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Τα νιάτα και το μέλλον
στις Ευρωεκλογές 2009
Στις 6 Ιούνη στο εκλογικό κέντρο της Πρεσβείας της Ελλάδας οι
Έλληνες στην Τσεχία ψηφίσανε στις ευρωεκλογές. Από τα 64
άτομα (συν τη δικαστικό αντιπρόσωπο, 65) 14 άτομα εγγεγραμμένοι δεν παρουσιάστηκαν για να ψηφίσουν. Μπορεί να έφταιγε ο
καιρός, έβρεχε και έκανε πολύ κρύο. Μπορεί να έφταιγε και η
αδιαφορία για αυτές τις εκλογές. Καλά που ο Δ. Πλούμπης
(ΠΑΣΟΚ) έκανε τον κόπο και μάζεψε τους ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ να έρθουν αυτή την κρύα μέρα να ψηφίσουν, αλλιώς μπορεί και να μην είχαμε εκλογικό κέντρο. Τα αποτελέσματα κατά
κόμμα είναι: Εγγεγραμμένοι 64 Ψήφισαν 51/79.69%
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Ο Δ. Πλούμπης ακόμα το σκέφτεται…

η Ε. Σπάλα έχει αποφασίσει…

και η νέα ψηφίζει για πρώτη φορά…
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Στιγμιότυπα από τις ευρωεκλογές στην Πρεσβεία της Ελλάδας. Αρχίσαμε με την Ερμιόνη Σπάλα για γούρι…
Ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Κοκόσης, ο Σύμβουλος κ. Στυλιανόπουλος και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος, κ.
Καλογιάννης, ο Σωτήρης Ζαβαλιάνης, η Χριστίνα και ο Δημήτρης, ο Βασίλης παίρνει τα δελτία, η κ. Καλογιάννη, και η εφορευτική επιτροπή στο τέλος με τον αναπληρωτή εκλογικό αντιπρόσωπο του ΚΚΕ, Γιώργο
Καρανίκο..

Η πιο όμορφη και καλή μάνα,
γιαγιά και μέλος της ΕΚ Πράγας
στις 6 Μαΐου έκλεισε τα 90 της χρόνια
Η Αλεξάνδρα Οικονόμου δε λείπει ποτέ από τις εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας.
Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1919 και το 1958 μετά από αρκετές δυσκολίες
ήρθε στην Τσεχοσλοβακία με τον εντεκάχρονο γιο της και τις δύο κόρες της.
Το 1943 η Αλεξάνδρα παντρεύτηκε στο χωριό Φούρκα και από τότε αισθάνεται Φουρκιώτισσα εάν και η ζωή της ήταν αρκετά δύσκολη σε αυτό το
χωριό. Είδαν τα μάτια της πολλά – και πολέμους (στην Κατοχή και τον εμφύλιο) και φτώχια. Ο σύντροφός της από το 1947 ήταν μαχητής του ΔΣΕ και
με την υποχώρηση ήρθε στην Τσεχοσλοβακία αφήνοντας τρία μικρά παιδιά
τα οποία η Αλεξάνδρα τα κοίταξε μόνη της μέχρι να συναντήσει τον άνδρα
της στην Τσεχοσλοβακία. Στην αρχή ήθελε και αυτή να επαναπατρισθεί, αλλά
τα παιδιά της δεν ήθελαν να παν μαζί με τους γονείς τους. Εξάλλου ήδη είχανε μάθει ότι πολλοί που επαναπατρίσθηκαν χωρίς τα παιδιά τους, μείνανε
μόνοι, χωρίς κάποιος να μπορέσει να τους βοηθήσει και φροντίσει. Μείνανε
ολομόναχοι. Άλλοι επιστρέψανε στην Τσεχία για να είναι κοντά στα παιδιά
τους. Όπως μας λέει στο χωριό της δεν έμεινε σχεδόν κανένας, όλοι μεταναστεύσανε στην Αμερική. Αυτή όμως ήρθε εδώ, δούλεψε, συνταξιοδοτήθηκε και ζει ευτυχισμένα με τα παιδιά και τα τρία εγγόνια της. (Στη φωτογραφία η Αλεξάνδρα με το γιο της και την εγγονή της)

Χρόνια πολλά Αλεξάνδρα, πολλή υγεία και ευτυχία και να σε βλέπουμε
ακόμα τόσα χρόνια στις εκδηλώσεις μας.
