μας πώς δε γίνεται να 

είμαστε οπλισμένοι και ταμπουρωμένοι. 

Πρέπει να τους διώξουμε από εδώ. Και 

τους πιάνουμε στον ύπνο. Ήταν ένα 

ολόκληρο Τάγμα. Και λέμε πολλά εδώ. 

Θα τα πούμε και άλλη φορά για να 

μείνουν στην ιστορία...

Ήμασταν εκεί, γύρω απ το βουνό, 

Καλαμπάκα το λέγανε. Και κατεβαίνουμε 

στα Πορόια για να τους αιφνιδιάσουμε. 

Εκεί όμως τα βρήκαμε σκούρα. Στην 

πορεία αυτή και πριν φτάσουμε 

ένας δικός μας πατάει σε νάρκη και 

σκοτώνεται. Αργούμε πολύ. Η φάλαγγα 

σπάει στα δύο. Πίσω μας βάζει το 

πυροβολικό. Στοχεύει. Αργήσαμε. 

Οι αντίπαλοι οργανώνονται και μας 

περιμένουν. Κόβουμε συρματοπλέγματα 

και περνάμε. Εγώ, δεν πρόλαβα. Και τότε 

ξεκινάει ο ολμίσκος. Παπ μπροστά μας. 

Έρχεται ο Λοχαγός μας. Ήταν από τον 

Έβρο. Καραϊσκάκη τον έλεγαν. Παλικάρι. 

Τον ήξερα ακόμη από το νοσοκομείο 

στη Βουλγαρία. Εδώ τώρα, τον βρίσκει 

το βλήμα και του σκίζει την κοιλιά και 

ανάμεσα στα πόδια. Προλαβαίνει και 

μου λέει - Πες από στόμα σε στόμα να 

οπισθοχωρήσουμε. Και που να πάμε; 

Ασχολούμαι με αυτόν. Παίρνω το πιστόλι 

και το περνώ απ’ το λαιμό μου. Το ίδιο 

και το Τόμσον το περνώ απ το λαιμό μου.

Μα ήμουν, Άννα μου, μόνο 19 χρονών. 

Τον πιάνω από τις μασκάλες και τον 

τραβάω. Ήταν βαρύς. Έχουμε και λίγη 

κατηφόρα. Τον ξανατραβάω λίγο ακόμα 

και πέφτω προς τα πίσω. Πέφτει κι αυτός 

απάνω μου. Τώρα; Δεν μπορώ ούτε να 

σηκωθώ. Τότε περνάει ο Διμοιρίτης και 

με ρωτάει τι έπαθα. Εγώ, τι να του πω; 

Να, έπεσα και δε μπορώ να σηκωθώ. 

Κι έμεινε εκεί ο Λοχαγός μας όπως και 

τόσα άλλα παλικάρια. Πέθανε εκεί, στα 

Πορόια. Μου έδωσε πριν πεθάνει το 

ρολόι του να το δώσω στη γυναίκα του 

και στα παιδιά του. Το παρέδωσα στη 

Διοίκηση. Έμαθα μετά από πολλά χρόνια 

πως το φορούσαν στο χέρι τους. Ήταν ότι 

πολύτιμο απόμεινε από τον αγωνιστή 

πατέρα και σύζυγο. Εδώ, στα Πορόια 

έχουμε μεγάλες περιπέτειες. Έχουμε 

πολλά να πούμε σε άλλη κουβέντα 

μας. Θα το κάνουμε, Άννα και σου το 

υπόσχομαι. Και συ θέλεις να μάθεις κι 

εγώ θέλω να σας αφήσω κάτι από την 

ιστορία μας και τον αγώνα μας. Ναι, στα 

Πορόια. Εμείς, οι αντάρτες, είμαστε στα 

Άνω Πορόια κι ο κυβερνητικός στρατός 

μέσα στο χωριό. Και πηγαίναμε να τους 

διώξουμε. Να, έτσι, όπως στο Μπέλες. 

Η εντολή ήταν να κάτσουμε εκεί ώσπου 

να οπισθοχωρήσει ο στρατός. Είχαμε 

σχεδιάσει και τις επόμενες κινήσεις 

μας. Μακριά ακούστηκαν και τα 

πρώτα μπαμ-μπουμ. Τώρα πρέπει να 

οπισθοχωρήσουμε πριν προλάβει η 

αεροπορία πάνω απ’ τα κεφάλια μας. 

Οπισθοχωρούμε εμείς. Οπισθοχωρούν 

και αυτοί. Εμείς, πήραμε τον οπλισμό και 

φτάνουμε στα Κρούσια, προχωράμε προς 

τα Κερδύλια και φτάνουμε στη Χαλκιδική. 

Είχαμε Ταγματάρχη τον Παπαγιώργη. 

Φτάνουμε ως το Σταυρό Χαλκιδικής. 

Εδώ, έχουμε άλλα προγράμματα και 

άλλες διαδρομές, άλλες περιπέτειες που 

θα τις ξαναπούμε κομμάτι-κομμάτι. Από 

τη Χαλκιδική επιστρέφουμε στα παλιά 

μας λημέρια. Εκεί απ’ όπου ξεκίνησα. 

Πάλι Καμήλα. Εκεί  τραυματίστηκε και 

ο Λοχαγός μας. Ο χειμώνας  μας έπιασε 

στα Κερδύλια. Στο Στρυμόνα χάσαμε 

πολλά παιδιά, εκεί, στο Παγγαίο προς 

Καβάλα. Δύσκολα βουνά. Ξαναπέρασα 

το 1948. Επιστρέφαμε από τα βουνά της 

Καβάλας και ο στρατός το ήξερε. Μας 

περίμεναν στη γωνία που λέμε. Εγώ εκεί 

ήμουν Πολιτικός Επίτροπος Διμοιρίας. 

Ξαφνικά βλέπω ένα τανκς πιο πέρα να 

ανατινάζεται μαζί με τη γέφυρα. Ήμασταν 

κοντά. Βλέπαμε και δεν το περιμέναμε. 

Μας ξάφνιασε. Μας κάνουν επίθεση 

από τη Μαυροθάλασσα. Τα εφόδιά 

μας λίγα, ο οπλισμός μας λιγοστός. Κι 

εμείς τους αφήνουμε να  πλησιάσουν. 

Ήρθε ένα κύμα μπουραντάδων και 

στρατού κι εμείς αντισταθήκαμε. Ήταν 

10 του Γενάρη. Ήταν η μέρα που εγώ 

τραυματίστηκα. Ήταν ένα πήγαινε-έλα. 

Μια αναμπουμπούλα και σε αυτούς 

και σε μας. Αρχίζουν και τελειώνουν τα 

πυρομαχικά τους. Άλλος τραυματίστηκε, 

άλλος - χάλασε το όπλο του. Και δίπλα 

μου άλλος πάλι τραυματίζεται. Γυρνάω 

να πάρω το όπλο του κι απέναντί μου 

βλέπω ότι με σημαδεύουν. Μπλόκαρε το 

όπλο μου. Γύρισα πλάι να πάρω το όπλο 

του σκοτωμένου. Εκεί με σημάδευσε. 

Η σφαίρα πέρασε τη μύτη μου, εδώ, το 

βλέπεις, λίγο κάτω απ’ τα μάτια μου. Να, 

εδώ είναι το σημάδι, από εδώ βγήκε». 

Εγώ παγώνω με τόσα ακούω. Και πάλι 

ρωτώ: Και συ, τους έβλεπες κοντά σου; 

Να σε σημαδεύουν; Και η Νίκη μου 

απαντά κοφτά. 

«Και τι να έκανα; Λέω, τώρα θα με 

σκοτώσει, μα δεν μπορούσα να κάνω 

και τίποτα άλλο. Και όλα στο μυαλό μου 

ήταν ανακατεμένα, θάνατος και αγώνας 

μαζί. Το όπλο μου παθαίνει εμπλοκή. Ένα 

Στάγερ ήταν. Κι εγώ θα τον σημάδευα 

αλλά έψαχνα απεγνωσμένα να το φτιάξω. 

Προσπαθούσα και προσπαθούσα να δω 

τι έχει και τότε με σημάδεψαν. Γέρνω, 

ένα κουβάρι είμαι. Πτώματα παντού. 

Κοντά μου, πάλευε ο Διμοιρίτης μαζί 

τους σώμα με σώμα. Εγώ, εκεί πεσμένη 

και ματωμένη, δεν κουνήθηκα καθόλου. 

Η μάχη συνεχίζονταν. Και ακόμα βουίζει 

στα αυτιά μου. Εδώ, παθαίνουν και 

τα δικά τους όπλα εμπλοκή. Ακούω 

έναν να φωνάζει - Κύριε Λοχαγέ, κύριε 

Λοχαγέ, κοιτάξτε εδώ, είναι μια παλιό 

Βουλγάρα. Πιάστηκε στα χέρια μας κι 

έλα να τη δεις. Ακούω τα λόγια του 

Λοχαγού: Κάντε τα όπλα σας, αφήστε 

την και στο τέλος θα την κανονίσουμε. 

Αφού έφτιαξαν τα όπλα τους, θέλουν 

τώρα να τα δοκιμάσουν πάνω μου. Και 

τότε ακούω ξαφνικά: Ρε συ, αυτή θα 

πεθάνει έτσι κι αλλιώς. Σκοτεινιάζει. 

Πεισμώνω πολύ. Έτσι, μπρούμυτα και 

σιγά-σιγά  βρίσκω τη χειροβομβίδα στη 

χλαίνη μου. Τραβάω την περόνη και 

περιμένω δευτερόλεπτα. Είμαι έτοιμη 

να πεθάνω μαζί τους. Μιλούσαν μεταξύ 

τους όταν έσκασε. Με σκέπασαν τα 

χώματα. Το χέρι μου τρέμει. Αρχίζω και 

κρυώνω. Έχασα βλέπεις πολύ αίμα. 

Βουίζουν τα αυτιά μου. Είμαι ακόμη 

κουλουριασμένη από το τραύμα μου. 

Αρχίζω και ακούω. Βουβαμάρα μεγάλη. 

Περιμένω έστω έναν θόρυβο. Φωνάζω 

και δε με ακούει κανείς. Και τώρα που να 

πάω; Προς τη Μαυροθαλασιά; Πρέπει 

να περάσω και το ποτάμι. Τι να κάνω; 

Προσανατολίστηκα από το γαύγισμα 

των σκυλιών. Έβλεπα την ημέρα το 

χωριό. Δεν ήταν και μακριά. Γύρω μου 

κανείς δε μιλάει. Στήνομαι όρθια και 

περπατάω. Είμαι έτοιμη να συναντήσω 

το Χάρο. Είμαι τυφλή. Κρατώ τα χέρια 

μου μπροστά, έτσι, για προστασία.

Πότε πέφτω, πότε σηκώνομαι. Πότε 

λιποθυμώ και πότε ξυπνώ. Πότε πέφτω 

πάνω σε νεκρούς και πότε σκοντάφτω 

σε όπλα. Ακόμη, κάποιος έτρεμε, ίσως 

να ήταν ζωντανός, δεν βλέπω τίποτα. 

Όλα σκοτεινά. Και όρθια προχωρούσα 

κι έλεγα: Και τώρα τι να φοβηθώ; Αν με 

σκοτώσουν, ας με σκοτώσουν. ΕΓΩ  ΘΑ 

ΠΕΡΠΑΤΩ ΟΡΘΙΑ. Να, έτσι, στητή. Έτοιμη 

μπροστά στο θάνατο. Φτάνω στο χωριό. 

Είναι περίπου στα 200 μέτρα και πέρασα 

και το ποτάμι. Στην απέναντι όχθη 

μάτωσα. Δεν είχα που να πιαστώ. Έτσι 

μάτωσαν και τα χέρια μου ψάχνοντας 

στηρίγματα για να βγω. Κουρασμένη και 

εξαντλημένη πέφτω. Κοιμάμαι. Ξυπνώ. 

Ακούω εδώ σκυλιά κι εκεί πυρά. Έτσι 

έφτασα στο χωριό. Έρχονται πρώτα τα 

σκυλιά. Πέφτω πάλι εξαντλημένη. Ξυπνώ 

και τα σκυλιά έφυγαν, εξαφανίστηκαν, 

ίσως να τρόμαξαν από τα ξεραμένα 

αίματα. Ίσως είδαν τα χάλια μου. Αρχίζω 

και μπουσουλάω. Να, κρατώ πότε το ένα 

και πότε το άλλο χέρι μπροστά για να 

ακουμπώ το χώμα, να σιγουρευτώ πριν 

κάνω το άλλο βήμα».
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Εγώ πάλι ρωτώ παγωμένη: «Νίκη, 

κανένα δέντρο η πέτρα δε βρήκες»; Και 

αμέσως με καθησυχάζει έτσι, όπως ξέρει 

η Νίκη.

«Όχι, παιδί μου. Μόνο ένα ντουβάρι ενός 

σπιτιού, εκεί βρήκα και την αχυρώνα 

που γράφει στη συνέντευξη του 1949. 

Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Άκουγα ζώα και 

φωνές, ομιλίες ανθρώπων. Τρείς μέρες 

μετά, αποφασίζω και βγαίνω. Ρίσκο 

μεγάλο, απόφαση ζωής. Χτυπώ την 

πόρτα του σπιτιού. Και ανοίγει. Σάστισαν 

οι άνθρωποι. Έχουν ακόμη στρατό στο 

χωριό. Τους λέω πως είμαι αντάρτισσα, 

τραυματίστηκα λίγο πιο έξω από το 

χωριό. Με φέρανε δύο συναγωνιστές 

γιατί ξέρουν πως είσαι καλός άνθρωπος. 

Θα με πάρουν και μην ανησυχείς». 

Εδώ Νίκη μου ο αγώνας ήθελε και 

εξυπνάδα, την διακόπτω απότομα. Και 

η Νίκη παρτιζάνικα απαντάει: «Μα ο 

αγώνας  μας άνοιξε τα μάτια και το 

μυαλό.  Όλα τότε ήταν δύσκολα. Εδώ 

βέβαια ήταν και λίγο ψέμα. Έτσι, για 

να φοβάται μήπως και όντως πάνε οι 

αντάρτες για να με πάρουν και του 

ζητήσουν και τον λόγο. Και βέβαια 

ήθελα να πάρει τις ευθύνες του. Ναι, 

έπρεπε κι εγώ να φυλαχτώ. Ο άνθρωπος 

με άκουσε και μου έδωσε κουράγιο. 

Με περιποιήθηκαν, αλλά από πού να 

με πιάσουν; Αίματα παντού. Πλένομαι 

όπως μπορώ. Κάθομαι άλλες τρείς μέρες 

στην αχυρώνα αλλά τώρα είμαι όμως 

καθαρή. Ο στρατός στο χωριό άρχισε 

να τα μαζεύει. Έρχεται χαρούμενος και 

μου λέει πως τσακίστηκαν, φύγανε. 

Ανακούφιση μεγάλη. 

Το βράδυ ακούω τραγούδια. Τους 

ακούω καθαρά. Είναι κοντά. Το ξέρω το 

τραγούδι. Και τους ακούω: «Εμπρός, 

ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ, για την ΕΛΛΑΔΑ,/Πέτα, 

πολέμα με καρδιά… Φτάσανε. Πρέπει 

να κάνω υπομονή. Και μόλις βράδιασε, 

ήρθε ο αντάρτης με το κάρο και μου 

λέει: Κάτσε εδώ και μη φοβάσαι, τώρα, 

είμαστε μαζί. Τι να φοβάμαι; Φτάσαμε 

την άλλη μέρα στα λημέρια μας. Μέσα 

στα Κερδύλια, στο αναρρωτήριο. 

Ήμασταν στο βάθος, μέσα στα δέντρα, 

καλά καλυμμένοι από την αεροπορία. 

Κάποιος όμως μας πρόδωσε. Δεύτερη 

μέρα, τα αεροπλάνα ήταν πάνω απ’ τα 

κεφάλια μας. Οι τραυματίες βγήκαν στην 

αυλή. Εγώ, έμεινα μόνη μέσα. Και ότι γίνει 

ας γίνει. Ο Χάρος και πάλι μπροστά μου. 

Γλύτωσα εγώ και δεν γλύτωσε ο Λοχαγός 

που ήταν δίπλα μου τραυματισμένος. 

Τον σκότωσε το βόλι του αεροπλάνου. 

Εκεί μου πήραν και τη συνέντευξη του 

1949 και που την έγραψες όπως μου 

είπες και στο περιοδικό «Καλημέρα». 

Χαίρομαι κορίτσι μου που συνεχίζεται 

εσείς τα παιδιά μας να ενδιαφέρεστε 

και να ρωτάτε. Και τώρα βλέπω τα 

επίσημα χαρτιά που μου έφερες. 

Είναι  η Εφημερίδα της Προσωρινής 

Κυβέρνησης του 1949. Και γράφει το 

όνομά μου. Είμαι η Τσομπανίδου Ελένη. 

Ανθυπολοχαγός του ΔΣΕ, με Μετάλλιο 

Ανδρείας του ΔΣΕ. Είμαι από το χωριό 

Καναδάς του Έβρου. Αυτή είναι η 

ταυτότητά μου. Το μόνο παράπονό μου 

ήταν που τραυματίστηκα στα μάτια μου, 

όχι τόσο για το φως που έχασα αλλά για 

τον αγώνα που δε συνέχισα εκεί δίπλα 

με τους συναγωνιστές μου. Ήθελα να 

είμαι μαζί τους».

Εγώ, σταματώ εδώ. Τι άλλο να πω; Για το 

περιοδικό Καλημέρα των Ελλήνων στην 

Τσεχία, στέλνω μια δική μου καλημέρα.

«Με τη σκέψη στην Πατρίδα»

Κ: Ευχαριστούμε την Άννα Κεφαλέλη για τις φωτογραφίες και το βίντεο από την εκδήλωση, τον Γ. Χαβαζά για το κείμενο σε 

ηλεκτρονική μορφή και τον Ν. Καλόγερο για το βιβλιαράκι της παράστασης.

Μια θεατρική παράσταση της 

Ιωάννας Στεφανίδου, η οποία είναι 

βασισμένη σε γραπτές και προφορικές 

μαρτυρίες πολιτικών προσφύγων με 

τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου 

Γυναικών Καλαμαριάς «Χωρίς Αυλαία» 

στη Θεσσαλονίκη. Την παράσταση 

παρακολούθησαν με συγκίνηση πολλοί 

Έλληνες επαναπατρισθέντες και μη 

στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 

Συγχαρητήρια στη Βούλα Καραμπίδου 

με την οποία και συνεργάστηκα για την 

υπέροχη προσπάθεια της να θυμηθούμε 

την άνετη ζωή μας στις πρώην λαϊκές 

δημοκρατίες. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει 

όπως στη Βούλα έτσι και στη θεατρική 

ομάδα «Χωρίς Αυλαία». Δεν είχα την 

τύχη να την δω ζωντανά, αλλά ακόμα 

και το βίντεο μας συγκίνησε πολύ. Εμείς 

θα την προβάλουμε και στις Ελληνικές 

Κοινότητες στην Τσεχία. Μπράβο σας, 

παιδιά. (Τασούλα Ζησάκη-Healey)

Συλλογή αρχειακού υλικού: Βούλα 

Καραμπίδου

Βίντεο για το Σοσιαλισμό: Πέτρος 

Φιλιππίδης

Σχεδιασμός εντύπου: Πέτρος 

Φιλιππίδης  

                         

Οργάνωση παραγωγής: Βούλα 

Καραμπίδου

Σκηνοθεσία: Τιτίκα Δελιγκά

Σκηνικά-κοστούμια: η θεατρική ομάδα

Μουσική επιμέλεια: Βούλα 

Καραμπίδου,   Τιτίκα Δελιγκά

Βίντεο παράστασης: Πέτρος Φιλιππίδης

Ευχαριστίες:

«Ευχαριστούμε την Ιωάννα Στεφανίδου για τη συγγραφή του θεατρικού έργου που 

τόσο αληθινά αποτύπωσε την ζωή των γυναικών πολιτικών προσφύγων. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον σύντροφο Γιώργο Χαβατζά για την πολύτιμη βοήθειά του.

Ευχαριστούμε την Τασούλα Ζησάκη-Healey, Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Δεκάδες άνθρωποι πρόσφεραν με χαρά 

και προθυμία αφιλοκερδώς την προσωπική τους εργασία. Δεκάδες άνθρωποι κατέθεσαν προσωπικά μνημεία, μαρτυρίες, 

φωτογραφίες, βιογραφικά σημειώματα. Στη δικιά τους συμμετοχή και προσφορά βασίζεται η ολοκλήρωση αυτής της 

εκδήλωσης.

Τους ευχαριστούμε ολόψυχα για μια ακόμη φορά.»
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«…Στην Μπερκόβιτσα καθίσαμε γύρω 

στους 10 μήνες και από εκεί φύγαμε 

για τον Παιδικό Σταθμό του Σλίβεν 

με 450 παιδιά, από 7 χρονών έως 17-

18 χρονών, ελληνόπουλα. Το Κόμμα 

όρισε τον Βασίλη τον άνδρα μου, ως 

υπεύθυνο στους παιδικούς σταθμούς, 

και εμένα στο βοηθητικό προσωπικό. 

Στο Σλίβεν καθίσαμε 9 μήνες, αφού 

πρώτα προωθήσαμε 100 παιδιά από 

τα μεγαλύτερα σε τεχνικές σχολές 

στην Ανατολική Γερμανία. Μετά από 

το Σλίβεν πήγαμε στον Παιδικό Σταθμό 

του Καρλόβου με περίπου 700 παιδιά 

διαφόρων ηλικιών. Από ‘κει 200 παιδιά 

μεταφέρθηκαν στην Τσεχοσλοβακία. 

Μετά από το Κάρλοβο, στο Πάβελ 

Μπάνια, επίσης στον Παιδικό Σταθμό με 

500 παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Τα περισσότερα ήταν ορφανά, ιδιαίτερα 

από πατέρα. Είχαν σκοτωθεί. Αυτό 

που κάναμε ήταν παιδοσώσιμο, τα 

γλιτώσαμε. Τα παιδάκια μας είχαν την 

καλύτερη τροφή. Είχαν και του πουλιού 

το γάλα.

Συνολικά στους Παιδικούς Σταθμούς 

δουλέψαμε γύρω στα 3 χρόνια. Από 

το 1949 έως το 1951 και πρέπει να 

το σημειώσω αυτό, γιατί ήταν η 

πραγματικότητα. Δουλέψαμε στους 

Παιδικούς Σταθμούς χωρίς αμοιβή. 

Για τα παιδιά μας, τα ελληνόπουλα. 