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Εκδηλώσεις της ΕΚ Πράγας
τον Απρίλη και Μάιο
11 Απρίλη – Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος της Τσεχίας και Σλοβακίας, Χριστόφορος, ευλόγησε το εκκλησάκι του νοσοκομείου Beroun (στους χώρους του νοσοκομείου όπου παραβρέθηκαν πολλοί πιστοί της Ορθοδοξίας, ο Πρέσβης της Ελλάδας,
κ. Κ. Κοκόσης, μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, μέλη της ΕΚ της Πράγας και μέλη του
προσωπικού του νοσοκομείου). Μετά τη Θεία Λειτουργία με τους ιερούς από διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες στην Τσεχία, ο Μακαριότατος πρόσφερε μια εικόνα Αγίου
ως προστάτη της εκκλησίας. Ο Μακαριότατος απέμεινε το υψηλό μετάλλιο των Αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου στον Διευθυντή του Νοσοκομείου Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ο
οποίος συνεχίζει να αναβαθμίζει το νοσοκομείο όπως τους εσωτερικούς χώρους έτσι
και τα ίδια τα κτήρια. Στους χώρους της κάποτε αποθήκης, ο Σωτήρης αποφάσισε
να προσφέρει στους ασθενείς και ένα εκκλησάκι με εξαιρετική διακόσμηση και οτιδήποτε χρειάζεται ένας τέτοιος χώρος περιλαμβάνοντας και ιερέα σε μόνιμη βάση.
Συγχαρητήρια Σωτήρη και καλή πρόοδο και περισσότερες επιτυχίες στην καλή δουλειά που προσφέρεις για την υγεία μας.

19 Απρίλη – Πάσχα των Ελλήνων στις ελληνικές ταβέρνες και εστιατόρια με όλα τα στοιχεία του ελληνικού Πάσχα – μαγειρίτσα, αρνάκια, κόκκινα αυγά, γλυκίσματα του Πάσχα, κ.α. Εμείς ήμασταν στον Όλυμπο
όπου για πρώτη φορά μαζευτήκαμε μέλη της Κοινότητάς μας, Έλληνες φοιτητές με τους γονείς τους που
ήρθαν ιδικά από την Ελλάδα για να γιορτάσουν στην Πράγα μαζί με τα παιδιά τους, η νεολαία της Κοινότητάς μας. Όπως πάντα η οικογένεια Νεδέλκου ήταν πανέτοιμη ακόμα και για ανθρώπους που δεν είχαν κλείσει τραπέζι. Δεν έλειπε και η μουσική με την υπέροχη φωνή της Σοφίας Παταρίδου και την ορχήστρα του
Μπρνο, «Ποσειδώνας» του Κώστα Χαραλαμπίδη. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, συζητήσαμε μέχρι τις πρωινές
ώρες…
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21 Απρίλη – 26 Απρίλη Όχι, δεν γιορτάσαμε την μαύρη επέτειο της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα (1968 – 1974)!!!! Μέλη της ΕΚ της Πράγας ήταν καλεσμένη στην Έκθεση Φωτογραφίας
«Points of View» από το Art Studio του Νικόλαου Παναγή υπό την αιγίδα των Πρεσβειών της Κύπρου στην
Πράγα και της Τσεχίας στη Λευκωσία. Ο Πρέσβης της Κύπρου, κ. Α. Αντωνιάδης άνοιξε την έκθεση και μετά
ακολούθησε δεξίωση (άριστα οργανωμένη από το Half&Half) στην οποία παραβρέθηκαν μέλη του διπλωματικού σώματος στην Πράγα, ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Κ. Κοκόσης, μέλη της ΕΚ της Πράγας, όπως και
πολλοί καλλιτέχνες από την Πράγα.

16 Μάη – Ξεκινήσαμε με τη βροχή, συνταξιούχοι και μη. Και όπως λέει η παροιμία «όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Εμείς βιαζόμασταν για να φτάσουμε στην πόλη Κρνοβ στην ώρα μας, να βάλουμε τα κόκκινα γαρύφαλλα στο μνημείο των Ελλήνων στο κεντρικό πάρκο της πόλης, να επισκεφτούμε το βοτανικό κήπο του
Κρνοβ, να δούμε το πρόγραμμα των παιδιών του ελληνικού σχολείου του Κρνοβ. Σε ούτε μία από αυτές τις
εκδηλώσεις δε μπορέσαμε να πάρουμε μέρος. Και η Ομοσπονδία των Ελληνικών Κοινοτήτων ακόμα μία
φορά οργάνωσε με εξαιρετική προσοχή την κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς, από την Πράγα, για
να «κόψουμε» το δρόμο περάσαμε στην Πολωνία και αντί να κάνουμε πέντε ώρες δρόμου, μας βγήκε
«ξινό», κάναμε εφτά ώρες και μόλις προλάβαμε τη συνάντηση με τους συμπατριώτες μας συνταξιούχους
από όλη την Τσεχία. Ήταν μια υπέροχα οργανωμένη συνάντηση με το βίντεο από την συνάντηση στο Τέχονιν να παίζει για να μας θυμίσει και την προηγούμενη συνάντηση στο Τέχονιν. (Το βίντεο ετοίμασε ο Κώστας Ηλιάδης.) Όπως πάντα αυτές οι συναντήσεις μας συγκινούν πάρα πολύ – τα «παιδιά» του 1948 είχαν
να πουν πολλά, συναντήσανε φίλους και γνωστούς που είχαν να δουν χρόνια, τα είπαν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία και ιδικά το Χρήστο Μπιάλα, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για την θερμή υποδοχή μας, για την άριστη οργάνωση της εκδήλωσης και βέβαια, για τα κόκκινα γαρύφαλλα που κατέθεσε
στο μνημείο εκ μέρους της ΕΚ Πράγας. Μια μικρή συμβουλή – είναι καλό να έχετε καλούς τραγουδιστές και
μαγείρους όταν πάτε σε τέτοια μακρινά ταξίδια. Ο Ηλίας Μιχόπουλος είχε φέρει ένα τετράδιο με τραγούδια
και εμείς τα τραγουδούσαμε. Η Βιολέτα Καρανίκου μας έμαθε «να μαγειρεύουμε» με τις συνταγές που μας
έλεγε στο λεωφορείο. Είναι αλήθεια ότι μέχρι να φτάσουμε στο Κρνοβ, όλοι ήμασταν πεινασμένοι (από τα
«φαγητά» της Βιολέτας) σαν τους λύκους…
Εκ μέρους της ΕΚ Πράγας ευχαριστούμε τον καλό μας χορηγό Πέτρο Μιχόπουλου για την οικονομική υποστήριξη για την εκδήλωση αυτή και το Στάθη Λάζαρη που μας πρόσφερε το μεγάλο του λεωφορείο για να
«απλωθούμε» στο μακρύ μας ταξίδι…
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27 Μάη – Η συναυλία του συγκροτήματος «Νίσος» υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κουλούρη
πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων».
Το συγκρότημα αποτελείται από εφτά μέλη –
τους Νίκου Κουλούρη
(κλαρίνο και μουσικοσυνθέτης, είχαμε την
ευκαιρία να ακούσουμε τις συνθέσεις
του Νίκου), Σοφία
Προύσαλη (τραγούδι),
Βαγγέλης Βασιλάκος
(σάζι και μπουζούκι), Θωμάς Ρόσσι (κρουστά,
καβάλ), Μίλαν Μπάτορ (λαούτο, ούτι), Πρέμεκ Μίχα
(κοντραμπάσο) και Γιάννης Γιαταγαντζίδη (λύρα). Το
συγκρότημα ιδρύθηκε στην πόλη Όστραβα και ήδη
έχει παρουσιάσει συναυλίες στην Όστραβα, Κωνσταντινούπολη και τώρα και στην Πράγα. Στην κατάμεστη αίθουσα από μέλη της ΕΚ Πράγας και των
άλλων εθνικών μειονοτήτων (Βούλγαροι, Ρώσοι, Γερμανοί, Τσιγγάνοι, Πολωνοί, Σλοβάκοι, κ.ά.) όπως και
πολλοί Τσέχοι φίλοι μας, όλοι αισθανθήκαμε ό τ ι
αυτό το συγκρότημα είναι κάτι το πολύ δ ι α φορετικό, κάτι το πολύ ιδιαίτερο, όχι μόνο με το ρεπερτόριο
με μικρασιάτικους ήχους,
αλλά και με το υψηλό
επαγγελματικό επίπεδο τέχνης και μουσικής
γνώσης.