Χαλάλι τους.» (Αθανασία Τσίκουλα, 

ΕΠΟΝίτισσα, μαχήτρια του ΔΣΕ, 

συνταξιούχος γεωπόνος, Πολιτική 

Πρόσφυγας στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας.) 

«…Εμείς τα τεκνά πολιτικών προσφύγων, 

σταθήκαμε τυχερά για την ποιότητα της 

ζωής, που μας παρείχε το κράτος το 

πολωνικό. Η ζωή μας ήταν πολύ καλή. 

Όσα χρόνια και να περάσουν, πάντα με 

νοσταλγία και αγάπη θα την θυμάμαι. 

Και το κράτος και ο πολωνικός λαός μας 

είχαν αγκαλιάσει. 

Θυμάμαι τη μητέρα μου, το 8ωρο να της 

είναι μικρό, μαθημένη από την Ελλάδα, 

να ξεκινάει τη δουλεία με την ανατολή 

του ηλίου και να τελειώνει με τη δύση. 

Μια ήρεμη ζωή με τα βρεφοκομεία, 

νηπιαγωγεία, σχολεία, βιβλιοθήκες σε 

κάθε συνοικία. Αναμνήσεις. Από πού 

να ξεκινήσω και πού να φτάσω;» (Έλλη 

Φουρκιώτη, συνταξιούχος, προϊσταμένη 

ψυχιατρικής κλινικής, Πολιτικός 

Πρόσφυγας στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Πολωνίας)

«…Πήγα σχολείο, σπούδασα, έγινα 

οδοντίατρος. Δούλεψα σε οδοντιατρική 

παιδιατρική κλινική. Ζούσαμε στην 

12η Πολιτεία. Είχαμε θεατρικό, κάναμε 

παραστάσεις, φεστιβάλ, χορούς, 

ποιήματα. Στα φεστιβάλ επειδή είχα 

καλή φωνή ήμουν εκφωνήτρια. Στο 

πάρκο ΤΕΛΜΑΝ με τιμήσανε με ΕΠΑΙΝΟ 

για την προσφορά μου. 

… Το πάθος μου για το πώς ζούσαμε στο 

σοσιαλισμό, το έβγαζα στη δουλειά μου, 

στο ιατρείο. Οι πελάτες μου ερχότανε 

να ακούσουνε, πως ζούσα στη Σοβιετική 

Ένωση. Είχα και έναν παππού πόντιο που 

τον έβλεπα να σκύβει το κεφάλι και να 

μου λέει: ‘φύγαμε για να σωθούμε από 

‘κει και σαν ήρθαμε εδώ γίναμε πρώτοι 

κομμουνιστές’.

Μου λέγανε: ‘Αχ εσείς εκεί πόρτες 

και παράθυρα δεν είχατε’. Και εγώ 

τους έλεγα: ‘εάν εγώ κατάφερα να 

γίνω οδοντίατρος και εσείς να μ’ 

εμπιστεύεστε, πως θα ήμουν τέτοιος 

επιστήμονας από τέτοια χώρα που δεν 

έχει πόρτες και παράθυρα;’

Το πρώτο διάστημα δεν μπορούσα να 

πάρω λεφτά, ντρεπόμουν, δεν ήξερα τι 

θα πει ΑΓΟΡΑ» (Ρούλα Ελευθεριάδου, 

συνταξιούχος οδοντίατρος, μέλος ΔΣ 

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Δημοτική Σύμβουλος με τη 

Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Καλλιθέας, 

Πολιτική Πρόσφυγας στην Τασκένδη της 

ΣΣΔ του Ουζμπεκιστάν)

«… Να γράψω τη βιογραφία μου;

Είναι ίδια με όλων αυτών των τότε 

παιδιών (1948-1949) που φύγανε απ’ 

την Ελλάδα λόγου πολέμου, το λεγόμενο 

«παιδομάζωμα». 

Ναι, μας φιλοξένησαν οι Ανατολικές 

χώρες. Άνοιξαν τις αγκαλιές τους και 

μας έδωσαν όλα όσα έπρεπε να έχει ένα 

παιδί, μακριά από Πατρίδα και γονείς.

Στα Έμπεδα, ΔΣ Εβρου, συγκεντρωθήκαμε 

πολλά παιδιά. Φεύγαμε για να 

σωθούμε από τους βομβαρδισμούς 

και το παιδομάζωμα της Φρειδερίκης. 

Στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας μας 

περίμεναν βουλγάρικα αυτοκίνητα για 

να μας πάνε στη φιλόξενή τους χώρα…

…Έτυχε κι εγώ να απολαύσω όλα τα 

αγαθά των χωρών που έζησα (Βουλγαρία, 

Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση). Πάντα με 

το όνειρό μου (που εκπληρώθηκε) να 

σπουδάσω υποκριτική. Και φτάνοντας 

στη Σοβιετική Ένωση το 1954, όπου 

αντάμωσα με τον πατέρα μου ύστερα 

από πολλά χρόνια στην πόλη Τασκένδη 

του Ουζμπεκιστάν, είχα την τύχη την ίδια 

κιόλας χρονιά να μπω στο Πανεπιστήμιο 

Υποκριτικής της Τασκένδης.

… Το θέατρό μας έγινε ερασιτεχνικό, 

με βάση εμάς που τελειώσαμε το 

πανεπιστήμιο, χωρίς καμία αμοιβή. 

Δουλεύαμε στις δουλειές μας και τα 

απογεύματα τρέχαμε να κάνουμε πρόβες 

για την παράσταση που ετοιμάζαμε.

Αυτό γινόταν όχι γιατί μονάχα 

αγαπούσαμε το θέατρο, αλλά και 

γιατί έπρεπε να συμβάλλουμε και 

στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών μας που γεννήθηκαν στην 

Τασκένδη. Έπρεπε να μάθουν ήθη και 

έθιμα, λογοτεχνία και δραματουργία.

Ανεβάσαμε πολλά έργα με τη βοήθεια 

των σκηνοθετών μας Σεβαστίκογλου 

Γιώργη, Χαραλαμπίδη Μιχάλη και Κώστα 

Γκολφίνου.

Πρώτο θεατρικό έργο όπου ανεβάστηκε 

στο θέατρο ‘Γκόρκυ’ της πόλης Τασκένδης 

ήταν η ‘Ειρήνη’ του Αριστοφάνη σε 

σκηνοθεσία του Γ. Σεβαστίκογλου, όπου 

εγώ έπαιξα τον πρώτο μου ρόλο, που 

τον θυμάμαι μέχρι τώρα, την κόρη του 

Τριγαίου. Τριγαίος ο Έλληνας ηθοποιός 

Κώστας Γιαννίδης’. (Δέσποινα Πέικου, 

παιδαγωγός και δασκάλα της ελληνικής 

γλώσσας, χοροδιδάσκαλος και ηθοποιός, 

Πολιτική Πρόσφυγας στην Τασκένδη)

Αποσπάσµατα από τη θεατρική παράσταση
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«‘Ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν 

αντάρτες της Εθνικής Αντίστασης και του 

Δημοκρατικού Στρατού. Ο παππούς μου 

πήγε και εξορία δύο φορές και φυλακή. 

Η μητέρα μου πήγε στη Βουλγαρία με 

την γιαγιά μου και τις αδερφές της το 

1958, όπου έσμιξε όλη η οικογένεια 

μετά από πολλά χρόνια.

Θυμάμαι τις άπειρες συζητήσεις που 

έκαναν στο σπίτι μας οι σύντροφοι 

του παππού μου από το βουνό. Τους 

κοιτούσα με δέος και απορία: Σ’ εκείνη τη 

μάχη τραυματίστηκε ο τάδε σύντροφος, 

εκεί σκοτώθηκε η συντρόφισσα, εκεί σ’ 

εκείνο τον λόφο μας έστησαν ενέδρα, 

η απόφαση αυτή ήταν λάθος μας, ο 

Ζαχαριάδης, ο Παρτσαλίδης, το Κόμμα… 

Μπροστά στα μάτια μου περνούσε η 

ΕΠΟΝ, ο ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ, το ΚΚΕ…

Η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν όταν μας 

πήγαιναν με το σχολείο στο θέατρο και 

ακόμη μεγαλύτερη όταν πηγαίναμε 

στη Σόφια στην όπερα και βλέπαμε 

μπαλέτο ή όπερα. Εντυπωσιαζόμουνα 

από τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, από τα 

βελούδινα καθίσματα, τους πολυέλαιους 

και τι μαγεία όταν έσβηναν τα φώτα και 

άνοιγε η αυλαία!

Και όλα αυτά δωρεάν φυσικά! ΦΥΣΙΚΑ 

– αυτά όλα μας φαινότανε ότι ήταν 

δεδομένα, αυτονόητα και δυστυχώς 

δεν μας τόνιζαν ότι όλα αυτά είναι 

κατακτήσεις του λαού, της σοσιαλιστικής 

εξουσίας. Γιατί δεν υπήρχε κέρδος για 

τον εργοδότη, για το κεφάλαιο, υπήρχε 

κέρδος και πλούτος για τον λαό. 

Θυμάμαι πόσο περήφανη ένιωθα όταν 

περνούσα από το πάρκο και σε μία αλέα, 

όπου ήταν αναρτημένες οι φωτογραφίες 

των πρωτοπόρων εργατών, έβλεπα 

ανάμεσα τους πολύ συχνά και τη 

φωτογραφία της μητέρας μου.

Και τώρα, ανάμεσα στους υπόλοιπους 

συντρόφους μου, νιώθω πολύ τυχερή 

ότι είχα την τύχη να μεγαλώσω, να ζήσω 

τα καλύτερά μου χρόνια στο σοσιαλισμό,

Εκεί έμαθα να σκέφτομαι 

συλλογικά, ένιωσα στην πράξη τι 

σημαίνει διεθνισμός, αλληλεγγύη, 

συντροφικότητα. Εκεί δεν ένιωσα ούτε 

μια στιγμή ότι είμαι ξένη.

Είδα πώς οι λαοί στις λαϊκές δημοκρατίες 

αγκάλιασαν όχι μόνο εμάς τους Έλληνες, 

μα και τους κυνηγημένους κομμουνιστές 

– και όχι μόνο – από την Χιλή, την Κύπρο, 

από το Βιετνάμ, τη Νικαράγουα. Τους 

περίθαλψε, τους σπούδασε, τους έμαθε 

τέχνες. 

Και εμείς, τι κάνουμε τώρα, εμείς;

Θεωρώ σύντροφοι, ότι έχουμε χρέος και 

ευθύνη, είναι καιρός εμείς οι απόγονοι 

των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 

και του Δημοκρατικού Στρατού, που 

πήραμε μια γεύση του σοσιαλισμού, 

να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ, να 

πρωτοστατήσουμε στην πάλη και στον 

αγώνα για τη Λαϊκή Εξουσία. 

Οφείλουμε να κάνουμε το αυτονόητο, 

να αγωνιστούμε για όλα αυτά 

που οραματίστηκαν, πίστεψαν και 

αγωνίστηκαν οι γονείς μας». (Βούλα 

Καραμπίδου, μέλος ΔΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, 

παράρτημα Καλαμαριάς, δημόσιος 

υπάλληλος, Πολιτικός Πρόσφυγας στη 

Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας)

Με τα µάτια ενός παιδιού - το Ηµερολόγιο του Κώστα Μιχαηλίδη, 1952

«Η ζωή µας ήταν καλή στους παιδικούς σταθµούς»

Το 1952 ο Κώστας ήταν 19 χρονών 

(έχουμε δύο ημερομηνίες γεννήσεως, 

μια ότι γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 

1933 και μια στις 15 Αυγούστου 1935, 

σύμφωνα με τις διορθώσεις του 

Κώστα η πρώτη είναι σωστή αν και το 

1952 γιορτάζει τα γενέθλια του στις 

15 Αυγούστου). Βρισκόταν στο Σπίτι 

των Νέων, στη Μοχέλνιτσε μαζί με 88 

επίσης Ελληνόπουλα. Στο τραίνο για τη 

Μοχέλνιτσε τα παιδιά αναπολούσαν τη 

ζωή τους στους παιδικούς σταθμούς, 

λέγανε ιστοριούλες και κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι «η ζωή μας ήταν 

καλή στους παιδικούς σταθμούς». 

Στη Μοχέλνιτσε οι νέοι ξεκίνησαν να 

δουλεύουν στις 2 Ιανουαρίου. Από δω 

και πέρα είχαν μεγαλύτερες ευθύνες ως 

μαθητευόμενοι-εργαζόμενοι. Δευτέρα, 

Τρίτη και Τετάρτη πήγαιναν σχολείο, 

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο 

εργοστάσιο μάθαιναν πρακτική. Στο 

σχολείο είχε άριστους βαθμούς, αλλά 

η φυσική τον δυσκόλευε. Ο Ελληνας 

δάσκαλος Γήγας τους έκανε πολιτική 

ενημέρωση για την Ελλάδα καθώς 

και για τον υπόλοιπο   κόσμο. Πάντα 

άκουγαν το Ραδιοφωνικό Σταθμό 

«Ελεύθερη Ελλάδα». Από εκεί ο Κώστας 

μάθαινε τι λέγανε οι φασίστες για τα 

παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Άκουσα το ράδιο, γράφει, μίλησε και 

για τα Ελληνόπουλα, για μας που ζούμε 

εδώ, οι φασιστές λένε πώς δεν ζούμε 

καλά, μα όλοι οι αντιπρόσωποι τους 

ξεσκέπασαν». (σημ. Κ: οι αντιπρόσωποι 

ξένων χωρών και του Ερυθρού Σταυρού 

που έκαναν περιοδείες στις Λαϊκές 

Δημοκρατίες για να διαπιστώσουν 

πώς ζουν τα παιδιά από την Ελλάδα, 

ήταν αναγκασμένοι να διαψεύσουν 

τις συκοφαντίες της κυβέρνησης της 

Ελλάδας ότι τα παιδιά ζουν στη μιζέρια, 

πεινάνε, κλπ). Τους ανησυχούσε τι θα 

γίνει με τον Νίκο Μπελογιάννη και 

τους συντρόφους του που δικάζονταν 

στην Ελλάδα. Έγραφαν επιστολές σε 

διάφορους φορείς σε όλον τον κόσμο 

για να σώσουν τον Μπελογιάννη, να 

μην αφήσουν τους φασίστες να τον 

εκτελέσουν. Συνέχιζαν να γιορτάζουν τις 

εθνικές επετείους (ο Κώστας ζωγράφιζε 

τους ήρωες του ’21, το άγαλμα της Νίκης 

στο Βερολίνο, τα συνθήματα), τη Γιορτή 

της Γυναίκας, την επέτειο της ΕΠΟΝ, 

του Κόκκινου Στρατού. Έγραψε και δύο 

εκθέσεις: «Γιατί εγώ πρέπει να είμαι 

έτοιμος για τη διαφύλαξη της χώρας 

μου» και «Η ζωή μας στο Ιντερνάτ». 

Στον ελεύθερο χρόνο ήταν πάντα 

απασχολημένα τα παιδιά, δεν είχαν ούτε 

μία στιγμή να βαρεθούν. Ασχολούνταν 

με τον αθλητισμό, (γίνονταν μέλη της 

αθλητικής οργάνωσης «Σόκολ»), έπαιζαν 

ποδόσφαιρο, βόλεϊμπολ, πινγκ-πονγκ, 

ενώ μάθαιναν μουσικά όργανα και 

ήταν μέλη  χορωδιών. Το αγαπημένο 

παιχνίδι τους όμως ήταν το σκάκι στο 

οποίο φαίνεται ότι ο Κώστας ήταν πολύ 

καλός και περήφανος γιατί κέρδιζε τα 

περισσότερα παιχνίδια. Με τον μικρό 

του αδερφό  Αβραάμ, έβαζε στοίχημα 

και το κέρδιζε όταν έπαιζε μαζί του. Για 

το πρώτο παιχνίδι έβαζαν μία καραμέλα, 

για το δεύτερο – δύο, αλλά για το τρίτο 

5 κορώνες. Ο καημένος ο Αβραάμ έχανε 

κι έδινε στον αδερφό του 4 κορώνες και 

μία καραμέλα!!! Τις Κυριακές πήγαιναν 

σινεμά, ποτέ δεν έχαναν την ευκαιρία 
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να πάνε σινεμά, και τους άρεσαν τα 

πολεμικά έργα για το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, για ξένες μακρινές χώρες (Κίνα, 

Κορέα), ντοκιμαντέρ για ήρωες και 

ηγέτες του εργατικού κινήματος, για 

επιστήμονες. Κάνει εντύπωση πως ο 

Κώστας συνέχιζε να είναι συνεπής στην 

αλληλογραφία του με τους γονείς του, 

τους φίλους του, και τους χωριανούς 

του – όταν έπαιρνε γράμματα, αμέσως 

απαντούσε. Το βιβλίο ήταν ο καλύτερος 

φίλος του. Διάβαζε πολλά βιβλία 

όπως «Η κομμουνιστική αγωγή» του 

Μ. Καλίνιν, «Μέρες και νύχτες» του 

Μασάρικ, κ.ά. Και δεν σταμάτησε την 

ζωγραφική – ζωγραφίζει τον Λένιν, 

τον Στάλιν, τον Ι. Φούτσικ, τον Νίκο 

Μπελογιάννη. Τα συνθήματα που 

συναντήσαμε στο ημερολόγιο του 1952 

ήταν  και οι στόχοι της ζωής του Κώστα: 

«Μάθηση, μάθηση και πάλι μάθηση», 

«Πάντα μπροστά», «Ο Λένιν ζει και 

θα ζει στο μυαλό μας!», «Μάθε τέχνη 

και άστην, κι αν πεινάσεις πιάστην», 

«75 φορές με το μυαλό και μία με το 

χέρι», «Μάθαινε, ζήσε και δούλευε για 

το ΛΑΟ», «Πρέπει να μελετάμε», «Όλα 

για το σκοπό της μόρφωσης», «Όλες 

οι δυνάμεις στη μάθηση – να μάθουμε 

καλά τσέχικα», «Μακριά από την  

Πατρίδα μάθαινε, δούλευε και ζήσε 

για τον ίδιο σκοπό». Τα συνθήματα 

ήταν πάντα συνδεδεμένα με το σχολείο 

και τη δουλειά για ένα μεγάλο σκοπό: 

να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

καλλιεργημένοι και μορφωμένοι 

άνθρωποι. Στο σχολείο έπαιρνε 

καλούς βαθμούς, στη δουλειά όμως 

δυσκολευόταν στην αρχή και ο «μίστερ» 

(μάστορας) τούς μάλωνε διότι πολλές 

φορές δεν κατάφερναν να εφαρμόσουν 

τα κομμάτια και τα έσπαγαν, αλλά στο 

τέλος τα κατάφερναν. 

Στις 30 Μαρτίου, τα παιδιά έμαθαν 

τη θλιβερή είδηση για την εκτέλεση 

του Ν. Μπελογιάννη. Μέρα πένθους 

για όλα τα παιδιά. Ορκίζονται όλοι 

στο όνομα του Μπελογιάννη. Μέχρι 

τα τέλη Μαρτίου άλλα 30 παιδιά 

γίνονται μέλη της Κομμουνιστικής 

Νεολαίας Τσεχοσλοβακίας. Ο Κώστας 

είναι από τους πρώτους 15 που 

γίνονται μέλη ακόμα τον Ιανουάριο. Οι 

ΕΠΟΝίτες διάβαζαν τον «Αγωνιστή» 

και το περιοδικό «ΕΠΟΝίτης», πάνε 

σε μπριγάδες, εθελοντική δουλειά τα 

Σαββατοκύριακα για να χτίσουν το 

καινούργιο σπίτι «για τα εργατόπαιδα 

που θα έρθουν για να ζήσουν και να 

μάθουν σοσιαλιστικά πως ανοικοδομούν 

οι Τσέχοι» και το καινούργιο γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Ένα Σάββατο, η μπριγάδα 

αφιερώθηκε στη μνήμη του ήρωα του 

ελληνικού λαού Νίκου Μπελογιάννη. 

Έκαναν συνελεύσεις, συζήτησαν τα 

προβλήματα που είχαν, έκαναν κριτική 

και αυτοκριτική για «τα σφάλματα» 

τους, συνήθως αυτά συνδυάζονται με 

απειθαρχία στο σχολείο και στη δουλειά, 

ή  να πάνε κάπου χωρίς άδεια είτε χωρίς 

να ενημερώσουν τους παιδαγωγούς 

τους. 

Η καθημερινή ρουτίνα «έσπασε» με τις 

διακοπές του Πάσχα όταν πήγε στην 

Κάρβινα για πρώτη φορά, όπου είχαν 

μετακομίσει οι γονείς του. Βέβαια όλα 

τα ναύλα πληρωνόντουσαν από το 

κράτος. Και γράφει ο Κώστας: «Πρώτη 

φορά στην Κάρβινα… Για το Πάσχα όπως 

κάθε Πάσχα στην Ελλάδα ασβεστώναμε 

το σπίτι, έτσι και σήμερα αρχίσαμε να 

το ασβεστώνουμε. Γνώρισα πολλούς 

χωριανούς, βρήκα παλιούς φίλους και 

συγγενείς. Ο θείος Μήτσος μου μίλησε 

για τη θρησκεία». Το Πάσχα βλέπουν 

τις φωτογραφίες του Πέτρου και του 

Μιχάλη «που έπεσαν πολεμώντας για 

το καλό της χώρας μας» (σημ. Κ: ως 

μαχητές του ΔΣΕ), ενώ όλοι οι συγγενείς 

του δίνουν λεφτά, χαρτζιλίκι. Ο Κώστας 

αισθανόταν πολύ ευτυχισμένος κοντά 

στην οικογένεια του.

Μετά το Πάσχα, στις 15 Απριλίου, 

επέστρεψε στο σχολείο και συνέχισε  

να παίρνει καλούς βαθμούς. Μετά από 

πρόβες και προετοιμασίες, γιορτάζουν 

την Πρωτομαγιά. Στις 9 Μαΐου, Μέρα της 

Μεγάλης Νίκης ενάντια στο φασισμό, 

πάνε στο Ζάμπρεχ όπου γίνεται η 

ανάρτηση της προτομής του Στάλιν στην 

ομώνυμη  πλατεία  και ακούν «ομιλίες 

για τον Κόκκινο Στρατό που ελευθέρωσε 

την Τσεχοσλοβακία». 

Στο σχολείο έρχεται ο «προμισλοβάκος» 

και τους έκανε ένα σεμινάριο. Τους 

μίλησαν για την Τεχνική Σχολή στο 

Μπρνο και ότι από τα 24  μόνο 17 παιδιά 

πέτυχαν για την Τεχνική Σχολή. 

Στις 11 Ιούνη πάει μαζί με τα παιδιά που 

θα πάνε στην Τεχνική Σχολή στο Μπρνο 

για εξετάσεις. Πάει καλά στις εξετάσεις. 

Τελικά στις 27 Ιουνίου παίρνουν τα 

ενδεικτικά και ο Κώστας τελειώνει με 

1.3 βαθμό, δηλαδή άριστα. Βραβεύεται 

για την καλή δουλειά που έκανε για την 

ομάδα «Διαμαντή» και για την έκθεση 

της ομάδας αυτής, με βιβλία: Λένιν 

– Άπαντα, Το 3ο  Φεστιβάλ των νέων 

στο Βερολίνο, Ημερολόγιο – Εμπρός 

ΕΠΟΝίτισσα και Μορίς Τορέζ – Παιδί του 

λαού. 

Στις 6 Ιουλίου ξεκινούν για το Χομούτοφ 

μέσω Πράγας και την επόμενη μέρα 

φτάνουν στο Χομούτοφ όπου θα κάνουν 

φροντιστήριο. Τους εντυπωσιάζει 

η καθαριότητα των θαλάμων και η 

οργάνωση όλη,  τους μίλησαν για 

το πρόγραμμα, πήραν τετράδια, 

μολύβια, κλπ και γράφει: «Η ζωή μας 

είναι πολύ καλή από όλες τις πλευρές 

και ότι από μας θέλει η Πατρίδα μας 

πολλά» όπως τους λέει ο υπεύθυνος 

του φροντιστηρίου. Όταν ξεκινούν τα 

μαθήματα όμως, ο Κώστας διαπιστώνει: 

«Πολύ πισωδρομικός είμαι – πρέπει 

να μαθαίνω. Στα μαθήματα εμείς και 

κυριότερο εγώ, είμαι πολύ πίσω». 

Και ρίχνουν όλες τις δυνάμεις τους 

για να μάθουν καλά τα τσέχικα και 

να προοδέψουν στα άλλα μαθήματα. 

Πάνε και στο Κάρλοβυ Βάρυ όπου 

πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου. Εδώ στο Χομούτοφ 

μαθαίνει και ευρωπαϊκούς χορούς, το 

βάλτσικ και το φοξτρότ και έχει την 

ευκαιρία να γνωριστεί με κορίτσια. 

Κάνουν και συζητήσεις για την αγάπη, 

το πώς πρέπει να αγαπάς και το πώς 

παντρεύεται κάποιος, «να κοιτάζουμε 

πώς φέρεται το κορίτσι κι αν έχει 

χαρακτήρα που ταιριάζει με τον δικό 

σου και αν βοηθάει στα μεγάλα έργα…». 

Σ’ έναν από αυτούς τους χορούς 

γνωρίζεται με την Ζντένκα, ανταλλάζουνε 

φωτογραφίες και διευθύνσεις.

Στις 30 Αυγούστου φεύγουν για τη 

Μοχέλνιτσε όπου συναντούν τους 

καινούργιους μαθητευόμενους. Στα 

άλλα παιδιά διηγούνται για την «καλή 

ζωή που πέρασαν στις διακοπές» και 

ο δάσκαλος Γήγας τους μιλάει για το 

Μπρνο όπου θα πάνε για πάντα… 

Πριν όμως  πάει στο Μπρνο, έχουν 

διακοπές για 14 μέρες και βέβαια 

ο Κώστας πηγαίνει στην Κάρβινα (5 

Αυγούστου) στους γονείς του διότι 

«κοντά στους γονείς είναι πάντα καλά και 

πολύ καλά περνάω εδώ στους γονείς». 
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Στην Κάρβινα, διαβάζει, βοηθάει τους 

γονείς του, πηγαίνουν για ψώνια στην 

Οστράβα όπου αγοράζουν ψάρια, 

πιπεριές, φρούτα, καρπούζι (σημ. Κ: 

για τους Έλληνες στην Τσεχοσλοβακία 

ήταν σημαντικό να τρώνε φρούτα και 

λαχανικά, να ακολουθούν την ελληνική 

κουζίνα…). Κάνει πολλές επισκέψεις σε 

συγγενείς και χωριανούς, ετοιμάζουν 

και στέλνουν δέματα στην Ελλάδα. Στις 

15 Αυγούστου γιορτάζει τα γενέθλια του 

(σύμφωνα με την μία ημερομηνία είναι 

17 χρονών και με την πραγματική 19) 

και αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει ότι 

μπορεί για να ανταποδώσει αυτό που 

κάνουν οι γονείς του για τα παιδιά τους.  

Στη σελίδα 126, ο Κώστας σημειώνει 

μερικές σκέψεις όταν είναι κοντά στην 

οικογένεια του, την οποία αγαπά και 

σέβεται πάρα πολύ. 

«Πιο πολύ πρέπει να αγαπώ τον πατέρα 

μου που δουλεύει για μας για να ζούμε 

έστω κι αν είναι γέρος. Εγώ στο σχολείο 

πηγαίνω (ακόμα) και δεν μπορώ να 

τα παρατήσω. Αλλά εάν δεν μπορέσω 

να τα βγάλω πέρα και με διώξουν, θα 

έρθω εδώ (Κάρβινα) για να βοηθήσω 

την οικογένειά μου όσο μπορέσω διότι 

κι αυτοί με βοηθάνε. Αλλά θα πρέπει 

να βάλω όλες τις δυνάμεις μου για να 

βγάλω τη σχολή, να τα βγάλω όλα πέρα. 

Θα προσπαθήσω. 

Ο αδερφός μου Θεμιστοκλής δουλεύει 

κι αυτός (στις διακοπές). Στο σχολείο 

είναι καλός πιονέρος «Βζόρνυ Πιόνιρ» 

όπως το λένε και οι Τσέχοι. Τους γονείς 

τούς βοηθάει. Κάνει δουλειές στο σπίτι. 

Ο Αβραάμ θα βγάλει την τέχνη του σε 

τρεις μήνες, θα φύγει πιο γρήγορα από 

μας τους άλλους… Ο εξάδελφος μου 

ο Παναγιώτης καθώς και ο Κλεάνθης 

μαθαίνουν όλοι κι αυτοί τέχνη, ενώ ο 

Ηλίας δουλεύει εδώ. Πολλοί χωριανοί 

και συγγενείς είναι εδώ στην Κάρβινα, 

όλοι έχουν δουλειά και δουλεύουν – 

ανοικοδομούν την Κάρβινα. Τη δουλειά 

του σπιτιού τη κάνει η μητέρα γιατί είναι 

άρρωστη και στη δουλειά δεν μπορεί να 

πάει. 

Από σήμερα  πρέπει να σκέφτομαι πια 

σαν μεγάλος - πρέπει όλα γύρω μας να τα 

βλέπουμε, το πώς είναι, πώς κινούνται, 

πρέπει ν’ αφήσουμε τα παιδιακίστικα 

κατά μέρος και να σκεφτόμαστε σαν 

«ντοσπέλοι» (ενήλικες), όπως λεν και οι 

σύντροφοι μας Τσέχοι. Ο πατέρας μου 

όλα αυτά που κάνει για μας, δεν πρέπει 

να τα ξεχάσουμε – πρέπει να βγούμε 

αντάξιοι ΕΠΟΝίτες, αντάξιοι πατριώτες 

του λαού μας και του συντρόφου Ν. 

Ζαχαριάδη. Για όλα αυτά υπόσχομαι πώς 

ο καινούργιος χρόνος θα είναι για μένα 

αξέχαστος στη ζωή – γιατί θα μάθω όσα 

δεν έμαθα σε κανένα άλλο χρόνο…».

Και στο πλάι της σελίδας, όπως και 

για όλους τους άλλους τους στόχους, 

σημειώνει και υπογράφει: «Το 

υπόσχομαι πως θα το κάνω – Κώστας 

Μιχαηλίδης»

Στην Τεχνική Σχολή στο Μπρνο 
– «Πρέπει όσο το πολύ να μάθω 
τώρα που έχω την ευκαιρία»

Στο Μπρνο, ο Κώστας συνεχίζει να 

ζωγραφίζει, γράφει γράμματα, 

πηγαίνει σινεμά, διαβάζει, συνεχίζει 

με την πολιτική ενημέρωση για την 

Ελλάδα και για όλον τον κόσμο, παίρνει 

το πρώτο του γράμμα στα τσέχικα από 

τη Ζντένκα και είναι ενθουσιασμένος, 

ο Παπαϊωάννου και ο Οδυσσέας τους 

επισκέπτονται… Αλλά δυσκολεύεται 

όπως και τα άλλα παιδιά πολύ 

στα μαθήματα. Αλλά ο στόχος του 

παραμένει «Πρέπει να μάθω τώρα που 

έχω την ευκαιρία». Ζωγραφίζει τον 

Μπελογιάννη και το πορτραίτο το βάζει 

πάνω από το κρεβάτι του. Πολλές φορές 

τα παιδιά συζητούν για το χωριό τους, 

τη Νότια στην Ελλάδα, ο ραδιοφωνικός 

σταθμός «Ελεύθερη Ελλάδα» τους 

κρατάει πάντα ενημερωμένους. 

Διαβάζει πάντα τον «Αγωνιστή» (την 

εφημερίδα των πολιτικών προσφύγων 

στην Τσεχοσλοβακία), λεν και ένα 

στοίχο για τον Κώστα Γαβριήλη, (του 

ΑΚΕ) που πέθανε στις φυλακές της 

Ελλάδας στις 27 Σεπτεμβρίου 1952 - 

«Το Γαβριήλη Κώστα βασανίζουν, τα 

μάτια μας δακρύζουν». Ακούν από 

το ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη 

Ελλάδα» την ομιλία του Στάλιν στο 19ο 

Συνέδριο και ο Κώστας σημειώνει: «Το 

Μπολσεβίκικο Κόμμα ήταν, είναι και θα 

είναι ο καθοδηγητής του ΚΚΕ». Επίσης 

διαβάζει ρωσικά και άλλα βιβλία και 

γράφει:  «Κερδίζω από τα βιβλία που 

διαβάζω» ή «Το βιβλίο μου άνοιξε τα 

μάτια». Διαβάζει προσεχτικά το γράμμα 

του Ν. Ζαχαριάδη για τη νεολαία, 

γιορτάζουν την επέτειο της ίδρυσης του 

Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας (28 Οκτωβρίου 1946), 

πηγαίνουν θέατρο και του αρέσει πολύ 

«Η νέα φρουρά», προσπαθεί να μάθει 

να παίζει πιάνο… Ακούν το ρεπορτάζ 

για «τον Σλάνσκυ και όλους τους άλλους 

που θέλανε την Τσεχοσλοβακία δεύτερη 

Γιουγκοσλαβία» (σημ. Κ: ο Σλάνσκυ 

ήταν υπεύθυνος και για τη βοήθεια της 

Τσεχοσλοβακίας προς το ΔΣΕ).

Στα μαθήματα ακόμα συναντά πολλές 

δυσκολίες. Κι έτσι φτάνουμε στο 

τέλος του χρόνου, όπου ο Κώστας και 

πάλι πηγαίνει στην Κάρβινα κοντά 

στους αγαπημένους γονείς του και 

τα αγαπημένα πρόσωπα, αδέρφια, 

συγγενείς, χωριανοί, φίλοι. Εκεί στην 

Κάρβινα, δίπλα στο σπίτι τους, ο 

Κώστας για πρώτη φορά γράφει για τα 

αισθήματά του προς τη «μακεδονοπούλα 

- Πολύ γυρνά στο μυαλό μου το 

κορίτσι που κάθεται δίπλα μας, μια 

μακεδονοπούλα, καθώς μ’ αρέσει και 

πρέπει να της μιλήσω, θα προσπαθήσω  

να της πω τουλάχιστο δυο λόγια». Στις 

31 Δεκεμβρίου είναι τυχερός διότι 

«γνώρισα και τη γειτόνισσα μου, Ε… το 

όνομά της, όχι καλά, τα αποτελέσματα 

αργότερα…». Παίρνει μέρος και στο χορό 

για την Πρωτοχρονιά, χορεύει με τις 

αδερφές και ξαδέρφες του και σημειώνει 

για το Νέο Έτος: «Πρέπει το Νέο Έτος 

να το δεχτούμε με νέες επιτυχίες στη 

δουλειά μας». Εδώ τελειώνει το 1952! 

Από το ημερολόγιο του Κώστα, 

βλέπουμε ότι το τσεχοσλοβάκικο κράτος 

και ο φιλόξενος τσεχοσλοβάκικος λαός, 

προσέφερε όλες τις δυνατότητες στα 

παιδιά της Ελλάδας για να συνέλθουν 

από τις συνέπειες του εμφυλίου 

πολέμου και από τον δύσκολο και μακρύ 

δρόμο  στην πολιτική προσφυγιά. Τους 

πρώτους μήνες μερίμνησε για την υγεία 

τους και την καλή τροφή. Ακολούθησαν 

τα μαθήματα στα ελληνικά και τσέχικα 

για να μπορέσουν τα παιδιά να 

συμπληρώσουν τα «χαμένα σχολικά 

χρόνια» διότι τα περισσότερα, σχολικής 

ηλικίας, έφτασαν στην Τσεχοσλοβακία 

σχεδόν αγράμματα. Ταυτόχρονα, έπρεπε 

να καλλιεργηθούν και ως άνθρωποι – με 

τη μουσική, το τραγούδι, τους χορούς, 

με την ανάγνωση βιβλίων, με τον 

αθλητισμό, με την πολιτική ενημέρωση 

τους όπως για την πατρίδα τους έτσι και 

για τα γεγονότα σε όλον τον κόσμο, με 

το θέατρο και τον κινηματόγραφο. Όλη 

η ζωή τους ήταν οργανωμένη, ακόμα 

και οι διακοπές τους. Και όλα ήταν 

δωρεάν, ακόμα και τα έξοδα για τα 

ταξίδια  στους γονείς τους. Αξέχαστες 

στιγμές περνούσαν τα παιδιά στο 

βουνό το χειμώνα όπου μάθαιναν σκι. 

Αξέχαστες θα μείνουν οι στιγμές από 

τις διακοπές – φροντιστήριο όπου οι 

νέοι μάθαιναν ξένους χορούς και πώς 

να συμπεριφέρονται στις κοπέλες. Οι 

παιδαγωγοί, Έλληνες και Τσεχοσλοβάκοι, 

φρόντιζαν να καλλιεργούν τα ταλέντα των 

παιδιών – στη ζωγραφική, τη μουσική, 

το χορό, το σκάκι και στον αθλητισμό. 

Και ο κυριότερος σκοπός ήταν τα παιδιά 

αυτά να πάρουν μία τέχνη που θα τους 

βοηθήσει στην παραπέρα ζωή τους και 

στην ανοικοδόμηση της Πατρίδας τους 

Ελλάδα. 
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Η Σοφία Προύσαλη γεννήθηκε στην 

Οστράβα, καθώς και οι δίδυμες 

αδερφές της Μαρία και Ελισάβετ. Το 

1986 η οικογένεια Προύσαλη αποφασίζει 

να επαναπατρισθεί, ένα χρόνο μετά 

από τον επαναπατρισμό της γιαγιάς 

και του παππού (από την πλευρά της 

μάνας τους), οι οποίοι όπως μας λένε οι 

τρεις αδερφές ‘αυτοί μας μεγάλωσαν, 

αυτοί μας έμαθαν να αγαπάμε την 

πατρίδα μας Ελλάδα’. Όταν ο πατέρας 

ο Επαναστάτης Προύσαλης πήρε 

την απόφαση να επαναπατρισθούν, 

τους πήγε στην Ελλάδα ενώ ο ίδιος 

δεν ήταν και πολύ σίγουρος ότι θα τα 

κατάφερνε στην πατρίδα του όπως τα 

είχε καταφέρει στην Τσεχοσλοβακία/

Τσεχία. Ο Επαναστάτης είναι ένας 

από τους μεγάλους μουσικούς της 

Τσεχοσλοβακίας/Τσεχίας, ο οποίος στις 

αρχές του 1960 είχε ιδρύσει τη γνωστή 

ορχήστρα «Αθήνα» της Οστράβας. 

Η γιαγιά και ο παππούς οι οποίοι 

είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη 

‘πετούσαν από τη χαρά τους’ όταν είδαν 

τις εγγονές κοντά τους. Δεν ευτύχησαν 

όμως για πολύ διότι ο πατέρας τους 

αφού προσπάθησε να κάνει  καριέρα 

στην Ελλάδα, αποφάσισε ότι δεν θα 

μπορέσει να τα καταφέρει κι έτσι 

μετά από 4 χρόνια και αφού είχε ήδη 

αγοράσει το Παλάτι της Πόρουμπα που 

ήταν να γκρεμιστεί ως ερείπιο από το 

Δημαρχείο, ξαναέφερε την οικογένεια 

του στην Οστράβα. 

«Το βλέμμα μας ήταν πάντα στραμμένο 

στην Πατρίδα»

«Εγώ ήμουν 13 χρονών τότε, μας λέει η 

Σοφία. Για μένα ήταν πολύ δύσκολη αυτή 

η επιστροφή στην Τσεχία διότι ένιωθα 

ευτυχισμένη στο σπίτι της γιαγιάς και του 

παππού, έμαθα τη μητρική μου γλώσσα, 

έπαιρνα άριστα στο Δημοτικό, είχα 

αρχίσει το Γυμνάσιο. Το είχα  παράπονο 

διότι μια ζωή μας έλεγαν ότι μια μέρα 

θα πάμε στην πατρίδα μας την Ελλάδα, 

ναι πήγαμε, ζούσαμε ευτυχισμένα και 

ξαφνικά έρχεται ο μπαμπάς και μας 

δηλώνει ότι θα γυρίσουμε πίσω διότι 

ο ίδιος δεν μπορούσε και δεν ήθελε 

να ζήσει στην Ελλάδα. Κι έτσι το 1990 

ήταν η πιο άσχημη χρονιά για μένα, 

επιστρέψαμε στην Οστράβα. Στην αρχή 

μου έλλειπε η Ελλάδα, η ατμόσφαιρα 

της, το φιλικό περιβάλλον, τα αγαπημένα 

μου πρόσωπα, η γιαγιά και ο παππούς. 

Ο παππούς μας το είχε καμάρι ότι τα 

καταφέραμε καλά στην πατρίδα μας. 

Μετά το γυρισμό μας, το καλό είναι ότι 

κάθε Χριστούγεννα και καλοκαιρινές 

διακοπές πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη κι 

έτσι η επαφή μας με την αγαπημένη μας 

πατρίδα δεν σταμάτησε ποτέ. 

Στην Οστράβα εγώ και η αδερφή 

μου Μαρία τελειώσαμε το Λύκειο 

Καλλών Τεχνών και συνεχίσαμε στο 

Πανεπιστήμιο Καλλών Τεχνών της 

Οστράβας. Γίναμε ζωγράφοι και το 

βλέμμα μας ήταν πάντα στραμμένο στην 

πατρίδα. Τελικά, μόνο η αδερφή μου 

Έλλη τα κατάφερε και έμεινε 11 χρόνια 

στην Ελλάδα διότι εκεί παντρεύτηκε και 

έκανε  τρία  παιδιά. Αλλά κι αυτή πριν 

ενάμιση χρόνο επέστρεψε αφού δεν 

μπορούσε να φροντίσει την οικογένεια 

της σ’ αυτές τις άθλιες συνθήκες που 

βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας με την 

οικονομική κρίση».

Στην Οστράβα εγώ και η αδερφή 

μου Μαρία τελειώσαμε το Λύκειο 

Καλλών Τεχνών και συνεχίσαμε στο 

Πανεπιστήμιο Καλλών Τεχνών της 

Οστράβας. Γίναμε ζωγράφοι και το 

βλέμμα μας ήταν πάντα στραμμένο στην 

πατρίδα. Τελικά, μόνο η αδερφή μου 

Έλλη τα κατάφερε και έμεινε 11 χρόνια 

στην Ελλάδα διότι εκεί παντρεύτηκε και 

έκανε  τρία  παιδιά. Αλλά κι αυτή πριν 

ενάμιση χρόνο επέστρεψε αφού δεν 

μπορούσε να φροντίσει την οικογένεια 

της σ’ αυτές τις άθλιες συνθήκες που 

βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας με την 

οικονομική κρίση». 

Η Σοφία εδώ και πολλά χρόνια είναι 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Κοινότητας Οστράβας. 

Για πέντε χρόνια ήταν δασκάλα 

της ελληνικής γλώσσας, έπαιρνε 

ενεργό μέρος σε όλα τα δρώμενα της 

Κοινότητας, πρόσφερε τις γνώσεις της 

και το ταλέντο της αφιλοκερδώς σε 

οτιδήποτε τη χρειαζότανε ως ζωγράφος, 

δασκάλα, τραγουδίστρια, χορεύτρια 

Έλληνες στην Τσεχία - η τρίτη γενιά

Στο Παλάτι Πόρουµπα στην Οστράβα χτυπά η καρδιά του Ελληνισµού
Συνέντευξη με την Σοφία Προύσαλη

(Η Σοφία Προύσαλη στην ταβέρνα «Αγίου Γεωργίου» στο Παλάτι Πόρουμπα, Οστράβας)

Οι τρεις αδερφές, από δεξιά Μαρία, Ελισάβετ και Σοφία και ο παππούς Επαναστάτης με τα 

εγγόνια του
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παραδοσιακών χορών. Είναι τυχερή η 

Κοινότητα της Οστράβας που έχει ένα 

τέτοιο μεγάλο ταλέντο! Και μαζί με τις 

αδερφές της είναι πάντα στην πρώτη 

γραμμή να προσφέρει και να δημιουργεί 

ένα ελληνικό περιβάλλον στην καρδιά 

της  Οστράβας. Η Σοφία δεν παρέλειψε 

να μας μιλήσει για την πλούσια 

δράση της Κοινότητας της Οστράβας. 

Κάθε μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεδριάζει όπου αποφασίζει το πώς θα 

οργανώσουν τις δύο μεγάλες επετείους 

μας, 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, 

την συνάντηση και τις εκδρομές των 

συνταξιούχων, τις γιορτές των παιδιών, 

την Τσέχικη γιορτή του Αγίου Νικολάου, 

(5 Δεκεμβρίου), που τα τελευταία τρία 

χρόνια γίνονται στο Παλάτι, με όλο το 

σκηνικό – τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγγελο, 

τον Διάβολο και βέβαια για όλους η 

Σοφία φροντίζει ν’ αγοράσει στα παιδιά 

δωράκια, να τους μάθει τραγουδάκια, 

ποιηματάκια και τα ελληνικά κάλαντα. 