Σχεδόν όλα τα μέλη
είναι απόφοιτοι
του κονσερβατόριο της Τσεχίας.
Οι καλεσμένοι
μουσικοί του συγκροτήματος ήταν
οι διάσημοι σε όλο τον
κόσμο
Ζαχαρίας
Σπυριδάκης (κρητική λύρα,
μας ήρθε από τα Χανιά,
Κρήτη), ο Derya Turkan (κωνσταντινοπολίτικη λύρα, από την Κωνσταντινούπολη) και ο Ariel Qassis (κανονάκι, από τη Χάιφα, Ισραήλ). Το ΔΣ της ΕΚ Π ρ ά γας, διοργανωτές της εκδήλωσης, ακόμα από τις
πρώτες νότες της ορχήστρας και την υπέροχη φωνή
της Σοφίας αισθανθήκαμε υπερήφανη που καταφέραμε να φέρουμε αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς της «Νίσου» με τους καλεσμένους τους, στην
Πράγα στα πλαίσια
του ετήσιου φεστιβάλ
της Πράγας «Η καρδιά
των
λαών»
σαν
πρώτη εκδήλωση του
Φεστιβάλ, στην καρδιά της Ευρώπης,
στην καρδιά της Τσεχίας, στην καρδιά της
Πράγας, στο «Σπίτι
Εθνικών
Μειονοτήτων», όπου μαζευτήκανε όχι μόνο Έλληνες μουσικοί
και τραγουδιστές, αλλά και πολίτες άλλων εθνικών
μειονοτήτων σε μια εκδήλωση η οποία έδειξε ότι η

μουσική δεν έχει σύνορα, ότι η μουσική ενώνει τους
λαούς, ότι η μουσική σημαίνει ειρήνη, φιλία και
αγάπη. Αυτό ήταν και το μήνυμα που μας έδωσαν το
συγκρότημα «Νίσος» με τους εξαιρετικούς της μουσικούς και καλεσμένους. Επιπλέον, όπως καταλάβαμε
δεν είναι και τόσο εύκολο να καλέσεις
τρεις μουσικούς σαν
το Ζαχαρία, Derya και
Ariel να παίξουν όλοι
μαζί σε μια συναυλία
διότι όλοι τους έχουν
πολλές συναυλίες σε
διάφορες χώρες του
κόσμου. Οι ακροατές
μας ήταν ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι, εμείς, οι διοργανωτές ευτυχισμένοι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο κύριος
Ποσπίσελ του Συμβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας
γ ι α τις μειονότητες, ο οποίος βαθιά συγκινημένος
ήταν από τους πρώτους που έτρεξε να αγοράσει το CD «Παραδοσιακή
Μουσική του Αιγαίου» της
«Νίσου», όπως και η Διευθύντρια του «Σπιτιού» μας,
η κυρία Χραμπάκοβα,
η οποία είχε φέρει και
ιδικό φωτογράφο
για να βγάλει σε βίντεο και φωτογραφίες από αυτή
την «σε εξαιρετικά
υψηλό
καλλιτεχνικό
επίπεδο εκδήλωση
στο «Σπίτι» μας», όπως
μας είπε. Αποσπάσματα από την εκδήλωση
θα μεταδοθούν στην τσέχικη τηλεόραση και θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του
«Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων». Ευχ α ρ ι - στούμε το συγκρότημα «Νίσο» για τις ωραίες
στιγμές (και οι δύο οι ώρες μας φάνηκαν σαν στιγμές) που μας χάρισαν
με τη μουσική και
τραγούδι τους. Και
όπως πάντα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με
την
οικονομική υποστήριξη των καλών μας
χορηγών στην Πράγα
τους οποίους τους ευχαριστούμε με όλη
μας την καρδιά – το Χρήστο Προβίδα, τον Αλέξη Κοράνη, το Σωτήρη Ζαβαλιάνη και βέβαια το ΔΣ της ΕΚ
της Πράγας, η οποία συνέβαλε όχι μόνο οικονομικά,
αλλά και με όλη την οργάνωση της εκδήλωσης. Στο
συγκρότημα «Νίσο» μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο
ΜΠΡΑΒΟ παιδιά και να τους ευχηθούμε κι άλλες μεγάλες επιτυχίες στη πορεία τους.