Ο κύριος Τσόλας, διευθυντής του 

ζωολογικού κήπου της Οστράβας τους 

βοηθάει με την επίσκεψη των μικρών 

και μεγάλων Ελληνόπουλων στο 

ζωολογικό κήπο την Ημέρα του Παιδιού. 

Αλλά η Σοφία ανησυχεί και για την 

ελληνική γλώσσα διότι εδώ και αρκετά 

χρόνια δεν διδάσκονται μαθήματα στα 

ελληνόπουλα της τέταρτης γενιάς κι έτσι 

η Σοφία μας λέει:

«Εδώ και ένα μήνα (τον Μάιο) θα 

συνεχίσουμε και τον Ιούνιο, κάνουμε 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Οι γονείς 

πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό, θα 

έλεγα πολύ συμβολικό, διότι για μένα 

είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να 

ξέρουν τη γλώσσα μας, τα ήθη και τα 

έθιμα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. 

Είναι δική μου πρωτοβουλία και είμαι 

ευτυχισμένη ότι η Κοινότητά μας τη 

δέχτηκε και οι γονείς (μικτές οικογένειες) 

στέλνουν τα παιδιά τους στα μαθήματα. 

Ακόμα και Τσέχες μάνες μένουν στο 

μάθημα για να μαθαίνουν κι αυτές 

για να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά 

τους στο σπίτι. Εκτός από τα μαθήματα 

κάνουμε και παραδοσιακούς χορούς για 

τα παιδιά. Η Λάντα, μεγάλη φιλέλληνας, 

τους μαθαίνει τους χορούς και αυτή 

για ένα πολύ συμβολικό ποσό. Η Λάντα 

έμαθε τους χορούς μας όταν χόρευε στο 

χορευτικό συγκρότημα «Νέα Ελπίδα» 

της Ελληνικής Κοινότητας Μποχουμίν. 

Οι Έλληνες μπαμπάδες ήρθαν και μ’ 

ευχαρίστησαν διότι και πάλι στο σπίτι 

τους ακούγεται η ελληνική λαλιά και ότι 

τα παιδιά τους θέλουν να χορεύουν τους 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Βασικά, το Παλάτι μας έχει γίνει σαν ένα 

κέντρο του Ελληνισμού – δεν υπάρχει 

κάτι στην Οστράβα που να διδάσκει, να 

προστατεύει τις ελληνικές παραδόσεις, 

τα ήθη και έθιμα, τη γλώσσα μας. 

Εκτός από τα μαθήματα και τους χορούς, 

έχουμε και την ελληνική ταβέρνα 

του «Αγίου Γεωργίου» με όλα τα 

παραδοσιακά φαγητά, γνήσια ελληνική 

κουζίνα. Ο μάγειρας είναι ο θείος μου 

ο Βαγγέλης Βασιλάκος (ο μουσικός και 

ξακουστός μπουζουξής και δάσκαλος 

στο μπουζούκι και τον μπαγλαμά). 

Δική του ήταν η ιδέα κάθε μήνα να 

οργανώνουμε ρεμπέτικη βραδιά με 

ζωντανή ορχήστρα (φωτογραφία). Κάτω 

από τη δική του επίβλεψη μαθαίνω τα 

ρεμπέτικα τραγούδια, και τώρα αυτές οι 

μουσικές βραδιές έχουν μεγάλη επιτυχία 

και αρέσουν σε πολλούς Τσέχους που 

ανυπομονούν να έρθουν, να γευτούν τα 

νόστιμα ελληνικά φαγητά του Βαγγέλη, 

το ελληνικό κρασί, να χορέψουν και 

πολλές φορές σιγοτραγουδούν μαζί μου. 

Ε, βέβαια το Πάσχα και τα Χριστούγεννα 

πάλι οργανώνουμε τις γιορτές αυτές 

πολύ παραδοσιακά. Δυστυχώς, δεν 

έρχονται πολλά μέλη της ΕΚ Οστράβας 

σ’ αυτές τις βραδιές.  Οι Έλληνες που 

μας επισκέπτονται συνήθως είναι οι 

νέοι μετανάστες που ήρθαν εδώ για 

δουλειά.» 

Πριν να ανοίξουν την ταβέρνα, οι τρεις 

αδερφές οργανώσανε το εκκλησάκι 

του Αγίου Γεωργίου στους χώρους του 

Παλατιού. Είχαν μεγάλες δυσκολίες 

για ν’ αναγνωριστούν ως Ανεξάρτητη 

Ορθόδοξη Κοινότητα από την Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας. 

Με επιμονή και υπομονή οι τρεις 

αδερφές κατάφεραν να πάρουν την 

αναγνώριση πριν ένα χρόνο - μετά από 

πέντε χρόνια αγώνα- κι εδώ κι ένα χρόνο 

από την αναγνώριση τους, το εκκλησάκι 

ζωντάνεψε με τις Θείες Λειτουργίες 

κάθε Κυριακή, με βαφτίσια και  γάμους. 

Η Σοφία μιλάει με μεγάλο πάθος για 

το αγαπημένο της εκκλησάκι που είναι 

στολισμένο με αγιογραφίες της αδερφής 

της Μαρίας.

«Όποιος έχει πρόβλημα με τους 
Έλληνες Ορθόδοξους, θα έχει 
πρόβλημα και μαζί μου» 

Για μένα και τις αδερφές μου το πιο 

σημαντικό είναι να προσφέρουμε 

ότι μπορούμε αφιλοκερδώς και όχι να 

κάνουμε επιχειρήσεις, να βγάζουμε 

χρήματα. Για την εποχή μας αυτό 

ακούγεται τρελό αλλά έτσι είναι. Γι’ 

αυτό στην αρχή θέλαμε έναν χώρο 

αγιασμένο, έναν χώρο Τσέχο-ελληνικό 

που θα έρχονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι 

όπου θα βρίσκουν μια ζεστή αγκαλιά, 

η Σοφία(δεξιά) - το ελληνικό σχολείο στην 

Ταβέρνα             

η Λάντα,1η - το χορευτικό στην αυλή του 

Παλατιού
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θα πουν τη Θεία Λειτουργία στην 

ελληνική και στην τσέχικη γλώσσα, 

θα διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και στις 

δύο γλώσσες, τους ψαλμούς. Γι’ αυτό 

πρώτα ανοίξαμε το εκκλησάκι το οποίο 

άγιασε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 

Χριστόφορος. Βέβαια  υπάρχουν και 

μάλιστα πολύ κοντά μας άλλες δύο 

τέτοιες κοινότητες. Αλλά εμείς θέλαμε 

κάτι το ελληνικό, η λειτουργία να γίνεται 

στα ελληνικά. Και νομίζω ότι σήμερα 

είναι  ο μόνος χώρος στην Τσεχία 

στον οποίο η Θεία Λειτουργία  γίνεται 

στα ελληνικά. Μας βοήθησε πολύ ο 

Δεσπότης Συμεών, ο οποίος από την 

αρχή κατάλαβε την ανάγκη που έχουμε. 

Έρχεται  πολλές φορές και λειτουργούν 

μαζί με τον πάτερ Δανιήλ (ο σύζυγός 

μου), ο οποίος δεν παίρνει μισθό, όλα 

τα κάνει σε εθελοντική βάση. Εμείς 

πιστεύουμε ότι έτσι προσφέρουμε κάτι 

στους Έλληνες και προπαντός στους 

Έλληνες μετανάστες που έχουν την 

ανάγκη να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία 

στη μητρική μας γλώσσα, να βρίσκονται 

σε ελληνικό περιβάλλον, σε ελληνική 

ατμόσφαιρα, να συζητάνε στην γλώσσα 

τους. Ο Δεσπότης Συμεών προσφέρθηκε 

να είναι ο πνευματικός της Ορθόδοξης 

Κοινότητάς μας και τώρα λειτουργούμε 

κανονικά. Μας συγκίνησε ο Δεσπότης 

Συμεών όταν μέσα στις δυσκολίες που 

είχαμε μας είπε: «Όσο ζω θα είσαστε 

κάτω από τη δική μου προστασία, 

όποιος έχει πρόβλημα με τους Έλληνες 

Ορθόδοξους θα έχει πρόβλημα και μαζί 

μου»! 

Όπως ξέρεις εγώ και η Μαρία είμαστε 

ζωγράφοι. Βέβαια, έχουμε τη μουσική 

και το τραγούδι μέσα μας. Κι έτσι 

αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μία 

χορωδία που να λέει τους βυζαντινούς 

ύμνους  με το ίδιο σχήμα, δηλαδή 

εμείς οι τρεις (η Μαρία, η Λάντα κι 

εγώ, στη φωτογραφία) να τραγουδάμε 

ηπειρώτικα κι άλλα δημοτικά τραγούδια 

σε δική μας καλλιτεχνική ερμηνεία. Το 

τραγούδι είναι ένα κομμάτι της ζωής 

μου και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. 

Πρώτα αρχίσαμε με τα ηπειρώτικα 

τραγούδια και σιγά-σιγά προσθέτουμε 

τραγούδια από τη Θράκη. Αργότερα θα 

προσθέσουμε  τραγούδια του Πόντου. 

Έχουμε δώσει συναυλίες και ελπίζουμε 

να τα παρουσιάσουμε σε μελλοντικές 

εκδηλώσεις. 

Ξέρεις, η εκκλησία μας και οι ρεμπέτικες 

βραδιές έχουν τραβήξει αρκετούς 

Έλληνες μετανάστες, νέοι που ψάχνουν 

να βρουν δουλειά στην Τσεχία, είτε είναι 

παντρεμένοι με Τσέχες. Μας έκαναν ένα 

παράπονο ότι δεν καταλαβαίνουν την 

ιστοσελίδα της ΕΚ Οστράβας που είναι 

στα τσέχικα και πιστεύουμε σύντομα η 

αδερφή μου Μαρία να την μεταφράσει 

και στα ελληνικά για να μπορούμε να 

βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας 

από την Ελλάδα. Ψάχνοντας για κάτι το 

ελληνικό στην Οστράβα, μας βρίσκουν, 

βρίσκουν το εκκλησάκι μας, βρίσκουν την 

ταβέρνα μας. Αλλά γιατί να ψάχνουν; Θα 

ήταν πιο εύκολο να μας βρίσκουν μέσω 

της ιστοσελίδας μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε 

να προσφέρουμε σε όλους τους 

Έλληνες ένα ελληνικό περιβάλλον και 

μια ελληνική ατμόσφαιρα σε μία τόσο 

μακρινή πόλη από την πατρίδα μας 

Ελλάδα».

Η Ανεξάρτητη Ορθόδοξη Κοινότητα του 

Αγίου Γεωργίου δεν ξεχνά ούτε τους 

φτωχούς συμπολίτες μας, μα ούτε τις 

κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά 

που έχουν καταλήξει σε ιδρύματα. Δεν 

ξεχνούν να προσφέρουν τη βοήθεια 

τους κι ας είναι και από το υστέρημα 

τους. Κάθε μήνα η Κοινότητα αυτή 

οργανώνει ένα λαϊκό παζάρι με ρούχα και 

αντικείμενα των 50 κορωνών (2 ευρώ) 

και τα λεφτά που μαζεύουν απ’ ό,τι έχει 

μείνει από το παζάρι τα στέλνουν σε 

ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη. Επίσης 

τακτικά στέλνουν οικονομική βοήθεια 

στην UNΙSEF και στον Ερυθρό Σταυρό. 

Ήταν και από τους πρώτους που στείλανε 

οικονομική βοήθεια στην Σερβία, 

Κροατία και Βοσνία ως συμπαράσταση 

στον κόσμο που ακόμα υποφέρει από τις 

πλημμύρες. Ναι, είναι άξιοι άνθρωποι οι 

συμπατριώτισσες μας Σοφία, Μαρία και 

Ελισάβετ! Είναι ένα άξιο παράδειγμα και 

για όλες τις Ελληνικές Κοινότητες στην 

Τσεχία.
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Μας αφηγείται ο Πανίκος 
Παιονίδης

Τον Ιούνιο του 1977 πήγαμε σ’ ένα 

Παγκόσμιο Συνέδριο Συγγραφέων 

στη Σόφια. Εκεί ήταν ο Γεφτουσένκο, 

εκεί ήταν ολόκληρη η ηγεσία των 

Σοβιετικών συγγραφέων. Απευθύναμε 

(εγώ και η Έλλη) παράκληση προς 

τους Σοβιετικούς συγγραφείς να 

μας στείλουν το Γεφτουσένκο στην 

Κύπρο όπου θα γινόταν ένα φεστιβάλ 

ποίησης και θέλαμε να παρουσιάσουμε 

και τη Σοβιετική Ένωση. Δέχτηκαν 

την παράκλησή μας και σε δύο 

εβδομάδες πήγαμε στο αεροδρόμιο 

να υποδεχτούμε το Γεφτουσένκο. Εκεί 

ήταν και ο Σοβιετικός πρεσβευτής ο 

οποίος ξαφνιάστηκε όταν είδε τον 

Γεφτουσένκο να κατεβαίνει ‘παρδαλός’ 

(του αρέσανε τέτοια ρούχα) διότι κανείς 

δεν του είχε πει ότι ο Γεφτουσένκο θα 

βρισκόταν στην Κύπρο. Τον πήραμε 

από το αεροδρόμιο και πήγαμε στο 

σπίτι μας στη Λεμεσό. Την επόμενη 

κατευθυνθήκαμε προς τον προσφυγικό 

συνοικισμό Τσακκιλερί στη Λάρνακα. 

Ήταν τρία χρόνια μετά την εισβολή της 

Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα 

(1974). Πήγαμε στο σπίτι του Παύλου 

Λιασίδη, λαϊκού ποιητή, πάντα ντυμένος 

με την παραδοσιακή κυπριακή βράκα. 

Εκεί ήταν και η κόρη του Παύλου, η οποία 

άρχισε να διηγείται το πώς σκοτώθηκε ο 

σύζυγός της στην εισβολή. Είχαν μπει τα 

τουρκικά στρατεύματα στο χωριό τους, 

την Περιστερώνα, κοντά στον σημερινό 

προσφυγικό συνοικισμό. Για να 

ξεφύγουν από τα τουρκικά στρατεύματα 

μπήκαν στο αυτοκίνητο και μόνο όταν 

έφτασαν στη Λάρνακα, ο σύζυγός της 

θυμήθηκε ότι ξέχασαν να πάρουν μαζί 

τους τον πατέρα του, ο οποίος είχε πάει 

στο περιβόλι του. Γύρισε πίσω για να τον 

πάρει. Εκεί τον βρήκαν οι Τούρκοι, αυτός 

τους παρακάλεσε να μην τον σκοτώσουν 

διότι ήταν άοπλος. Αυτοί τον σκότωσαν. 

Όλη αυτή η ιστορία μεταφέρθηκε 

στον Γεφτουσένκο. Εγώ μετάφραζα 

από τα ελληνικά στα ρωσικά. Ήταν 

τόσο δραματική αυτή η ιστορία που ο 

Γεφτουσένκο έκανε ένα παραλληλισμό 

για το πόσο εύκολα σκοτώνονται οι 

άνθρωποι. Επίσης διηγηθήκαμε την 

ιστορία του Παύλου Λιασίδη. Ο Παύλος 

πήρε τη φλογέρα του και άρχισε να παίζει. 

Όταν φύγαμε από το Τσακκιλερί για να 

πάμε στην Άγια Νάπα, στο τουριστικό 

κέντρο όπου είχαμε ένα ζωγράφο 

φίλο, τον διάσημο Γιώργο Σκοτεινό, ο 

Γεφτουσένκο μας παρακάλεσε να του 

βρούμε ένα χώρο όπου θα μπορούσε 

να κάτσει μόνος του για να γράψει ένα 

ποίημα για όλη αυτή την ιστορία. Αυτό 

κι έγινε. Θυμάμαι είχαμε μαζευτεί όλοι 

στη βεράντα του Σκοτεινού και εκεί 

άρχισα να μεταφράζω το ποίημα. Μετά 

καθίσαμε με την Έλλη και μέχρι το πρωί 

το ποίημα ήταν μεταφρασμένο στα 

ελληνικά». 

Εδώ η Έλλη πρόσθεσε:
«Ο Σκοτεινός ήταν από την Αμμόχωστο. 

Όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων, η 

γυναίκα του, ήταν Ολλανδέζα, είχε πάει 

με τον γιο της περίπατο στο Δασάκι της 

Άχνας, όπου θα κοιμότανε ένα βράδυ και 

την επόμενη μέρα θα επιστρέφανε στο 

σπίτι τους. Ήταν με τα σανδάλια τους, 

μαγιό, καλοκαιρινά ντυμένοι. Κι όταν 

άρχισαν οι βομβαρδισμοί, το παιδάκι της 

από το φόβο έχασε τη λαλιά του. Μετά 

ήρθαν οι Ευρωπαίοι, πήραν τη γυναίκα 

και το παιδί του και τους πήγαν στην 

Ολλανδία. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος δεν 

είχε πάρει το σημειωματάριο του, κλπ κι 

έτσι έχασε την επαφή με την οικογένεια 

του. Εγώ και ο Πανίκος είχαμε πάει στο 

εξωτερικό, στην Ουγγαρία οπού μάθαμε 

για την εισβολή. Ο Πανίκος είχε εντολή 

από το Κόμμα (ΑΚΕΛ) να πάει για ένα 

χρόνο στην Αθήνα. Εγώ γύρισα στην 

Κύπρο να πάρω τα παιδιά μας και να 

πάμε στην Αθήνα. Ο Πανίκος πήγαινε 

στα Ηνωμένα Έθνη για το Κυπριακό. 

Στη Λεμεσό ξαφνικά συναντώ το Γιώργο 

Σκοτεινό, ο οποίος είχε προφτάσει 

να φύγει με τα ρούχα που ακόμα 

φορούσε  ένα ζευγάρι παπούτσια, κι 

αυτά διαφορετικά το ένα από το άλλο. 

Ο πατέρας του τού έδωσε 50 κυπριακές 

λίρες για το εισιτήριο για την Αθήνα όπου 

θα ζωγράφιζε στο Σπίτι των Καλλιτεχνών 

στην Ύδρα. Εκεί ο Γιώργος ζωγράφισε 

μια σειρά από καταπληκτικούς πίνακες 

με τον τίτλο «Ο κύκλος της καταγγελίας». 

Αργότερα αυτοί οι πίνακες γυρίσανε 

ολόκληρη την Ευρώπη (Βιέννη, Παρίσι, 

Μόσχα, κ.ά.) χάρη του Συμβουλίου 

Ειρήνης και μέσω του Πανίκου. Μετά 

τα έφερε στην Κύπρο στο στούντιο του, 

το 1977, όταν πήγαμε να τον δούμε με 

τον Γεφτουσένκο. Και με αυτούς τους 

πίνακες γύρω του, με την ιστορία της 

Μαρίκας, η οποία του διηγούνταν τον 

τραγικό θάνατο του συζύγου της μ’ ένα 

μονότονο ύφος, στα μαύρα ντυμένη, με 

το που πήγαμε στη Δερύνεια από όπου 

φαίνεται η Αμμόχωστος, φαίνεται η 

έρημη πόλη, μια τραγική εικόνα, με όλα 

αυτά και τις δικές μας εξηγήσεις ότι με 

την εισβολή, ο κόσμος άρχισε να φεύγει 

για να σωθεί και εκεί στα σπίτια τους 

έμειναν τα ρούχα τους ακόμα απλωμένα, 

τα φαγητά στο τραπέζι, τα ψυγεία 

γεμάτα, ο Γεφτουσένκο έγραψε αυτό το 

ποίημα στο οποίο μπαίνουν όλες αυτές 

οι τραγικές εικόνες. Όπως και η ιστορία 

του λαϊκού μας ποιητή, του Λιασίδη, ο 

οποίος είχε πάθει εγκεφαλικό και δεν 

μπορούσε να μιλήσει και εκείνη την 

εποχή σταμάτησε να παίζει τη φλογέρα 

του. Για πρώτη φορά ξανάπαιξε για 

τον Γεφτουσένκο. Όλα αυτά ήταν πολύ 

συγκινησιακά, υπήρχε μεγάλη φόρτιση». 

Συνεχίζει ο Πανίκος:
Εκτός που δημοσιεύτηκε το ποίημα 

σε όλες τις κυπριακές εφημερίδες 

στην πρώτη σελίδα την επόμενη μέρα, 

το βράδυ στο Φεστιβάλ Ποίησης 

στη Λευκωσία απαγγέλθηκε από τον 

Γεφτουσένκο στα ρωσικά και την Έλλη 

στα ελληνικά. Το ποίημα το είδε και ο 

Μάριος Τόκκας, ένας νεαρός Κύπριος 

συνθέτης με μεγάλο ταλέντο, στη 

εφημερίδα «Χαραυγή» και αρχίζει να 

συνθέτει τη μουσική πάνω σ’ αυτό 

το ποίημα. Ο Μάριος Τόκκας ήταν 

φοιτητής τότε και σπούδαζε στην Αθήνα. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
Μια συγκινητική ιστορία
Πώς γράφτηκε το ποίηµα του Σοβιετικού ποιητή Ευγένιου Γεφτουσένκο σε 
µετάφραση της Έλλης Παιονίδου και Πανίκου Παιονίδη…

στη φωτογραφία ο Πανίκος Παιονίδης 

γιορτάζει τα 89 γενέθλια του. Του ευχόμαστε 

χρόνια πολλά και υγεία!
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Έγραψε τη μουσική για το ποίημα του 

Γεφτουσένκο και ήταν στο ρεπερτόριο 

του όταν πήγαιναν σε άλλες πόλεις 

να το παρουσιάσουν. Στην Κύπρο το 

παρουσίασαν το καλοκαίρι του 1977. 

Αλλά ο Μάριος δεν το είχε μεταφέρει σε 

νότες ούτε σε δίσκο και έτσι ξεχάστηκε 

αυτό το ποίημα και η μουσική του. Και 

εάν δεν ήταν ο Μάριος Σοφοκλέους 

που τότε ήταν μέλος της χορωδίας 

του και το θυμόταν, κανένας δε θα 

το θυμόταν το τραγούδι, τη μουσική. 

Τώρα ο Μίμης Σοφοκλέους γράφει ένα 

μεγάλο κείμενο σχετικά με το ποίημα 

αυτό. Έκανε μεγάλη μελέτη, βρήκε από 

τις εφημερίδες εκείνης της εποχής, όπως 

και από το βιβλίο του Πανίκου («Η μικρή 

μου πινακοθήκη», εκδόσεις Κυπροέπεια, 

2006) στο οποίο μιλάει για τον Ευγένιο 

Γεφτουσένκο. 