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20 Ιούνη – Ελληνικές Ήμερες στην πόλη Κρνοβ υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία και διοργανωτή την Ελληνική Κοινότητα Κρνοβ-Πόλης.
Εάν δεν ξέραμε ότι η πόλη του Κρνοβ είναι τσέχικη αγανακτισμένος έκανε μια αρκετά εύστοχη παρατήαυτή τη μέρα θα νόμιζε κανείς ότι βρισκόμαστε σε ρηση σχετικά με το ΣΑΕ-Ευρώπης, το οποίο «δεν
μια ζωντανή πόλη της Ελλάδας. Εδώ και εφτά χρό- απαντά στις επιστολές μας, δεν απαντά στα ηλενια πάντα περιμένουμε αυτή την εκδήλωση με με- κτρονικά μας μηνύματα, δεν μας υπολογίζουν ως
γάλη ανυπομονησία διότι παρ’ όλες τις άλλες Έλληνες!» Και έχει δίκιο ο Γιώργος διότι εάν διαβάεκδηλώσεις, επίσης καλά οργανωμένες από τις άλλες ζετε τα ηλεκτρονικά δελτία του ΣΑΕ, θα δείτε ότι για
ελληνικές κοινότητες στην Τσεχία, η Ελληνική Κοι- τους Έλληνες στην Τσεχία δεν υπάρχει ούτε λέξη!
νότητα του Κρνοβ-Πόλης μας προσφέρει κάτι το Ευχόμαστε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα να λυθεί
πολύ ιδιαίτερο, το πολύ συγκινητικό σε αυτή την ελ- πριν το σχολικό έτος 2009-2010. Και η συμπεριφορά
ληνικότατη
«αυτό γίνεται
ατμόσφαιρα.
παντού» δεν
Όπως πάντα
πρέπει να μας
συγχαρητήρια
καθησυχάζει.
στο ΔΣ της ΕΚ
Μετά από το
Κρνοβ-Πόλης
γεύμα, η Δήπου μας δίνει
μαρχος
της
ένα υπέροχο
πόλης μας κάπαράδειγμα
λεσε στο Δητο πώς πρέπει
μαρχείο όπου
να οργανώμίλησε
για
νονται αυτές
την
μεγάλη
οι
εκδηλώπροσφορά
σεις. Δεν εκτων Ελλήνων
πλήττει
το (από αριστερά) Α. Επικαρίδης, αντιπρόσωπος ελληνικής μειονότητας στο Συμβούλιο Μειονο- στην
ανάγεγονός ότι τήτων στην Τσεχία, Όλγα Σαραντόπουλου, ΣΑΕ και ο Χρίστος Μπιάλας, Πρόεδρος της Ομοπτυξη
της
για αυτή την σπονδίας ΕΚ στην Τσεχία
πόλης
από
εκδήλωση οι
την
άφιξή
Έλληνες στην Τσεχία ξεχνάνε τα εξοχικά τους, τους τους το 1948-1949 μέχρι σήμερα. Στην αίθουσα τεκήπους τους, τα προβλήματά τους. Δε θέλουν να λετών του Δημαρχείου παραβρέθηκε και το χορευλείπουν από αυτό το «φεστιβάλ των Ελλήνων» διότι τικό συγκρότημα από το Αγρίνιο με επικεφαλής του
περί φεστιβάλ πρόκειται και όχι απλώς ακόμα μία εκ- Δήμαρχου. Η Δήμαρχος αντάλλαξε δώρα με τους καδήλωση «Ελλη- λεσμένους από την Ελλάδα. Μετά τη σύντομη δενικές Ημέρες».