Περιστερώνα

Ποίηση: Ευγένιος Γεφτουσένκο

Μετάφραση: Έλλη Παιονίδου

(3 Ιουλίου 1977)

Ώ ομορφιά, στα δύο τεμαχισμένη

σπαρταρούσες, ξεψυχούσες – Αφροδίτη βιασμένη

κάτω από τα βαριά κορμιά των τούρκικων των τανκς.

Μα δεν χάνεται ποτές η ομορφιά,

ακόμη κι η ομορφιά η βιασμένη,

είναι αγνή μπροστά στον εαυτό της,

είναι αγνή και στο θεό μπροστά.

Μιλήστε, χαμένα εσείς χωριά,

μιλήστε εσείς, ρίζες ξεριζωμένες,

μιλήστε, εικόνες ποδοπατημένες

μιλήστε εσείς νηστιές σβησμένες,

που δεν τις άναψε κανείς, τρίτη χρονιά. 

Μιλήστε, κούνιες δακρυσμένες

που τρία χρόνια δεν κουνήσατε παιδιά.   

      

Μίλα, καταυλισμέ Τσακκιλερή,

μ’ αυτή την πέτρινη, την τραγική μορφή.

Καταυλισμέ, θυμάσαι; Άνθρωποι έσπερναν 

λιοστρόφια

από σποράκια που έμειναν ατόφια,

τυχαία, σε κάποια τσέπη κάποιου, εκεί.

Σπόροι από μια ελπίδα μυστική    

 

να ξαναβρούνε τα κλεμμένα.

Να, τα λιοστρόφια ορθώθηκαν ψηλά,

λυγίζουν το κορμί τώρα βαριά,

στρέφουν τα πρόσωπά τους λυπημένα  

από τον ήλιο. Στα κεφάλια τυλιγμένα έχουν μαντήλια κίτρινης 

φωτιάς –  

ίδιο φωτοστέφανο της Κύπρου

τα λιοστρόφια με κεφάλια στριμωγμένα μες το πλήθος

σαν μέσα σε ολονυχτία

πίσω κοιτάζουνε με νοσταλγία,

πίσω, στων σπόρων την πατρίδα.

Κοιτάζουνε: Στο χώμα εκεί, στην άκρη

που ρούφηξε το τόσο τους το δάκρυ

γυναίκες βλέπουν μαυροφορεμένες,

λουλούδια κόκκινα, λουλούδια

που είναι μικρά μνημεία

για τους ξεριζωμένους – ώ, ομορφιά,

πόσο είσαι παντοδύναμη μεσ’ την ανήμπορη σου την αδυναμία

βοήθεια περιμένοντας από την ομορφιά

οι άνθρωποι ομορφαίνουνε κι αυτή τη δυστυχία,

κι αυτή τη δυστυχία. 

Πόσο μου είναι οδυνηρό στο σπίτι

του πρόσφυγα ποιητή.

Πώς να σκεπάσεις με λουλούδια τη δυστυχία, πώς μπορείς;

Παύλο, μια και δεν φτάνουν την τραυματισμένη σου τη γης

οι επίδεσμοί σου, στηρίξου για να κρατηθείς

στην πονεμένη σου φλογέρα,

αχ, τη φλογέρα σου, τον δακρυσμένο κήρυκα του καλαμιώνα,

που δεν σε φτάνει από τα σύνορα εκεί πέρα.

Η κόρη σου, σαν από άλλο κόσμο, να παραμιλά,

Περιστερώνα, Περιστερώνα.

Κάπου  σ’ εκείνο το χωριό που ‘χει περιστεριού μορφή

κάτω εκεί από τη γη

είναι σκοτωμένος,

ο αγαπημένος.

Στον τάφο του, όμως, ν’ ακουμπήσει δεν μπορεί

ούτε λουλούδι πάνω από τις ξιφολόγχες.

Απ’ τις δυνάμεις της είναι πάρα πάνω αυτό,   

 

οι ερπύστριες κύκλωσαν το τρακτέρ το ειρηνικό,                   

ούρλιασαν, κύλησαν στο χόρτο το καμένο,

το ματωμένο, ώ στάρι,

πώς δεν το έκρυψες στα σπλάχνα σου βαθειά,

στάρι, που εκείνος σ’ έσπειρε… Και πάει.

Ο δολοφόνος χάθηκε παράνομα, κρυφά.

Περιστερώνα, Περιστερώνα. 

Τινάζεται το κλάμα της, σαν περιστέρι φτερουγίζει.

Μα δεν μπορεί να βρει περιστερώνα.

Κύπριοι πρόσφυγες – παντοτινή ντροπή

για όλο τον κόσμο, και όλοι αυτοί,

που δεν νιώθουν ντροπή, νάναι καταραμένοι, νυν και αεί.

Υπάρχουν κι άλλου είδους πρόσφυγες – ξεδιάντροποι πολλοί:

Ο Π. Λιασίδης με τον Ε. Γεφτουσένκο Ο λαϊκός ποιητής Π. Λιασίδης με το Γ. 

Ρίτσο
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Ο φίλος µας ο Ζένια

Του Πανίκου Παιονίδη

(από το βιβλίο του «Η μικρή μου πινακοθήκη», εκδόσεις Κυπροέπεια, 2006, σελ. 71-74, με την άδεια του συγγραφέα)

Από το πρωί βρισκόμαστε με την Έλλη 

στο ζώδιο του Ζένια. Τα ηχεία του 

στερεοφωνικού μεταδίδουν συνέχεια 

Ζένια. Η ελαφρά βραχνή φωνή του 

ανεβαίνει και κατεβαίνει, μας παίρνει 

από το χέρι και μας εξακοντίζει στα πιο 

απίθανα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, 

μας επιστρέφει σε άλλες εποχές. Τέτοια 

είναι η ποίηση του φίλου μας, αδρή 

στις πινελιές της, καβάλα σε άγριους 

ανέμους. Εδώ δηλώνει πως θα ήθελε 

να είχε γεννηθεί σε όλες τις χώρες του 

πλανήτη. Και στην κάθε μια ξεχωριστά, 

να είναι πολίτης του μεγάλου κόσμου. 

Εδώ πάλι θέλει να καθίσει πλάι στον 

Όμηρο, τον Σαιξπήρο, τον Πούσκιν. 

Αλλού πάλι κάθεται σ’ ένα παγκάκι 

του Σέντραλ Πάρκ, στη Νέα Υόρκη και 

συνομιλεί με την Αμερική. Αλλού μας 

μεταγγίζει τον πόνο γιατί γεννήθηκε σε 

μια χώρα που δεν υπάρχει πια, στην 

Σοβιετική Ένωση. 

Τραγουδά ακόμα και το Γκραντ Κάνυον 

όπου είναι αποτυπωμένες όλες οι 

ρυτίδες του κόσμου και όπου οι 

ουρανοξύστες είναι αναποδογυρισμένοι 

προς τα μέσα. 

Στο δισκάκι, απ’ όπου εκπέμπεται και 

στ’ αγγλικά, αλλά και στα ρωσικά ο 

λόγος βρίσκεται και το Μπάμπι Γιαρ 

που έκανε τον Εβγκένη Γιεφτουσένκο 

γνωστό διεθνώς. Πρόκειται για μια από 

τις πιο τραγικές πτυχές της ναζιστικής 

θηριωδίας.

Τον Ζένια τον άκουσα ν’ απαγγέλλει για 

πρώτη φορά σε κατάμεστο στάδιο της 

Μόσχας. Δεν είχα ξαναβιώσει τέτοια 

εμπειρία. Ούτε και που μπορούσα να 

την φανταστώ. Ο λόγος των οργισμένων 

ποιητών λειτουργούσε τότε, αρχές της 

δεκαετίας του εξήντα, μ’ ένα μαγικό 

τρόπο. Λες κι οι ποιητές διηύθυναν 

χορωδίες δεκάδων χιλιάδων που 

πειθαρχούσαν στην παραμικρή κίνηση 

της παλέτας. Οι ψυχές ξανοίγονταν …

Ήρθε ο ίδιος και μας βρήκε στο 

ξενοδοχείο «Ρωσία». Η μικρή Κύπρος, 

το στίγμα μας ήταν κι εδώ η καλύτερη 

συστατική επιστολή. Ήταν  ένα σίγουρο, 

δοκιμασμένο διαπιστευτήριο που 

μας είχε ανοίξει πολλούς δρόμους σε 

Ανατολή και Δύση. Εδώ όμως η κουβέντα 

για τον Ζένια με τον οποίο σαράντα 

σχεδόν χρόνια τώρα βρισκόμαστε 

σε μια σταθερή επικοινωνία. Στην 

Μόσχα φιλοξενηθήκαμε στην ντάτσα 

του, στο Περεντέλκινο. Στη Σόφια 

καθίσαμε πλάι-πλάι στα Συμπόσια που 

οργάνωναν οι Βούλγαροι συγγραφείς 

κα ονειρευόμασταν τον κόσμο ένα 

χωριό, μια μεγάλη οικογένεια. Τα 

σιδηρά παραπετάσματα εκεί έπεφταν 

και οι άνθρωποι έσμιγαν κι έβγαιναν 

μπροστά οι κοινές αξίες. Στον λόγο 

του, στις συζητήσεις, υπήρχε πάντα 

μια ιδιόρρυθμη προσέγγιση που δεν 

επιδεχόταν καλούπιασμα. Γι’ αυτό κι 

εθεωρείτο «αντάρτης». 

Το 1977, τρία μόνο χρόνια μετά το 

δίσεκτο καλοκαίρι του πραξικοπήματος 

και της εισβολής ο Ζένια ήρθε στο νησί κι 

η επίσκεψη του άφησε τ’ αχνάρια της. Το 

κλασικό πια «Περιστερώνα» την επόμενη 

κιόλας μέρα στάλθηκε μεταφρασμένο 

από την Έλλη στις εφημερίδες και 

δημοσιεύτηκε στις πρώτες τους σελίδες. 

Ταυτόχρονα ο Ποιητής το απάγγελλε 

κάτω από τον προμαχώνα των τειχών της 

Λευκωσίας. Το φρικαλέο φονικό στην 

ανατολική Μεσόγειο είχε βρει τη θέση 

που του ταίριαζε στο λόγο ενός μεγάλου 

Ποιητή.

Για την ιστορία θα πρέπει να ειπωθεί 

ότι το ποίημα αυτό είχε γραφτεί μετά 

από επίσκεψη στο σπίτι του πρόσφυγα 

ποιητή Παύλου Λιασίδη στο Τσακκιλερό 

και την αφήγηση της κόρης του που είχε 

χάσει τον άντρα της στην Περιστερώνα. 

Την φιλοξενία για το γράψιμο του 

ποιήματος και την μετάφραση την 

είχε προσφέρει ο ζωγράφος Γιώργος 

Σκοτεινός στην Αγία Νάπα. «Ώ ομορφιά 

στα δυο κομματιασμένη σπαρταρούσες, 

ξεψυχούσες. Αφροδίτη βιασμένη κάτω 

από τα βαρειά των τούρκικων των τανκς 

κορμιά».

(…) Η «Περιστερώνα» δεν βρίσκεται στο 

δισκάκι του στερεοφωνικού στ’ αυτιά 

μου όμως αντηχεί η βραχνή φωνή του 

Ζένια όταν πρωτοαπάγγειλε το ποίημα. 

Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, εμείς μια 

παρέα στην βεράντα του σπιτιού του 

Γιώργου Σκοτεινού στην Αγία Νάπα 

και ο Ποιητής ν’ ανοίγει την πόρτα του 

στούντιο όπου είχε απομονωθεί για να 

γράψει.

-Θα σας το διαβάσω – μας είπε – ούτε 

και ξέρω καλά-καλά τι έγραψα.

Κι άρχισε να διαβάζει, στα ρωσικά 

και το ακροατήριο του καθηλώθηκε, 

πάγωσε στην θέση του. Ξανάβλεπα 

εγώ τουλάχιστο αλλά κι η Έλλη σαν 

σε ταινία την μέρα που είχε ξεκινήσει 

με την επίσκεψη στο Τσακκιλερό, στο 

σπίτι του Παύλου Λιασίδη ακούγαμε 

και την φλογέρα του που πρώτη φορά 

την έπαιρνε στο χέρι ύστερα από την 

αρρώστια του. Ακούγαμε και τις ιστορίες 

της κόρης του Παύλου για τον σύντροφο 

της που είχαν σκοτώσει οι Αττίλες 

σαν σκυλί όταν πήγε στο χωριό, την 

Περιστερώνα, για να πάρει τον πατέρα 

του που τον είχαν ξεχάσει φεύγοντας 

όπως-όπως…

Όλα βρίσκονταν εκεί και το νεκρό Βαρώσι 

που το είχαμε δει μαζί από τα υψώματα 

της Δερύνειας. Κι εκείνη η κατάληξη 

«Περιστερώνα, Περιστερώνα κάτω από 

το τανκ βογκά η εικόνα, Περιστερώνα, 

Περιστερώνα».

Όταν την ίδια εκείνη νύχτα εκεί στην 

βεράντα του φίλου μας Σκοτεινού 

μετάφρασε η Έλλη το ποίημα όλα 

έτρεχαν όπως και όταν το έγραφε ο 

Ζένια. Όλα κυλούσαν λες από μόνα τους.

Εκείνη τη νύχτα βγάλαμε το καπέλο 

στον φίλο Ρώσο Ποιητή, τον Εβγκένι 

Αλεξάντροβιτς Γιεφτουσένκο.

Πρόσφυγες από την αλήθεια προς το ψέμα, 

πρόσφυγες προς την αδιάφορη ευγένεια,

πρόσφυγες προς τη γαργαριστή τη μουσική,

πρόσφυγες στο ποδόσφαιρο, στην άνετη ζωή,

πρόσφυγες στις πομπώδεις συνεδρίες.

Κιοτήδες πρόσφυγες – δραπέτες της κοινής τους συφοράς,

μα τι θα γίνει αν δεν ξυπνήσει

η ανθρωπότητα, αν δεν βογκήσει

με βογγητό πιο δυνατό από της καμπάνας το σκοπό

για τον αγώνα;

Περιστερώνα, Περιστερώνα!

Ακούτε; Κάτω από το τανκ βογκά η εικόνα

Περιστερώνα, Περιστερώνα!
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Στους ‘προϊστορικούς’ καιρούς 

ήταν ένας περίπατος η διαδρομή 

Λευκωσία-Λύση. Και το σπίτι του 

Παύλου ήταν στο κέντρο του χωριού. 

Και το τραπέζι το είχε πάντα στρωμένο 

η Ελένη στο μεγάλο καθιστικό γιατί ήταν 

πολλοί οι μουσαφίρηδες της.

Σε μια τέτοια επίσκεψη, θυμάμαι, 

είχε μαζευτεί όλο το προσωπικό της 

βουλγαρικής Πρεσβείας. Κι ο Παύλος 

επικεφαλής του τραπεζιού κατέβαζε τα 

ποτήρια του κονιάκ το ένα πίσω από το 

άλλο. Με συνοδεία και μόνη πρόποση 

που επαναλάμβανε συνεχώς «Να 

πεθάνει ο χάρος!»

«Να πεθάνει ο χάρος», απαντούσαμε 

εμείς και οι Βούλγαροι μαζί εν χορώ. 

Ο φίλος μας ο Κώστα Ανάνιεφ 

ο σύμβουλος της Πρεσβείας, 

ελληνομαθής, το επαναλάμβανε με 

πολύ κέφι, οι υπόλοιποι μπέρδευαν τις 

λέξεις κι ο Παύλος, τους διόρθωνε και με 

την ευκαιρία ξαναγέμιζε τα ποτήρια. 

Κι ήταν τόσο γουστόζικα ολ’ αυτά. 

Άρεσε πολύ του Παύλου το κονιάκ. Όταν 

τον προσκαλούσαμε σε χοροεσπερίδες 

δεν ανέβαινε στο βήμα αν δεν κατέβαζε 

την «πινιά» του.

Στο Τσακκιλερό, στην προσφυγιά, 

ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το 

σπίτι σεμνό, το τραπέζι πολύ πιο μικρό 

αλλά κι ο Παύλος δεν ήταν ο ίδιος. Είχε 

αναποδογυριστεί η ζωή του. Τα κέφια 

είχαν μείνει στην λύση του.

Μιαν περίοδο είχε καθηλωθεί στην 

καρέκλα. Είχε παραλύσει το ένα του 

χέρι και δεν μπορούσε να «παίξει το 

πιθκιαύλιν» του. Η πρώτη ίσως φορά 

που ξανάπιασε ήταν όταν πήραμε μαζί 

μας στο φτωχικό του τον Γιεφτουσένκο. 

Τόσο πολύ τον συγκίνησε η παρουσία 

του υψηλού ξένου από την μεγάλη χώρα 

του Σοσιαλισμού που έκανε το άλμα της 

υπέρβασης. Και έγινε το θαύμα. 

Όταν κάποτε του είπαμε πως θα ερχόταν 

ο μεγάλος Ρίτσος στην Κύπρο και θα 

τον φέρναμε και στο Τσακκιλερό μας 

εξέπληξε λέγοντας:

-Θ’ ανάψω λαμπάδα για τον μεγάλο 

Ποιητή. Μεγάλη μου τιμή ναρθεί στο 

φτωχικό μου! Αλλά για να σας πω την 

αμαρτία μου ποτέ δεν τον διάβασα.

-Να σου φέρω βιβλία, του είπε η Έλλη.

-Κι αν μ’ επηρεάσει;

Προστάτευε με το ένστικτό του ο Παύλος 

Λιασίδης, ο βρακοφόρος μας λαϊκός 

ποιητής, τη «μανιέρα» του.

Στα ξένα στοιχεία, όποια και νάταν αυτά, 

έκλεινε τα’ αυτιά, έστρεφε την πλάτη. 

Ήταν τόσο ριζωμένος στην κυπρέικη γη 

και στους κόσμους που είχε γεννήσει 

αυτή η γη.

Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι οι 

επισκέψεις μας στου Παύλου, πρώτα 

στην Λύση κι ύστερα στο Τσακκιλερό 

μας αναβάπτιζαν. Και μ’ ένα παράξενο 

τρόπο αποζητούσαν και τα παιδιά μας 

αυτές τις επισκέψεις. Κάθονταν σε μια 

γωνιά, κοίταζαν τον φίλο μας με το 

σκληρό αλλά και τόσο γλυκύ πρόσωπο 

και ρουφούσαν τις κουβέντες του, 

τον ρυθμό τους. Και απολάμβαναν τα 

συνεχή «τραταμέτα» της θείας Ελένης. 

Υπήρχαν εδώ γεύσεις που εμείς δεν τους 

τις δίναμε. Και που ακόμη και τώρα, 

ύστερα από τόσα χρόνια, εκεί στα ξένα 

όπου βρίσκονται τις θυμούνται και τις 

νοσταλγούν. 

Η εποχή του Παύλου Λιασίδη, η 

εποχή των πρώτων του βιβλίων είναι 

ομολογουμένως πολύ μακριά. Μας 

θρέφει όμως ακόμα με τους χυμούς του. 

Κουβέντα µε την Έλλη Παιονίδου, ποιήτρια, συγγραφέας, µεταφράστρια, 
αρθρογράφος και καλή µάνα και σύζυγος…

Η Έλλη γεννήθηκε σ’ ένα από τα πιο 

όμορφα ορεινά χωριά της Κύπρου, 

στη Βάσα. Ένα χωριό χτισμένο πάνω 

σε τρία επίπεδα – αρχαίο ελληνικό, 

βυζαντινό και ρωμαϊκό και γι’ αυτό 

οι αρχαιολόγοι βρίσκουν συνεχώς 

αρχαία από τις τρεις αυτές εποχές. 

Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει 

και την αρχαία ελληνική κουζίνα όπως 

τα κουλούρια της Βάσας. Όπως οι 

αρχαίοι Έλληνες έτσι και οι κάτοικοι της 

Βάσας φτιάχνουν αυτά τα φημισμένα 

κουλούρια από  μαγιά από τα ρεβίθια, 

δηλαδή βράζανε τα ρεβίθια, μάζευαν 

τον αφρό και από τον αφρό έφτιαχναν 

τη μαγιά (Κ: Εμείς μαζεύουμε τον αφρό 

και τον πετάμε…). Η Ελλη μας είπε ότι 

αυτά τα παλιά χωριά: 

«Χτιζότανε όσο πιο μακριά, στα ορεινά, 

για να μην τους βρίσκουν οι εισβολείς 

πειρατές.  Και η Κύπρος είχε πολλούς 

εισβολείς. Δεν έμεινε ούτε χρόνο 

ελεύθερη. Όμως, ακόμα και τώρα, με την 

εισβολή τον Τούρκων (1974) η ελπίδα 

μας δεν χάνεται. Αυτό το συναίσθημα το 

έχουμε μέσα μας, στο DNA μας. Και αυτοί 

οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα φύγουν από 

εδώ. Το σπίτι μας στη Βάσα, το «Πέτρινο 

Σπίτι» για το οποίο ο Πανίκος έχει γράψει 

πολλά διηγήματα, έγινε  σπίτι των φίλων 

μας. Εδώ φιλοξενούμε φίλους από όλο 

τον κόσμο όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, 

την Έλλη Παππά, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, 

το ζωγράφο Περδικίδη, τον ζωγράφο 

Μιλιέξ, την συγγραφέα Θεοδώρου 

που έγραψε το βιβλίο «Στρατόπεδα 

Γυναικών», το Βρεττάκο και πολλούς 

πρέσβεις από τις πρώην σοσιαλιστικές 

χώρες. Είναι το σπίτι που αγαπήσαμε 

πολύ… Είναι το χωριό που  συνδέω με 

τα χαρούμενα  παιδικά μου χρόνια αν 

και η οικογένεια μου είχε μετακομίσει 

στη Λεμεσό. Με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

ήρθαμε ξανά στο χωριό, το οποίο ήταν 

γεμάτο ζωντάνια, είχε δύο σχολεία –

αρρένων και θηλέων, περίπου στα 100 

παιδιά. Μετά την αστυφιλία, όμως, τ’ 

άφθονα αμπέλια και την αμοιβή από 

τα σταφύλια δεν ικανοποιούνταν οι 

κάτοικοι κι έτσι ερήμωσε το χωριό. Τώρα 

ο κόσμος ξαναγυρίζει, χτίζει τα σπίτια 

του, αλλά δεν μου φαίνεται να έχει την 

ίδια τη ζωντάνια όπως εγώ  θυμάμαι».

Η Ελλη μεγάλωσε στη Λεμεσό. Εκεί 

τελείωσε το Λύκειο και μετά σπούδασε 

οικιακά στην Αθήνα, τρία χρόνια στη 

Χαροκόπειο Σχολή. Όταν επέστρεψε στη 

Λεμεσό, εργάστηκε ένα χρόνο σε παιδικό 

σταθμό (1961-1962) κι εκεί συνάντησε 

τον σύντροφο της, τον Πανίκο Παιονίδη 

που τότε ήταν Γραμματέας της ΕΔΟΝ και 

το 1963 παντρεύτηκαν στη Σόφια.

«Ο γάμος μας ήταν λίγο ανορθόδοξος 

όπως όλα τ’ άλλα στη ζωή μας. Η 

Οι ρίζες
Του Πανίκου Παιονίδη

(σελ. 83-84, από το «Η μικρή μου πινακοθήκη», απόσπασμα για τον Παύλο Λιασίδη)
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Βουλγαρία μας άνοιξε την αγκαλιά της 

και γι’ αυτό πήγα εκεί. Ο πατέρας μου 

δεν ήθελε να παντρευτώ τον Πανίκο, 

είχε ενδοιασμούς… αν και μετά όταν 

επιστρέψαμε του είχε περάσει ο θυμός, 

μας αγάπησε πολύ, μας έχτισε αυτό 

το σπίτι και γενικά μας βοηθούσε. 

Ναι, με τον Πανικό είμαστε μαζί 51 

χρόνια και δεν νομίζω ότι ο γάμος μας 

ήταν λάθος. Στη Βουλγαρία κάναμε 

περίπου πέντε μήνες και επιστρέψαμε 

στο νησί, εγκατασταθήκαμε στη 

Λευκωσία για περίπου 10 χρόνια. Στη 

Λευκωσία ο Πανίκος πρώτα δούλευε 

ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα 

«Χαραυγή». Μετά ήταν οργανωτικός 

του ΑΚΕΛ και το 1972 ήρθαμε πίσω 

στη Λεμεσό που ήταν οργανωτικός του 

ΑΚΕΛ στη Λεμεσό και Γραμματέας του 

Συμβουλίου Ειρήνης της Κύπρου. Έτσι, 

κάναμε πολλά ταξίδια και γνωρίσαμε 

όλους αυτούς τους ανθρώπους για τους 

οποίους σου μίλησα. Κι εγώ δούλευα, 

από το σπίτι μου. Στην αρχή, τα πρώτα 

τρία χρόνια δούλεψα ως καθηγήτρια 

οικιακών, αλλά όταν γεννήθηκε ο 

πρώτος μας γιος, αποφάσισα να 

δουλέψω από το σπίτι. Έτσι έγραφα 

κείμενα για το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση στη Λευκωσία και μετά 

στη Λεμεσό, αρθρογραφούσα στην 

εφημερίδα «Χαραυγή» (του ΑΚΕΛ) 

καθώς και σε άλλες, στο περιοδικό «Νέα 

Εποχή» και όταν ήμασταν στην Αθήνα 

για ένα χρόνο, έγραφα παιδικά για τη 

«Νέα Σκηνή». Δούλεψα και στο μαγαζί 

του πατέρα μου από το 1972 μέχρι το 

1989 όταν το κλείσαμε. Ο πατέρας μου 

είχε μυροπωλείο, έφτιαχνε κολώνιες αν 

και ήταν ερασιτέχνης, ήταν πολύ άξιος 

άνθρωπος. Και τα κατάφερε και έτσι 

έφτιαξε ένα μυροπωλείο στο κέντρο της 

πόλης. 

Η ζωή μας ήταν  γεμάτη και πλούσια. 

Δουλέψαμε με τον Πανίκο για να 

προωθήσουμε την Κύπρο μας όχι μόνο 

στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Ο 

Πανίκος ως αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα 

Έθνη για την Κύπρο έβαλε το χάρτη την 

Κύπρο εκεί που δεν ήξεραν την Κύπρο, 

πχ. στην Αμερική».

Η Ελλη και η Τουρκοκυπριακή 
ποίηση

Όταν έγινε η εισβολή το 1974, 

χαθήκαμε εντελώς με τους 

Τουρκοκύπριους φίλους μας, δεν είχαμε 

καθόλου επαφή. Σ’ ένα από τα πρώτα 

του ταξίδια, ο σύζυγός μου, ο Πανίκος 

Παιονίδης πήγε στην Κωνσταντινούπολή 

το 1977, (τρία χρόνια μετά την εισβολή 

με βίζα την οποία πήρε στην Αθήνα και 

από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη) 

όπου συνάντησε Τουρκοκύπριους 

φοιτητές. Ήταν ο πρώτος Ελληνοκύπριος 

που πήγε στην Κωνσταντινούπολη μετά 

την εισβολή. Ήταν μια συνάντηση του 

Κινήματος Ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας και μας προσκάλεσαν οι Τούρκοι. 

Σ’ αυτή την συνάντηση μαζεύτηκε 

μια ομάδα Τουρκοκυπρίων φοιτητών 

οι οποίοι ήταν πολύ προοδευτικοί κι  

έκαναν μια ασπίδα προστασίας για 

τον Πανικό. Αυτοί πήγαιναν πρώτα 

στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αυτοί 

μπαίνανε πρώτα για να δουν αν ήταν 

ασφαλής και μετά μπορούσε να μπει και 

ο Πανίκος. Εκεί ο Πανίκος συνάντησε ένα 

Τούρκο ποιητή, ο οποίος ήταν μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος  Τουρκίας, 

τον Αταόλ Μπερχάμογλου. Ήταν παλιός 

μας φίλος με τον οποίο συναντιόμασταν 

σε συνέδρια φιλίας συγγραφέων. Τον 

είχαμε συναντήσει στο Παρίσι όπου ήταν 

εξόριστος. Του είχε δώσει το περιοδικό 

«Savad Emidi» να διαβάσει για μια 

Τουρκοκύπρια νεαρή. Όταν επέστρεψε 

ο Πανίκος από την Κωνσταντινούπολη, 

αρχίσαμε να ψάχνουμε κόσμο που να 

μπορεί να μεταφράζει από τα τούρκικα. 

Γενικώς, εμείς οι Ελληνοκύπριοι δε 

μιλούσαμε τούρκικα, ήταν λάθος 

αυτό διότι έπρεπε να μιλούμε οι δύο 

κοινότητες τις γλώσσες μας, έτσι θα 

ήταν πιο εύκολή η επαφή μεταξύ μας. 

Τελικά βρήκαμε κάποιους παλιούς 

Κύπριους δημόσιους υπαλλήλους που 

υποχρεωτικά έπρεπε να μιλούν τούρκικα 

και κάποιους άλλους που μένανε 

στο Λονδίνο κι έτσι μεταφράσαμε τα 

ποιήματα της νεαρής ποιήτριας. Τα 

δούλεψα εγώ για να τα μεταφράσουμε 

στα ελληνικά και τα δημοσιεύσαμε στην 

εφημερίδα «Χαραυγή». Ο μουσικός 

Μάριος Τόκκας τα είδε στην «Χαραυγή» 

(ήταν ακόμα στην Αθήνα) κι ένα από αυτά 

«Το ποιο μισό» - (Λένε πως οι άνθρωποι 

πρέπει ν’ αγαπούν την πατρίδα, έτσι λέει 

και ο πατέρας μου συχνά,/ η δική μου η 

πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο,/ ποια 

από τα δυο κομμάτια πρέπει ν’ αγαπώ./), 

εγώ το μετέφρασα και ο Μάριος Τόκκας 

έγραψε τη μουσική. Το ποίημα αυτό 

έγινε πάρα πολύ γνωστό στην Κύπρο, 

έγινε σχεδόν ο ύμνος της Κύπρου. Εμείς 

αρχίσαμε να έχουμε αλληλογραφία με 

την Νεσιέ Γιασίν, την ποιήτρια αυτού του 

ποιήματος. Οι επιστολές μας πήγαιναν 

από τη Λεμεσό στο Λονδίνο και από το 

Λονδίνο στη Λεμεσό, ενώ η Νεσιέ τα 

έστελνε από την κατεχόμενη Λευκωσία, 

δηλαδή κατεχόμενη Λευκωσία-Λονδίνο-

Λεμεσός, κι εμείς Λεμεσός-Λονδίνο-

Λευκωσία (κατεχόμενη). Έκανε αυτό 

τον κύκλο την στιγμή που ήμασταν 40 

χλμ μακριά. Κάποια στιγμή πήγαμε 

στο Λονδίνο, ήταν και η Νεσιέ εκεί, και 

ο αδερφός της ο Μεχμέτ Γιασίν που 

είναι πολύ μεγάλος ποιητής. Αυτή η 

πρώτη μας συνάντηση έγινε το 1979 ή 

το 1980. Οι αριστεροί Κύπριοι φοιτητές 

διοργάνωσαν μία συνάντηση μεταξύ 

Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων 

φοιτητών. Ηταν η πρώτη συνάντηση 

τους, όπου διαβάσαμε η Νεσιέ κι εγώ 

το ποίημα της, αυτή στα τούρκικα κι 

εγώ στα ελληνικά,  Γίναμε μεγάλοι φίλοι 

με την νεαρή Νεσιέ και τον αδελφό της 

Μεχμέτ. Εγώ έγραψα ένα μεγάλο κείμενο 

το οποίο είχε τον τίτλο «Σαν παράνομοι 

εραστές – ή πώς πρωτογνώρισα την 

τουρκοκυπριακή ποίηση. Εκεί αναφέρω 

αυτή την ιστορία. Όταν γυρίσαμε στην 

Κύπρο (οι Τουρκοκύπριοι είχαν τότε, 

τα πρώτα χρόνια μεγάλη ανάγκη να 

έρθουν σ’ επαφή μαζί μας, γιατί ένιωθαν 

εγκλωβισμένοι και αποκομμένοι, με τον 

τούρκικο στρατό κατοχής εκεί) έμαθα 

ότι δημοσιεύτηκαν τα ποιήματα της 

Νεσιέ και μάλιστα ο υπουργός Παιδείας 

τότε  Σοφιανός, της έδωσε κι ένα 

βραβείο-διάκριση ως Κύπρια ποιήτρια. 

Κι έτσι άρχισαν να μου στέλνουν οι 

Τουρκοκύπριοι ποιήματα συνεχώς 

από τα κατεχόμενα,  τα οποία εμείς τα 

μεταφράζαμε και τα δημοσιεύαμε κατά 

καιρούς στη «Χαραυγή». 

Και η Έλλη συνεχίζει με μια 
συγκλονιστική ανθρώπινη 
ιστορία

Μια φορά ήρθε κοντά μου ένας 

στρατιώτης ελληνοκύπριος, 

στο μαγαζί του πατέρα μου που είχε 

καλλυντικά. Απευθύνθηκε σε μένα «Σας 

φέρνω ένα ποίημα από τουρκοκύπριο 

στρατιώτη. Είμαι στην πράσινη γραμμή 

κι αυτός είναι απέναντι. Και πώς 

γνωριστήκαμε. Μια μέρα σφύριζα εγώ 

το Bandera Rossa κι απάντησε αυτός 

από κει με το φως του φεγγαριού. 

Ανταλλάξαμε εφημερίδες, του έδινα 

εγώ την «Χαραυγή» κι αυτός δικό 

τους υλικό, ανταλλάζαμε τσιγάρα, 

του έδινα σουβλάκια. Μεχμέτ τον 

λέγανε. Σου φέρνω το ποίημα του να το 

μεταφράσεις».

Εγώ το ποιηματάκι του το μετέφρασα 

και επειδή ήταν στρατιώτης δεν ήθελε 

να βάλει το όνομά του και βάλαμε από 

κάτω υπογραφή «ένας τουρκοκύπριος». 

Δημοσιεύτηκε στην «Χαραυγή». 

Του ελληνοκύπριου στρατιώτη 

του έδωσα μερικά βιβλία για τον 

τουρκοκύπριο στρατιώτη. Ο διοικητής 

του Τουρκοκύπριου στρατιώτη βρίσκει 

αυτά τα βιβλία κάτω από το κρεβάτι 

του και τον βάζουν φυλακή. Ο ίδιος ο 

ελληνοκύπριος στρατιώτης έρχεται και 

πάλι και μου δίνει άλλο ποίημα από 
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άλλον τουρκοκύπριο στρατιώτη.

Ο Ελληνοκύπριος στρατιώτης μετά από 

μερικά χρόνια έπαθε ένα δυστύχημα 

κι έμεινε παράλυτος. Ο τουρκοκύπριος 

στρατιώτης δεν είχε πια επαφή ούτε 

νέα του. Με την πρώτη ευκαιρία όταν 

μπορούσαν να πάνε οι ελληνοκύπριοι από 

εκεί (στα κατεχόμενα), ο τουρκοκύπριος 

στρατιώτης (τότε) ρώτησε τι γίνεται ο 

φίλος του ο Κυριάκος. Μόλις άνοιξαν 

«οι πόρτες» και μπόρεσε να έρθει από 

εδώ (στην Ελεύθερη Κύπρο) πήγε ο 

Τουρκοκύπριος στο σπίτι του Κυριάκου, 

τον σήκωσε με τα ίδια του τα χέρια και 

μας τον έφερε στο σπίτι μας για να με 

γνωρίσει, την Έλλη Παιονίδου που του 

μετάφρασε τότε τα ποιήματα. 

Αυτή ήταν η γνωριμία μου με την 

τουρκοκυπριακή ποίηση με δύο λόγια…

Το αποκορύφωμα όλης αυτής της κίνησης 

που έγινε, ήταν ότι κάποια στιγμή η ΕΔΟΝ 

αποφάσισε να εκδώσει ένα βιβλίο με 

τον τίτλο «Κάτω από τον ίδιο ουρανό», 

με ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή 

ποίηση. (Στο ΡΙΚ 2, η εκπομπή Biz/Εμείς, 

έχει ένα πρόγραμμα που λέγεται «Κάτω 

από τον ίδιο ουρανό», η ιδέα δόθηκε 

από το βιβλιαράκι αυτό.). Ήμασταν 

οι πρώτοι που ήρθαμε σε επαφή με 

Τουρκοκύπριους όταν δεν υπήρχε 

καμία επαφή, δε γινότανε ούτε θέμα 

να μιλήσεις με τους Τουρκοκύπριους. Η 

κοπέλα Σεγκούλ που ασχολείται με τους 

αγνοούμενους, βρίσκει τους σορούς των 

αγνοουμένων, συναντήθηκε με το γιο μας 

στο εξωτερικό και του είπε ότι η μητέρα 

σου και ο πατέρας σου ήταν οι πρώτοι, 

και πρέπει να τους θυμόμαστε διότι ήταν 

αυτοί που έκαναν την αρχή και ήρθαν σε 

επαφή με τους Τουρκοκύπριους. 

Στην ερώτηση μου το τι γίνεται 
σήμερα με το Κυπριακό, η Έλλη 
απάντησε

Υπάρχει μια μερίδα Τουρκοκυπρίων που 

σίγουρα θέλουν να ενωθεί η Κύπρος. 

Αλλά δυστυχώς πέρασαν πολλά χρόνια 

και κάθε φορά τα σχέδια που έρχονται 

είναι και χειρότερα. Και η απόσταση έγινε 

πολύ μεγάλη με τους Τουρκοκύπριους. 

Διότι τότε δεν υπήρχαν ούτε έποικοι, ο 

στρατός ήταν λιγότερο εξοπλισμένος, 

δεν είχαν κατοικήσει στα σπίτια των 

Ελληνοκύπριων. Από τότε έγιναν πολλές 

αλλαγές. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο, 

οι νέοι Τουρκοκύπριοι απογοητεύτηκαν 

κιόλας με το ΟΧΙ το δικό μας, που κατά 

τη γνώμη μας ήταν λάθος, έπρεπε να 

ήταν ΝΑΙ. Αλλά υπάρχει πάντοτε η 

θέληση του λαού που υπερπηδά αυτά τα 

εμπόδια. Ξέρουν οι Τουρκοκύπριοι όσο 

είναι ο τουρκικός στρατός από εκεί (στα 

κατεχόμενα) δεν θα νιώσουν ποτέ τους 

ελεύθεροι. Πρέπει να φύγει ο στρατός 

για να νιώσουν ελεύθεροι. Τώρα έχουμε 

επαφή με φίλους στα κατεχόμενα, 

οργανώνουμε εκδηλώσεις ποίησης. Εγώ 

πήγα εκεί (στα κατεχόμενα), διάβασα 

τα ποιήματα μου στα κατεχόμενα. Ο 

γιος μας συνάντησε τον πολύ γνωστό 

ποιητή τον Μπερχάμογλου που τώρα 

είναι πρύτανης Πανεπιστημίου, πριν 

τρεις μέρες στην Κωνσταντινούπολη. 

Τα ποιήματα του τα είδε και μέσα 

στις ταβέρνες. ΟΙ Τούρκοι οι φίλοι του 

τον θαύμασαν που ξέρει τον Αταόλ 

Μπερχάμογλου. Είναι σπουδαγμένος στη 

Μόσχα. Και ο Μεχμέτ Γιασίν ήρθε στο 

χωριό μας στη Βάσα όταν οργανώσαμε 

το «Καλλιτέχνες Ειρήνης», ήρθε και ο 

Αταόλ Μπερχάμογλου. Επικοινωνούμε 

στα αγγλικά. Ο ίδιος μιλά άπταιστα 

ρωσικά και γαλλικά. 

Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ ότι 

μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Γίνονται 

δύσκολα τα πράγματα όσο περνάει ο 

καιρός. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε 

άλλο. Μαζεύτηκαν πολλοί έποικοι, 

εκατοντάδες χιλιάδες και στο τέλος 

θα καταπνίξουν τους Τουρκοκύπριους. 

Αλλάζει η σύνθεση των κατοίκων, η 

δημογραφία του τόπου. Αλλά δεν πρέπει 

να είμαστε απαισιόδοξοι, πρέπει να 

κοιτάζουμε μπροστά, γίνονται μεγάλες 

προσπάθειες για καλύτερες επαφές 

μέσω του ΡΙΚ που συναντιούνται παρέες 

Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων 

που συζητάνε ότι δεν διαφέρουν 

από μας και στην ψυχολογία, κάνουν 

εκδρομές οι Ελληνοκύπριοι πηγαίνουν 

στα κατεχόμενα, οι Τουρκοκύπριοι 

έρχονται από εδώ. Γίνονται επίσης 

εκδρομές εκπαιδευτικές από ομάδες 

Ελληνοκύπριων που τους δείχνουν τ’ 

αρχαία στα κατεχόμενα. Μια φίλη μου 

Τουρκοκύπρια οργανώνει εκδρομές και 

μου είπε ότι οι Τουρκοκύπριες θέλουν 

να μάθουν να κάνουν παλουζέ (είδος 

γλυκού από σταφύλι). Ήραν στη Βάσα 

και τους δείξαμε εμείς πως φτιάχνεται. 

Δεν υπάρχει εχθρότητα. Η νεολαία δεν 

έχει κανένα λόγο να είναι εχθρική, έχουν 

ξεχαστεί πια. Θέλουν καινούργια ζωή. 

Βέβαια, δεν έχουν το συναισθηματικό 

δέσιμο που είχαμε εμείς. Τους 

θυμόμαστε ακόμα τους Τουρκοκύπριους 

της Λεμεσού – τα βούτυρα, το γάλα, το 

τυρί με το καζανάκι που περνούσε από 

το δρόμο. Έχουμε ένα κοινό όνειρα. Αν 

λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου, θα είναι 

ένας πανέμορφος τόπος, με ομορφιές 

που μπορούμε όλοι να μοιραστούμε. Αν 

καταλήξουν σε λύση, τότε θα πάνε σε 

δημοψήφισμα. Πιστεύω το ποσοστό του 

ΝΑΙ θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά. 

Η Ελλη και το παιδικό βιβλίο

Τώρα δεν μεταφράζω ποιήματα. 

Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με 

το παιδικό βιβλίο. Μετά την εισβολή 

αποφάσισα ότι αν δεν μιλήσουμε στα 

παιδιά γι’ αυτά τα ζητήματα, αν δεν τα 

διαφωτίσουμε, τίποτα δεν κερδίζουμε. 

Έτσι το πρώτο μου βιβλίο παιδικό 

είναι «Τα δυο αδέρφια και το μαύρο 

ποτάμι». Είναι μια χώρα πολύ όμορφη 

και αγαπημένη και ξαφνικά κατεβαίνει 

ένα μαύρο ποτάμι και το χωρίζει στα 

δυο – και μένει από τη μια πλευρά ο 

αδερφός και από την άλλη η αδερφή. 

Συμβολικά είναι το ίδιο πράγμα. Κι 

αυτό το έργο ανέβηκε και στο θέατρο 

με πολύ μεγάλη επιτυχία, ανέβηκε και 

στη Βουλγαρία. Γράφτηκε στη δεκαετία 

του 1980. Στην Κίνα βγαίνει ένα άλλο 

βιβλίο. «Τα δυο αδέρφια και το μαύρο 

ποτάμι» βραβεύτηκε και στην Κύπρο και 

στην Ελλάδα από το Σύνδεσμο Παιδικού 

Βιβλίου. Στη Σόφια είχε γίνει μια πάρα 

πολύ ωραία παράσταση. Γράφω παιδικό 

και ποίηση από τότε. 

Έγραψα και μερικά μυθιστορήματα για 

νέους με μηνύματα πάντοτε. Το πρώτο 

μου μυθιστόρημα για νέους ονομάζεται 

«Οι Σειρήνες του Μανχάταν». Μιλώ για 

τις Σειρήνες ειρωνικά. Είναι για έναν νέο 

14 χρονών που μπήκε στο πλοίο για την 

Αμερική κι όταν έφτασε εκεί, το έσκασε 

για να πάει λαθρομετανάστης διότι 

άκουγαν ότι η Αμερική είναι η χώρα της 

επαγγελίας. Τις πρώτες σειρήνες που 

άκουσαν αυτοί οι νέοι όταν έφτασαν 

εκεί ήταν των νοσοκομειακών και 

αστυνομικών, αυτές ήταν οι Σειρήνες 

του Μανχάταν. Αρχίζει το κυνηγητό, 

δουλεύουν σκληρά σε διάφορα 

εστιατόρια, πλένουν πιάτα, κτλ. Ένας 

άθλος η ζωή τους. Αλλά τα καταφέρνει ο 

νεαρούλης, σπουδάζει, πάει σε νυχτερινό 

σχολείο. Το 1940 με 1950 η Κύπρος είχε 

ένα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα 

προς Αγγλία, Αυστραλία, Αμερική. Καμιά 

φορά πάω σε σχολεία και μιλώ για τους 

μετανάστες. Διότι ακόμα στα παιδιά 

υπάρχει μια συμπεριφορά αφ’ υψηλού 

προς τους ξένους μετανάστες στην 

Κύπρο σήμερα. Και τους λέω το ξέρετε 

ότι οι παππούδες σας ήταν σ’ αυτή 

τη μοίρα και πήγαιναν και δούλευαν 

στο εξωτερικό; Θα σας άρεσε να τους 

μεταχειρίζονται μ’ αυτό τον τρόπο; 

Για μένα δεν είναι δύσκολο να γράφω 

για παιδιά. Είναι ευχαρίστηση μου 

να γράφω για παιδιά. Ίσως γιατί είχα 

πρώτα τα παιδιά μου, μετά τα εγγόνια 

μου κι έγραφα γι’ αυτούς ιστοριούλες, 

παραμυθάκια. Η ποίηση είναι κάτι άλλο, 

τη σέβομαι πιο πολύ, φοβάμαι λίγο να 

εκδώσω.  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ξημερώματα της Κυριακής 31 

Μαρτίου του 1946 κι’ ενώ σε όλη 

την Ελλάδα άνοιγαν οι κάλπες, για τις 

πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, μια 

ομάδα ανταρτών, με αρχηγό τον καπετάν 

Υψηλάντη, Αλέξης Ρόσιος το πραγματικό 

του όνομα, εξαπολύουν αιφνιδιαστική 

επίθεση στον σταθμό χωροφυλακής στο 

Λιτόχωρο. Η ιστορία λέει πως κείνη τη 

στιγμή άρχιζε ο Εμφύλιος. Κι’ αυτό είναι 

η αλήθεια.