ξίωση όλοι βρεθήκαμε στην πλατεία της πόλης όπου
Η
εκδήλωση τα χορευτικά των ελληνικών κοινοτήτων, όπως
άρχισε με τη πάντα, ενθουσιάσανε τους ακροατές που είχαν καΣ υ ν ε δ ρ ί α σ η ταφτάσει από όλες τις πόλεις της Τσεχίας.
των Προέδρων Μετά από μια μικρή ανάπαυση, ο κόσμος μαζεύτηκε
των Ελληνικών για το καθιερωμένο γλέντι όπου γύρο στα 450 άτομα
Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν χορέψανε ελληνικούς χορούς, τραγουδήσανε ελληστην Τσεχία με νικά τραγούδια, απολαύσανε την ελληνική κουζίνα.
τους καλεσμέ- Ναι, αυτές οι δύο μέρες στην πόλη Κρνοβ μας θύμινους της Ομο- σαν τις εκδηλώσεις των πολιτικών προσφύγων από
σπονδίας
την την Ελλάδα, τις παραδόσεις των οποίων συνεχίζουν
κυρία Όλγα Σα- οι
απόγονοι
ραντόπουλου, αντιπρόσωπος του Συμβουλίου Απο- τους με τον ίδιο
δήμου Ελληνισμού – Ευρώπης, τον κ. Κ. Κοκόση, ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό
Πρέσβη της Ελλάδας, το Διευθυντή του Γραφείου και αφοσίωση…
Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας και άλλα μέλη της Στην οργανωΠρεσβείας. Το πιο καυτό θέμα ήταν η κατάσταση της τική επιτροπή,
διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο ΔΣ της ΕΚ
διότι για κάποιο λόγο το Υπουργείου Παιδείας της Κρνοβ-Πόλης,
Τσεχίας δεν έγκρινε την επιδότηση για το 2010 και στα μέλη του
όπως φαίνεται τα ίδια κακά μαντάτα ήρθαν και από ΔΣ της Ομοτο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της σπονδίας ΕλληΟμοσπονδίας Χρήστος Μπιάλας σωστά μας είπε ότι ν ι κ ώ ν
«έχει δημιουργηθεί μια έκτατη κατάσταση αφού 260 Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν
ελληνόπουλα δε θα μπορέσουν να μαθαίνουν τη μη- στην Τσεχία και στον ακούραστο Πρόεδρο, Χρήστο
τρική τους γλώσσα». Και βέβαια όπως η αντιπρόσω- Μπιάλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια
πος του ΣΑΕ έτσι και ο Πρέσβης της Ελλάδας δείξανε όλων μας για την άριστη οργάνωση της εκδήλωσης.
την καλή τους θέληση για την γρήγορη και έγκαιρή Και πάλι τα παιδιά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους
επίλυση του προβλήματος. Ο Πρόεδρος της Ελληνι- στην καταπληκτική οργάνωση εκδηλώσεων.
κής Κοινότητας Κρνοβ-Πόλης, Γιώργος Μπαζάκας
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Παροικία Κρνοβ
Αλμπρεχτίτσε,
Ζλατέ
Χόρι,
Ό π α β α ,
Μπρούνταλ,
Βρμπνο
κλπ.