Είπαν και είναι γεγονός, ότι το χτύπημα 

ήταν μια απάντηση στις διώξεις, 

στις εξορίες και στις εκτελέσεις που 

υφίσταντο οι πολίτες της χώρας, της 

Ελλάδας, μετά την Συμφωνία της 

Βάρκιζας, την οποία συμφωνία η δεξιά 

παράταξη δεν σεβάστηκε και ούτε 

εφάρμοσε. 

Στις 17 Μαΐου του 1944 αρχίζει στο 

Λίβανο, στο προάστιο της Βηρυτού Ντουρ 

Ελ Σαουέρ, το Συνέδριο του Λιβάνου, 

όπως έχει καταχωρηθεί στην νεώτερη 

ελληνική ιστορία. Εικοσιπέντε Έλληνες 

από τον πολιτικό και στρατιωτικό χώρο 

συγκεντρώθηκαν εκεί για να φτιάξουν 

την...καινούργια Ελλάδα (;)

Κείνο το Συνέδριο δεν ήταν τίποτα 

παραπάνω από μια αναμέτρηση των 

δύο παρατάξεων. Κι’ εκεί αποφασίστηκε 

ο Εμφύλιος μετά από τις εντολές του 

Τσώρτσιλ. Του Τσώρτσιλ ο οποίος δέκα 

μέρες πριν από το Συνέδριο του Λιβάνου, 

στις 5 Μαΐου του 1944 τηλεγραφούσε 

στον Ήντεν, τότε πρωθυπουργό της 

Αγγλίας. 

Πρέπει να επιτύχουμε ρήξη με το 

ΕΑΜ. Το Φόρεϊν Όφφις πρέπει να 

καταστρώσει την πιο ισχυρή επίθεση 

κατά του ΕΑΜ. Η όλη βοήθεια μας θα 

πρέπει να δοθεί στον Ζέρβα και αυτή 

θα πρέπει να αυξηθεί. Στο μεταξύ ας 

ετοιμάζουμε τα κανόνια μας. Θα πρέπει 

να είστε βέβαιος ότι θα φτάσουμε στην 

ρήξη με το ΕΑΜ.

Και φυσικά η ρήξη άρχισε με τον 

ματωμένο Δεκέμβρη του 1944 για να 

συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί με τον 

Εμφύλιο.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 1945 αρχίζει 

στην Γιάλτα της Κριμαίας η Συνδιάσκεψη 

των τριών ηγετών Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ 

και Στάλιν. Στη συνδιάσκεψη αυτή η 

τύχη και το μέλλον της μεταπολεμικής 

Ευρώπης θα μοιραστεί σε ποσοστά 

πάνω σ’ ένα κομμάτι χαρτί. Το 90% της 

Ελλάδας θα δοθεί στην κυριαρχία της 

Αγγλίας. Ο Τσώρτσιλ το επεδίωξε και το 

κατάφερε. Τα πάντα πλέον είναι έτοιμα 

για το μεγάλο χτύπημα. Μετά από ένα 

χρόνο ο Εμφύλιος θα αρχίσει. Κι’ ενώ η 

Αγγλία οργανώνεται η Ρωσία αδιαφορεί 

και η Αμερική, είναι σίγουρη για το 

μέλλον και περιμένει τη σειρά της. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ενημερωμένος 

για όλα αυτά, στον εναρκτήριο λόγο του, 

στο Συνέδριο του Λιβάνου, θα πει. 

Δεν είναι ο ξένος κατακτητής αλλά 

δυστυχώς ο εμφύλιος πόλεμος ο οποίος 

υπονομεύει θανασίμως το μέλλον μας.

Κι’ ενώ το Συνέδριο γίνεται κεκλισμένων 

των θυρών, ο εναρκτήριος λόγος του 

Παπανδρέου θα μεταδοθεί από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό του Καΐρου. 

Πάνω στους Κορυσχάδες της Ευρυτανίας, 

όπου βρισκόταν η Προσωρινή κυβέρνηση 

της Ελλάδας θα ακουστεί η εκπομπή του 

Καΐρου και παρ’ ολίγο το Συνέδριο να 

τιναχτεί στον αέρα.  

Χρόνια μετά ο Παπανδρέου θα 

μετανιώσει για όλα αυτά. Και θα 

καταφέρει, με τα Ιουλιανά  του 1965, 

να γίνει ο Γέρος της Δημοκρατίας. 

Όμως θα είναι πολύ αργά. Η Ελλάδα 

ήδη έχει φορτωθεί τα συντρίμμια ενός 

καταστροφικού Εμφύλιου και οι ευθύνες 

του Παπανδρέου είναι μεγάλες.

Στις 12 Μαρτίου του 1947 ο πρόεδρος της 

Αμερικής Χάρρυ Τρούμαν ανακοινώνει 

το δόγμα που πήρε το όνομά του. 

Δόγμα Τρούμαν. Με το δόγμα αυτό οι 

Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν 

την συνέχιση του Εμφύλιου τον οποίον 

η Αγγλία εγκαταλείπει κατεστραμμένη 

οικονομικά.

Κείνος ο Εμφύλιος, ο οποίος διήρκεσε 

μέχρι τον Αύγουστο του 1949 ήταν 

μια σύγκρουση με τις μεγαλύτερες 

απώλειες, ανθρώπινες, οικονομικές και 

υλικές, που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα.

Όλα αυτά οι δυο αντίθετοι, οι δυο 

πρωταγωνιστές του βιβλίου, θα τα 

συναντούν, θα τα βλέπουν και θα τα 

ζουν σε κάθε τους βήμα.

Εκεί, προς το τέλος αυτού του 

φοβερού πολέμου είναι που οι δύο 

αντίθετοι, οι δύο πρωταγωνιστές της 

ιστορίας που πραγματεύεται το βιβλίο, 

συναντώνται, μετά από κάποια μάχη, 

ελαφρά τραυματισμένοι και οι δύο 

και ξεχασμένοι από τους δικούς τους. 

Σηκώνουν τα όπλα τους. Όμως κανείς 

από τους δύο δεν πατάει την σκανδάλη. 

Μέσα τους κάποια ξεχασμένη φωνή 

τους θυμίζει πως είναι αδέλφια.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του 

βιβλίου του ο συγγραφέας Διονύσης 

Κονταρίνης, η γενιά του τότε, είχε την 

ατυχία να ζήσει αυτόν τον Εμφύλιο. 

Ήταν τότε, που νέα παιδιά έπρεπε να 

ξεκινήσουν τη ζωή τους χωρίς κανένα 

ιδανικό, χωρίς κανένα όνειρο, χωρίς 

κάποιο στόχο. Ένα χρόνο πριν είχε 

τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος 

πόλεμος. Ένας πόλεμος που μέσα στις 

παιδικές τους ψυχές είχε γκρεμίσει 

τα πάντα. Κι ήρθε ο Εμφύλιος για 

να συμπληρώσει την ψυχική τους 

καταστροφή. Ήταν τότε που μέσα στις 

ψυχές αυτών των παιδιών γεννήθηκε 

ένα μεγάλο ερωτηματικό, ένα μεγάλο 

«γιατί;» ένας απέραντος πόνος. Κι 

αναφέρει ακόμα ότι παιδάκι τότε 

προσπαθούσε να καταλάβει πως και 

γιατί όλοι οι άντρες της γειτονιάς του 

που κάθε βραδάκι, καθισμένοι στο μικρό 

ταβερνάκι με μια σαρδέλα και δυο ελιές 

έπιναν αδελφωμένοι το κρασάκι τους 

και μιλούσαν για τα βάσανά τους και τη 

φτώχια τους, πως γίνεται τώρα να έχουν 

σηκώσει τα όπλα και να σημαδεύουν ο 

ένας τον άλλον.

Μ’ αυτό το βιβλίο ο Διονύσης Κονταρίνης 

δεν προσπαθεί  απλά να γράψει ένα 

βιβλίο. Δεν δοκιμάζει να διηγηθεί μια 

ιστορία. Θέλει να ακουστεί η κραυγή 

της γενιάς του. Θέλει να μάθει ο κόσμος 

ότι αυτόν τον πόλεμο δεν τον ήθελαν. 

Κανείς δεν τον ήθελε. Καμιά από τις 

δύο παρατάξεις. Έπρεπε όμως να γίνει 

γιατί έτσι πρόσταζαν τα συμφέροντα 

αυτών που έλεγαν ότι μας πρόσφεραν 

«ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ» 

Του Δημήτρη Φρεζούλη, αρχισυντάκτη της εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ της Χίου
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από την Ελπίδα Μητρολιού-Γαρέφω, Ν. Παντελεήµωνας, 60065, Πιερίας, 
14.3.2014

Αγαπητή Τασούλα, 

Γεια χαρά. Τα συγχαρητήρια μου 

για το περιοδικό σας ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Το 

παίρνω ταχτικά τώρα αν και το διάβαζα 

και παλιά. Τώρα μου το στέλνετε και σας 

ευχαριστώ πολύ. 

Τασούλα μου, απευθύνομαι προσωπικά 

σε σένα με την παράκληση να 

δημοσιεύσετε το γραφτό αυτό στο 

Καλημέρα. Γράφω για τη φίλη μου 

Σουλτάνα, η οποία ήταν αναγνώστρια του 

περιοδικού σας και όχι μόνο, το μοίραζε 

και σε άλλους αναγνώστες. Πιστεύω να 

βρείτε χώρο να το δημοσιεύσετε. Με 

φιλικούς συντροφικούς χαιρετισμούς 

σε όλη την ομάδα της συντακτικής 

επιτροπής. Σας ευχαριστώ, με εκτίμηση 

Ελπίδα Μητρολιού-Γαρέφω.

Στη μνήμη της αγαπημένης και 
αξέχαστης φίλη μου Σουλτάνα 
Τοκαλάκη-Χαρατσίδου
Η Σουλτάνα Τοκαλάκη-Χαρατσίδου 

γεννήθηκε στο χωριό Εύρωπο Κιλκίς 

και απεβίωσε στις 8 Φλεβάρη 2014. 

Κατάγονταν από αγροτική οικογένεια. 

Η Σουλτάνα παντρεύτηκε μικρή τον 

συγχωριανό της Σίμο Τοκαλάκη. Ο Σίμος 

ήταν οργανωμένος και μέλος του ΚΚΕ. 

Μαζί πήραν ενεργό μέρος στην Εθνική 

Αντίσταση. Ο Σίμος κατατάχτηκε στον 

μόνιμο ΕΛΑΣ. Ταχτικά γίνονταν έρευνα 

στο σπίτι του και την Σουλτάνα την 

τρομοκρατούσαν οι ΠΑΟτζίδες γιατί ο 

άντρας της ήταν ΕΛΑΣίτης. 

Μια μέρα πέρασε από το χωριό τους 

τμήμα του ΕΛΑΣ, μαζί τους και ο Σίμος. 

Η Σουλτάνα ήταν σε προχωρημένη 

εγκυμοσύνη, αλλά φοβούμενη πως 

όταν φύγουν οι αντάρτες, θα έρθουν 

οι Γερμανοί ή οι ΠΑΟτζίδες, τους 

ακολούθησε. Στα ριζά του Πάικου βγήκε 

από τη φάλαγγα λίγα μέτρα παρεκεί 

και έτσι απέκτησε υγιέστατο κοριτσάκι. 

Ο άντρας της ο Σίμος ήταν σύνδεσμος 

του τμήματος και δεν μπόρεσε να την 

δει. Η Σουλτάνα με τη βοήθεια μιας 

αντάρτισσας  έφτασαν στα λημέρια 

των ανταρτών του βουνού Πάικου. Την 

άλλη μέρα με παπά και με κουμπάρο 

βάπτισαν το νεογέννητο μωρό στο καζάνι 

που μαγείρευαν οι ΕΛΑΣίτες φαγητό. 

Κουμπάρος ήταν ο Καρυοφυλλίδης 

Γιάννης, Καπετάν Στάθης. Όταν ζήτησε 

ο παπάς το όνομα, όλοι φώναξαν 

Λαοκρατία. Το κοριτσάκι μεγάλωσε με 

το όνομα αυτό. 

Με την παράδοση των ανδρειωμένων 

όπλων του ΕΛΑΣ (μετά τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας) ο Σίμος γύρισε στο σπίτι του 

στη νεαρή γυναίκα του, στην οικογένεια 

του. Δεν πρόλαβε να χαρεί την Ελευθερία, 

συλλαμβάνεται από τη χωροφυλακή για 

τη δράση του στην κατοχή ενάντια στους 

Γερμανούς και στις συμμορίες της ΠΑΟ.  

Άγρια ξυλοκοπήθηκε, φυλακίστηκε και 

εξορίστηκε. 

Όταν γύρισε από την εξορία στο σπίτι 

του άρχισαν τα κυνηγητά περισσότερα 

και χειρότερα. Αναγκάζεται ο Σίμος να 

πάρει το δρόμο του βουνού μαζί με 

τα δύο αδέλφια του και τον αδελφό 

της Σουλτάνας για να σώσουν τη ζωή 

τους. Πικρό ήταν το τέλος του Σίμου, 

του διμοιρίτη. Σκοτώθηκε στο Μάλι-

Μάδι στην επίθεση το Σεπτέμβρη 

1948 στο Βίτσι. Στο Πάικο σκοτώθηκε 

ο μικρός αδελφός του και ο αδελφός 

της Σουλτάνας το 1948. Έπεσαν για 

την ελευθερία, την ανεξαρτησία της 

πατρίδας μας, για μια καινούργια 

κοινωνία. 

Η Σουλτάνα με τα δυο της μικρά 

παιδάκια, τη μάνα της και το μικρό της 

αδελφό έφυγαν από το χωριό να σωθούν 

από την τρομοκρατία. Στάλθηκαν στο 

Μπούλκες. Εκεί η Σουλτάνα δούλευε. 

Η Σουλτάνα ήταν σε ενδιαφέρουσα 

κατάσταση όταν έφυγε. Και εκεί στο 

Μπούλκες απέκτησε υγιέστατο αγοράκι. 

Ο Σίμος δεν το έμαθε, δεν γνώρισε το 

γιο του. Αλλά και ο Λάμπρος, ο γιος του, 

δεν γνώρισε τον πατέρα του. Η Σουλτάνα 

στάθηκε στα πόδια της. Πάλεψε με τις 

δυσκολίες στη ζωή της για να μεγαλώσει 

τα παιδάκια της. 

Στην πολιτική προσφυγιά στην 

Τσεχοσλοβακία ξαναπαντρεύτηκε 

το δεύτερο σύντροφο της ζωής της, 

τον Πολυχρόνη Χαρατσίδη-Βράχο. 

Απέκτησαν άλλα τρία παιδιά. Ήταν 

ηρωίδα μάνα έξι παιδιών. Στην 

Τσεχοσλοβακία δούλεψε σε διάφορα 

εργοστάσια, βρεφικό σταθμό, Κρνοφ, 

κλπ. 

Εγώ την γνώρισα το 1955 όταν βγήκα 

από το νοσοκομείο του Σούμπερκ όπου 

νοσηλευόμουν και πήγα στον άντρα 

μου Μήτσο στην Πράγα. Μέναμε 

στο ίδιο σπίτι, στον ίδιο όροφο, οι 

πόρτες μας δίπλα-δίπλα. Ήρθε να μας 

καλωσορίσει και όταν μιλήσαμε νόμιζα 

πως γνωριζόμασταν χρόνια. Απλή, 

καταδεχτική, καθαρή, καλή νοικοκυρά, 

δουλευτάρα. Αυτό ήταν. Γίναμε καλές 

φίλες, συμπαραστέκονταν η μία την 

άλλη, πολύ δεμένες μεταξύ μας, 

αγαπημένες αδελφές. Μου έλεγε «Δεν 

έχω αδερφή, έχω εσένα». Είχαμε μεγάλη 

αλληλοβοήθεια μεταξύ μας, ιδιαίτερα 

όταν αρρωστούσαν τα παιδιά μας, 

πρόσεχε η μία της άλλης τα παιδιά, και 

η δεύτερη πήγαινε δουλειά. 

Αργότερα δουλεύαμε στο ίδιο 

εργοστάσιο «TESLA» στην Χολέσιοβιτσε 

στην Πράγα. Η Σουλτάνα αναδείχτηκε 

...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................

φιλία αλλά μας ζητούσαν αίμα. Κι η μεν 

εθνικόφρονη παράταξη δεν μπορούσε 

να μην τον κάμει αφού στο λαιμό της 

υπήρχε το κοφτερό μαχαίρι των Άγγλων 

του Τσώρτσιλ. Κι η αριστερή παράταξη 

δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να τον 

αποφύγει, αφού τόσο έντεχνα της τον 

πρόσφεραν. Θα πρέπει να περάσουν 

πολλά χρόνια για ν’ ακουστεί και από τις 

δύο παρατάξεις.

Εκείνος ο πόλεμος δεν έπρεπε να γίνει. 

Όμως πολύ αργά.

Όλα αυτά θα τα κουβεντιάζουν οι δύο 

αντίθετοι αφού κάποια στιγμή πίστεψαν 

πως άδικα σκοτώνονται μεταξύ τους. 

Μέσα στην πορεία τους προς τη φυγή 

και με την υπόκρουση του πολέμου 

που νύχτα μέρα συνεχίζεται πλάι 

τους, θα βρουν την αλήθεια. Όμως τα 

συντρίμμια κείνου του αδελφοκτόνου 

πολέμου η γενιά εκείνων των παιδιών 

τα φορτώθηκε και τα κουβαλάει πάνω 

της μέχρι σήμερα. Κι υπάρχουν ακόμη 

και σήμερα πάνω τους τα κατάλοιπα 

εκείνου του αδελφοκτόνου Εμφύλιου. 

Αυτά όλα είναι που  οδήγησαν τον 

Διονύση Κονταρίνη στη συγγραφή 

αυτού του βιβλίου. Να ακουστούν 

κάποιες αλήθειες. Να βγουν κάποια 

συμπεράσματα και να μάθουν οι 

νεώτεροι όλα όσα για πολλούς λόγους 

η ιστορία δεν τολμά ακόμη ούτε και 

σήμερα να τα πει. Στην δικιά σας κρίση 

είναι όσα θα διαβάσετε.
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Αγαπητή μας Τασούλα Ζησάκη, σε 

παρακαλώ τόσο το άρθρο όσο και η 

φωτογραφία να δημοσιευτούν στην 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, με εκτίμηση Καλόγερος 

Νίκος, Μάης 2014.

Μια από τις μαζικότερες 
Πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις 
(από το «Ρίζο», 2 Μάη 2014)
Η μεγάλη πορεία κατέληξε στο Μνημείο 

για τους νεκρούς του Μάη του 1936.

Στη Θεσσαλονίκη έγινε μια από 

τις μεγαλύτερες Πρωτομαγιάτικες 

απεργιακές συγκεντρώσεις, στο άγαλμα 

Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση μίλησαν 

ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, μέλος της 

Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ 

(Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο 

Ελλάδας) και ο Βασίλης Αρτεμίου, 

Πρόεδρος της ΠΟΕΕΠ. 

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους 

της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό του 

μεγέθους ήταν το γεγονός ότι η κεφαλή 

της βρίσκονταν στη συμβολή των οδών 

Τσιμισκή και Βενιζέλου και το τέλος της 

στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και 

Παύλου Μελά (Διαγώνιος).

Η πορεία ολοκληρώθηκε στον χώρο 

θυσίας των εργατών το Μάη του 1936, 

στη συμβολή των οδών Εγνατία και 

Βενιζέλου. Στον χώρο-σύμβολο της 

πάλης της εργατιάς της Θεσσαλονίκης, 

τον Μάη του 1936, όπου έγινε 

κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους 

του Σωματείου Καπνεργατών «Παν-

καπνεργατικό», τη Γραμματεία 

Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ, το ΠΑΜΕ 

Νέων και δεκάδες εργατικά σωματεία 

της πόλης. Στεφάνια κατέθεσαν επίσης 

η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, 

η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής 

Μακεδονίας της ΚΝΕ.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο 

υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας Γιάννης Ζιώγας, ο 

υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης 

Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Ιγνατιάδης, ο 

υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Γιάννης Δελής, καθώς και οι υποψήφιοι 

δήμαρχοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε 

όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης.

Στην πορεία της Πρωτομαγιάς 

συμμετείχαν και πολλά παιδιά 

επαναπατρισμένων πολιτικών 

προσφύγων. Ανάμεσα σ’ αυτούς οι 

Καραφυλλούδης Φυλάκος (Νικηφόρος) 

από την Τασκένδη με καταγωγή από τα 

Λάβαρα Έβρου και ο Καλόγερος Νίκος 

από την Τσεχοσλοβακία με καταγωγή 

από τις Εκκλησιές Γρεβενών. Οι δυο 

τους είναι στη φωτογραφία, αριστερά ο 

Καραφυλλούδης και δεξιά ο Καλόγερος 

στην πλατεία Αριστοτέλους στη 

Θεσσαλονίκη.

Κ: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο 

για το υλικό που μας έστειλε, τα βιβλία 

– «Η στρατιωτική επέμβαση των 

καπιταλιστικών χωρών ενάντια στη 

Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα, 1918-

1920», του Κώστα Αυγητίδη, εκδόσεις 

Σύγχρονη Εποχή, ‘Οι Ανατολικές 

Συνοικίες το Δεκέμβρη του 1944, 

έκδοση της 6ης Αχτίδας της ΚΟΑ, Αθήνα 

1945», Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 

«Ματωμένα Χώματα, Διδώ Σωτηρίου, 

εκδ. Κέδρος, «Έλληνες Ποιητές», Κώστα 

Καρυωτάκη, εκδ. Καθημερινή 2014, 

«Ιούλιους Φούτσικ, Ρεπορτάζ κάτω απ’ 

την Κρεμάλα», Σύγχρονη Εποχή, δύο CD 

«Μακεδονίτικο γλέντι από τα Γρεβενά» 

και «Οι παραγγελίες της παρέας». 

Από τη Θεσσαλονίκη, γράφει ο Νίκος Καλόγερος:

πολλές φορές πρωτοπόρα εργάτρια, 

βραβεύτηκε με διάφορα αναμνηστικά 

και χρηματικά ποσά. Ήταν ευσυνείδητη 

στη δουλειά της. Ως πρωτοπόρα 

εργάτρια επισκέφτηκε τον Πρόεδρο του 

τσεχοσλοβάκικου κράτους Γ. Χουσάκ και 

βραβεύτηκε.

Η Σουλτάνα ήταν μέλος του ΚΚΕ, 

έπαιρνε ενεργό μέρος στη ζωή της 

ΚΟΒ (Κομματική Οργάνωση Βάσης) 

και σε όλες τις εκδηλώσεις που 

οργάνωνε η Κομματική Οργάνωση της 

Πράγας – εράνους, γιορτές, επετείους, 

παρελάσεις, διαμαρτυρίες ενάντια στην 

Χούντα, κ.ά. Αγαπούσε τα παιδιά της, 

τα μεγάλωσε με αγάπη και στοργή, 

σπούδασαν και τα έξι της παιδιά. Τα 

διαπαιδαγώγησε να αγαπούν την 

πατρίδα τους την Ελλάδα. Ήταν Άγγελος 

Φύλακας της οικογένειας της. 

Επαναπατρίσθηκε το 1988. Έμενε 

στη Θεσσαλονίκη. Η φιλία μας και 

στην Ελλάδα συνεχίστηκε. Ήρθε στο 

χωριό που μένω να μας επισκεφτεί για 

μια βδομάδα. Ήρθε και ο Βράχος, ο 

σύντροφός της και έμεινε τρεις μέρες. 

Μέχρι τελευταία τηλεφωνιόμασταν 

ταχτικά. Η φιλία μας πέρασε και στα 

παιδιά μας και συνεχίζεται. Η χαρά της 

Σουλτάνας ήταν όταν μαζεύονταν και 

τα έξι παιδιά της όταν είχαν διακοπές. 

Χαίρονταν με τα εγγόνια και δισέγγονα 

της. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη χαρά της 

ζωής της. 

Έχασα μια εκλεκτή, αγαπητή, πιστή φίλη. 

Θα την θυμάμαι πάντα με το χαμόγελο 

στο στόμα της. 

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στα 

παιδιά της Γιώργο, Λαοκρατία, Λάμπρο 

Τοκαλάκη, Έλλη, Αθηνά και Αννούλα 

Χαρατσίδου, να ζήσουν και να την 

θυμούνται. Τα συλλυπητήρια μου στον 

αδελφό της Αντώνη και την οικογένειά 

του. Τα συλλυπητήρια μου στους 

υπόλοιπους συγγενείς της. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την 

σκεπάζει. Αιωνία η μνήμη της.

Ελπίδα Μητρολιού-Γαρέφω
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης 

αλλά και αποφασιστικότητας για 

τη συνέχιση εκείνου του τιτάνιου αγώνα 

του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας, μέσα σε άλλες συνθήκες 

βέβαια αλλά πάντα με τους ίδιους 

σκοπούς, για να γίνει ο λαός αφέντης 

στον τόπο μας, κατακτώντας την 

εργατική - λαϊκή εξουσία, η Πανελλήνια 

Ενωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 

και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με 

τη συμμετοχή πολλών αγωνιστών της 

ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, φίλων 

και απογόνων, κομμουνιστών και άλλων 

αγωνιστών, τίμησαν στο Τσίβνουβ 

της Πολωνίας τους τραυματίες που 

νοσηλεύτηκαν στο μυστικό στρατιωτικό 

νοσοκομείο (με τον κωδικό 250). 

Μεταφέρθηκαν εκεί το 1949, λίγο πριν 

και λίγο μετά τη λήξη του Εμφύλιου στην 

Ελλάδα. Ηταν μια σεμνή αγωνιστική 

εκδήλωση τιμής στο Μνημείο που έχει 

στηθεί, μέσα στο χώρο του στρατιωτικού 

νοσοκομείου, για τους τραυματίες 

μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ, που 

νοσηλεύτηκαν αλλά δεν άντεξαν και 

υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους και 

θάφτηκαν εκεί, στο νοσοκομείο.

Συμμετείχαν -εκτός από το πλήθος 

όσων φτάσαμε από την Ελλάδα για 

πρώτη φορά- οι στρατιωτικές αρχές 

του στρατοπέδου, που λειτουργεί στον 

ίδιο χώρο σήμερα, οι τοπικές δημοτικές 

αρχές της πόλης Τσίβνουβ και, βέβαια, 

συμμετείχαν πολλοί Ελληνες, πρώην 

πολιτικοί πρόσφυγες, που έζησαν 

και συνεχίζουν σήμερα να ζουν στην 

Πολωνία. Ενώ στην εκδήλωση που 

ακολούθησε στην κεντρική πλατεία 

της πόλης αργότερα, συμμετείχαν 

και πολλοί κάτοικοι της πόλης, που 

γνώρισαν τους Ελληνες μαχητές του ΔΣΕ 

την περίοδο της νοσηλείας τους αλλά 

και ως φιλοξενούμενους στη χώρα τους.

Ιδιαίτερα, στις σχετικές εκδηλώσεις, οι 

συμμετέχοντες τίμησαν και πρόβαλαν 

τη μεγάλη αξία της διεθνιστικής - 

προλεταριακής αλληλεγγύης του 

πολωνικού λαού και του σοσιαλιστικού 

καθεστώτος, που εκφράστηκε έμπρακτα 

και με την ίδρυση και λειτουργία 

του στρατιωτικού νοσοκομείου από 

την πολωνική κυβέρνηση, για την 

αποκλειστική νοσηλεία και περίθαλψη 

των τραυματιών του ΔΣΕ. Ηταν μια 

σημαντική προσφορά στον ηρωικό αγώνα 

του ελληνικού λαού, όπως τονίστηκε, και 

για την οποία οι εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ 

- ΔΣΕ, στις ομιλίες τους, εξέφρασαν 

την ευγνωμοσύνη τους και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στον πολωνικό λαό και το 

πρώην σοσιαλιστικό καθεστώς του.

Στην εκδήλωση που έγινε στο χώρο του 

νοσοκομείου, η συγκίνηση έφτασε στο 

κατακόρυφο τη στιγμή που χαιρέτισε 

ο 85χρονος, σήμερα, μαχητής του 

ΔΣΕ Δημήτρης Ελευθεριάδης από 

την Αριδαία Εδεσσας, ένας από τους 

πρώτους που έφτασαν, στις 25 Ιούλη 

1949, με την πρώτη ομάδα των 750 

τραυματιών και νοσηλεύτηκε με 

τραύμα στο πόδι του στο στρατιωτικό 

νοσοκομείο «250» της ΛΔ Πολωνίας. «Δε 

θα ξεχάσω ποτέ, όσο ζω, το σύνθημα 

που είδαμε γραμμένο μόλις φτάσαμε, οι 

τραυματίες μαχητές και μαχήτριες του 

ΔΣΕ, στο λιμάνι της Λ.Δ. Πολωνίας, όπου 

έγραφε: “Καλωσορίζουμε τους ήρωες 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας”»! 

Ανάλογη ήταν η συγκίνηση και στην πόλη 

Τσίβνουβ, με τη συμμετοχή των τοπικών 

αρχών με επικεφαλής το Δήμαρχο της 

πόλης, όταν διαβάστηκε μήνυμα του 

γιατρού Βλάντισλαβ Μπαρτσικόβσκι, 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Εκδήλωση για τους µαχητές του ΔΣΕ και τη διεθνιστική αλληλεγγύη
Στο Τσίβνουβ, στο πρώην µυστικό στρατιωτικό νοσοκοµείο (µε τον κωδικό 
250) που ίδρυσε το 1949 η ΛΔ Πολωνίας αποκλειστικά για τη νοσηλεία και 
περίθαλψη

Σε κλίµα αγωνιστικό - µαχητικό µε τις σηµαίες του ΚΚΕ και της Εθνικής 
Αντίστασης, οι αγωνιστές, οι φίλοι και απόγονοι της ΕΑ και του ΔΣΕ 
τίµησαν, µε εκδήλωση στο µνηµείο στο µυστικό στρατιωτικό νοσοκοµείο 
«250», τους µαχητές και τις µαχήτριες του ΔΣΕ που νοσηλεύτηκαν εδώ στο 
διάστηµα 1949-1951 των βαριά τραυµατιών του ΔΣΕ
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Διευθυντή του νοσοκομείου «250», 

στον οποίο η πολωνική σοσιαλιστική 

κυβέρνηση ανέθεσε την οργάνωση 

και την ευθύνη της λειτουργίας. Ο 

Μπαρτσικόβσκι (υπέργηρος, πλέον, 

που δεν μπορούσε να παραβρεθεί για 

λόγους υγείας) έχει γράψει και σχετικό 

βιβλίο για το «Ελληνικό νοσοκομείο 

στο νησί Βόλιν» (έχει μεταφραστεί στα 

ελληνικά από την Αθανασία Τζόκα).

Στα πλαίσια της εκδήλωσης τιμήθηκαν 

η μεγάλη αξία της διεθνιστικής - 

προλεταριακής αλληλεγγύης του 

πολωνικού λαού και του σοσιαλιστικού 

καθεστώτος, που εκφράστηκε έμπρακτα 

και με την ίδρυση και λειτουργία του 

στρατιωτικού νοσοκομείου από την 

πολωνική κυβέρνηση για τη νοσηλεία 

και περίθαλψη, αποκλειστικά, των 

τραυματιών του ΔΣΕ. Μοναδική 

προσφορά στον ηρωικό αγώνα του 

ελληνικού λαού, όπως τονίστηκε από τον 

εκπρόσωπο της Διοίκησης της ΠΕΑΕΑ 

- ΔΣΕ που χαιρέτησε και για την οποία 

οι εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ -τόσο 

στην εκδήλωση στο στρατόπεδο του 

νοσοκομείου «250» όσο και στο μνημείο 

στο Τσίβνουβ- απηύθυναν ένα «μεγάλο 

Ευχαριστώ» στον πολωνικό λαό και στο, 

πρώην, σοσιαλιστικό καθεστώς για όσα 

προσέφερε στους μαχητές του ΔΣΕ και 

τους Ελληνες πολιτικούς πρόσφυγες που 

φιλοξενήθηκαν στη χώρα.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση 

στεφάνων από τις στρατιωτικές και 

πολιτικές αρχές και την αντιπροσωπεία 

της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ενώ οι συμμετέχοντες 

τραγούδησαν το «Επέσατε θύματα 

αδέρφια εσείς...»

 

«ΚΩΔΙΚΟΣ 250, ΠΟΛΩΝΙΑ»

Ηταν το σύνθημα για το μυστικό 

στρατιωτικό νοσοκομείο που 

ιδρύθηκε, με απόρρητη διαταγή της 

κυβέρνησης της ΛΔ Πολωνίας, για την 

περίθαλψη των μαχητών και μαχητριών 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

(ΔΣΕ), στα πλαίσια της διεθνιστικής - 

προλεταριακής αλληλεγγύης προς το 

δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό από την 

Αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην 

Ελλάδα και τον τρίχρονο Εμφύλιο. 

Το, δυναμικότητας πάνω από 1.000 

κρεβατιών, «νοσοκομείο εκστρατείας», 

όπου θα νοσηλευόταν αποκλειστικά 

τραυματίες μαχητές και μαχήτριες του 

ΔΣΕ που αναμένονταν να φτάσουν 

μέσω της Αλβανίας στην Πολωνία, 

κατασκευάστηκε, διαμορφώθηκε, 

οργανώθηκε και στελεχώθηκε με 

προσωπικό μέσα σε τρεις, μόλις, μήνες 

(Μάης - Ιούλης 1949) στο Τσίβνουβ της 

ΛΔ Πολωνίας -σε μια εγκαταλειμμένη 

στρατιωτική βάση των Γερμανών ναζί, 

που την εγκατέλειψαν με την προέλαση 

του Κόκκινου Στρατού προς το Βερολίνο.

Οπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Πολωνός 

γιατρός - λοχαγός δρ.Βλαντυσλάβ 

Μπαρτσικόβσκι, γενικός Αρχίατρος του 

νοσοκομείου «250», η πρώτη αποστολή 

τραυματιών μαχητών και μαχητριών του 

ΔΣΕ αναχώρησε από την Αλβανία στις 13 

Ιουλίου του 1949 με το πολωνικό καράβι 

«Κόστσιουσεκ», όπου χώρεσαν 750 

τραυματίες, για να φτάσουν, μετά από 

διαδρομή 12 ημερών, στις 25 Ιούλη στο 

λιμάνι Σβινάουγστσιε της Πολωνίας. Από 

κει μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο 

μυστικό νοσοκομείο εκστρατείας «250», 

που είχε προετοιμαστεί για την υποδοχή 

τους. Η δεύτερη αποστολή -μεταφορά 

209 ασθενών- έφτασε στο Τζίβνουβ 

το Σεπτέμβρη του 1949. Πρωτύτερα 

έφτασαν 29 πολίτες με ακρωτηριασμένα 

άκρα. Στις 8/10/1949 έφτασαν πάνω από 

150 αντάρτες από, περίπου, 2,5 χιλιάδες 

που έφτασαν στο Σβινάουγστσιε με 

το καράβι «Κόστσιουσεκ». Το καράβι 

απέπλευσε από την Αλβανία το βράδυ 

της 27ης προς 28ης Σεπτεμβρίου 1949 

και μετά από 11 μέρες έφτασε στα 

πολωνικά παράλια. Η τρίτη μεταφορά 

(αποστολή) τραυματιών έφτασε στο 

Γκντάνσκ στις 26 Οκτωβρίου, πιθανόν με 

το ρουμανικό καράβι «Τρανσιλβάνια», 

το οποίο μετέφερε από την Αλβανία 

περίπου 2-3 χιλιάδες ανθρώπους. Η 

τελευταία αποστολή, το Δεκέμβρη του 

1949, ήταν μικρή λόγω πληρότητας 

του νοσοκομείου «250», έφτασαν εδώ 

μόνο 50 τραυματίες. Ενώ αργότερα, 

στις αρχές του ‘50, έφτασαν από 

άλλες σοσιαλιστικές χώρες και άλλοι 

τραυματίες μαχητές του ΔΣΕ. Σύνολο 

πέρασαν περί τους 2.000 τραυματίες 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας από 

το νοσοκομείο «250», όπου δέχτηκαν τη 

φροντίδα των υγειονομικών αρχών της 

ΛΔ Πολωνίας.

Επίσκεψη στο Αουσβιτς

Οι αγωνιστές της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, οι 

φίλοι και απόγονοι της ΕΑΜικής 

Αντίστασης και του Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας, φτάνοντας στην 

Πολωνία, στην πανέμορφη πόλη της 

Κρακοβίας, όπως περιλαμβανόταν στο 

πρόγραμμα της εκδρομής - προσκύνημα, 

επισκέφτηκαν το στρατόπεδο του 

Αουσβιτς, αποτίοντας φόρο τιμής 

στους αγωνιστές και τους πολίτες που 

βασανίστηκαν και θανατώθηκαν με το 

πιο φρικτό τρόπου από τα ναζιστικά 

τέρατα.

Ως γνωστόν, το στρατόπεδο του 

Αουσβιτς από τη ναζιστική κατοχή το 

απελευθέρωσε ο Κόκκινος Στρατός, 

στην επιχείρησης της Πολωνίας, 

προελαύνοντας προς το Βερολίνο, 

δίνοντας πάνω από 600 χιλιάδες θύματα 

Σοβιετικούς στρατιώτες. Κι όμως, μετά 

τις γνωστές ανατροπές στις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες, διαστρεβλώνοντας 

πλήρως τα ιστορικά γεγονότα και την 

ιστορία του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, 

οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, 

που εγκαταστάθηκαν μετά την 

αντεπανάσταση, το θεωρούν... κατοχή 

από τη Σοβιετική Ενωση!!

Οσον αφορά το στρατόπεδο του 

Αουσβιτς, αποτελούνταν από 3 
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στρατόπεδα συγκέντρωσης (Αουσβιτς Ι, 

Αουσβιτς ΙΙ - Μπιρκενάου και Αουσβιτς 

ΙΙΙ - Μόνοβιτς, που ήταν στρατόπεδο 

καταναγκαστικής εργασίας στο 

εργοστάσιο της «BUNA - WERKE IG FAR-

BEN»). Εδώ εξοντώθηκαν, με φρικτό 

τρόπο, πάνω από 3.000.000 κρατούμενοι 

-τα 2,5 εκατομμύρια εξοντώθηκαν με 

αέρια και 500 χιλιάδες πέθαναν από 

πείνα και διάφορες ασθένειες. Τα 

ίδια τα «ευρήματα» που εκτίθενται 

μέσα στο Μουσείο Μνήμης του 

στρατοπέδου προκαλούν την οργή και 

τον αποτροπιασμό και καταδεικνύουν 

τα, ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου, 

εγκλήματα των ναζί, που πρέπει να 

φρονηματίζουν τις νεώτερες γενιές, 

ώστε, ποτέ πια, να μην επιτρέψουν στο 

φασιστικό - ναζιστικό τέρας, που είναι 

γέννημα θρέμμα του καπιταλισμού, να 

επανακάμψει στο ιστορικό προσκήνιο.

Οι Ελληνες αγωνιστές, με τις κόκκινες 

σημαίες και το λάβαρο της Αντίστασης 

της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, επισκέφτηκαν τους 

θαλάμους κράτησης, στους θαλάμους 

αερίων και βασανιστηρίων και τους 

φούρνους που είχαν κατασκευάσει οι 

ναζί. Και, φυσικά, το Μουσείο Μνήμης 

του στρατοπέδου, όπου παρουσιάζεται 

το αποκρουστικό - απάνθρωπο 

εγκληματικό πρόσωπο του ναζισμού 

- φασισμού. Ηταν μια επίσκεψη - 

προσκύνημα στη μνήμη όλων των 

θυμάτων του ναζισμού, επαναλήφθηκε 

από την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τους αγωνιστές 

και φίλους της που δεν είχαν την 

προηγούμενη φορά την ευκαιρία ή τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν. Ολοι μαζί 

οι συμμετέχοντες βροντοφώναξαν: 

«Ποτέ πια φασισμός!», δίνοντας 

υπόσχεση πως θα αγωνιστούν ενάντια 

στο φασισμό και το σύστημα που γεννά 

το φασιστικό τέρας, που είναι η ακραία 

μορφή του καπιταλιστικού συστήματος. 

(Αναδημοσίευση από το «Ριζοσπάστη», 

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2014, του Γ. Ζ.)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
...............................................................................................................................                                     ...............................................................................................................................

Χρυσούλα Σλάβικ

Πρόσφατα «έφυγε» από κοντά 

μας η συντρόφισσα ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΣΛΑΒΙΚ. Η Χρυσούλα, παιδί πολιτικών 

προσφύγων, γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στη σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Στην 

Ελλάδα ήρθε 30 χρόνων και δε σταμάταγε 

να μιλάει για τις κατακτήσεις του 

εργαζόμενου λαού στις σοσιαλιστικές 

χώρες. Μέλος του Κόμματος έως το 

τέλος, έδινε το αγωνιστικό «παρών» σε 

όλους τους αγώνες της εργατικής τάξης 

και σε όλες τις εκδηλώσεις τόνιζε την 

ανωτερότητα του σοσιαλισμού όπως 

η ίδια τον είχε ζήσει. Η Χρυσούλα ήταν 

γνωστή καλλιτέχνης (τραγουδίστρια 

και μουσικός) στην Τσεχοσλοβακία και 

γενικότερα καλλιτεχνική φύση. Αξέχαστη 

συντρόφισσα και φίλη που άδικα χάθηκε 

τόσο πρόωρα.

Στη μνήμη της, οι σύντροφοί της από την 

Κέρκυρα, προσφέρουν στο ΚΚΕ μέσω της 

ΤΕ Κέρκυρας το ποσό των 600 ευρώ και 

υπόσχονται να συνεχίσουν τον αγώνα 

για τα σοσιαλιστικά - κομμουνιστικά 

ιδανικά. (από το «Ριζοσπάστη»)

Jaroslav Feyereisl 
(1912 – 2014)

Στις 20 Ιουλίου 2014 «έφυγε» από 

κοντά μας ο αγαπημένος δάσκαλος 

των Ελληνόπουλων του Παιδικού 

Σταθμού στο Κυσίμπλ Κυσέλκα, σε 

ηλικία 92 ετών. Το ΔΣ της ΕΚ Πράγας, 

η Σύνταξη του Καλημέρα και η Λέσχη 

Φιλελλήνων στέλνει τα πιο θερμά 

και ειλικρινή συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του. 

Rodina Mgr.  Jaroslava Feyereisla, ředitele 

školy v. v. , nám s hlubokou lítos~  oznámi-

la, že pan Jaroslav Feyereisl zemřel dne 

20. června 2014 ve věku 92 let. Společné 

rozloučení se zesnulým se konalo v 

obřadní síni v Hořovicích 25. 

června 2014.  Smuteční ozná-

mení nese v záhlaví verše

 

Sbohem dě� , musím jít,

odcházím tam, kde věčně 

září slunce svit.

Sen je vyplněn, přišel onen 

den,

kdy si sednem do kočáru ty 

a já …

Tato slova nám připomínají, že navždy 

odešel  učitel řeckých dě~  z Domova 

řeckých dě~  v Kysiblu Kyselce. 

Στη φωτογραφία ο δάσκαλος Γιάροσλαβ 

Φεϊρέσλ (1ος δεξιά) με τα παιδιά του 

ελληνικού εμφυλίου πολέμου στον 

Παιδικό Σταθμό της Κυσέλκα Κυσίμπλ.



Ελληνική Ημέρα στο Μπρνο



Αποφοίτηση 2014 του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης στην Πράγα

“EDUCATING TOMORROW’S LEADERS” 
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