Στην
πόλη
Κρνοβ η πρώτη
ομάδα 90 ατόμων είχε προσωρ
ι
ν
ά
εγκατασταθεί
στην περίφημη
(Απόσπασμα από το βιβλίο «Νόστιμον Ήμαρ» του Λ. ΠαπαδόΠεκάρσκα, ένα
πουλου, φωτογραφία από το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη, ο δάπαλαιό μεγάλο
σκαλος Συμμιχανίδης, Πρόεδρος της ΕΚ Κρνοβ)
κτίριο, που για
Ήταν και είναι μια από τις σημαν- πολλά χρόνια ως την κατεδάφισή
τικότερες παροικίες της ελληνικής του, αποτέλεσε φωλιά των προπροσφυγιάς (σημ. πολιτικής προ- σφύγων. Στην όλη περιοχή είχαν
σφυγιάς) στην Τσεχοσλοβακία με εγκατασταθεί
περίπου
5.000
σπουδαίο ρόλο σε όλους τους το- άτομα, από τα οποία στην πόλη
μείς της ζωής τους.
Κρνοβ 3.000, ποσοστό μεγάλο σε
Η παραμεθόρια αυτή περιοχή, στα μια πόλη των 20 χιλιάδων ντόπιων
σύνορα της Πολωνίας, που κατοι- κατοίκων. Επί δεκαετίες τα κένκούνταν από τη γερμανική μει- τρα, οι δρόμοι, τα πάρκα, οι πλαονότητα των Σουδητών, ήταν τείες της πόλης έβριθαν από
γνωστή και παλαιότερα, στα χρό- Έλληνες και βοούσαν από την ελνια της Αυστροουγγαρίας, όταν η ληνική λαλιά. Αλησμόνητο μένει
πόλη Κρνοβ αποτελούσε διαμετα- ως σήμερα το κέντρο Slezsky dum
κομιστικό εμπορικό σταθμό στο (Οίκος Σιλεσίας), η καθημερινή
διάδρομο
Βιέννη-Μπρνο- αυτή κυψέλη των Ελλήνων, η
Βαρσοβία. Και σήμερα αποτελεί οποία τυπικά και ονομαστικά σε
συγκοινωνιακό κόμβο των σιδη- ανάμνησή της μεταφέρθηκε από
ροδρομικών γραμμών Όλομο- τους επαναπατρισθέντες και σε
ουτς-Όπαβα και Όπαβα-Γιέσενικ, ένα κέντρο της Θεσσαλονίκης με
με ένα τομέα να διέρχεται μέσα το ίδιο όνομα. Η στέγαση τόσων
από το πολωνικό έδαφος.
ξένων, φυσικά τα πρώτα χρόνια
Στην περιοχή αυτή κατά το τέλος αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα,
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δό- ώσπου με το πέρασμα του χρόνου
θηκαν σκληρές μάχες ανάμεσα κτίστηκαν νέοι μοντέρνοι συνοικιστο Σοβιετικό και Γερμανικό σμοί και οι μεγάλες πολυκατοικίες
Στρατό και ως το 1950 έβρισκε στέγασαν τους πάντες.
κανείς διάσπαρτα στους δρόμου Η απασχόληση δεν υπήρξε πρόκαι τα χωράφια καταστραμμένα βλημα. Οι Έλληνες βρήκαν δουτανκς και στρατιωτικά αυτοκίνητα. λειά
στα
εργοστάσια
Από τον περασμένο αιώνα στο υφαντουργίας Karola και S.K.
Κρνοβ αναπτύχθηκαν βιοτεχνίες Neumann, κατασκευής μηχανών
κλωστοϋφαντουργίας, που εξελί- βυρσοδεψίας Strojosvit, υδραυλιχτηκαν σε βιομηχανικά εργοστά- κών εγκαταστάσεων Sigma, επίσια. Στις αρχές του 1950 η πόλη πλων, θερμαστρών, στρωμνών,
Κρνοβ διέθετε πέντε μεγάλα εργο- μουσικών οργάνων, των μοναδιστάσια υφαντουργίας των μεγά- κών στον κόσμο Βαρχανίων (εκλων εθνικών επιχειρήσεων S.K. κλησιαστικών αρμονίων), στα
Neumann και Moravolen.
χυτήρια, τους γεωργικούς συνεΗ εγκατάσταση των πολιτικών ταιρισμούς, την οικοδόμηση, τις
προσφύγων άρχισε αμέσως το διάφορες υπηρεσίες κλπ. Η πόλη
φθινόπωρο 1949 και βαθμιαία διέθετε πλήρες υγειονομικό και
αναπτύχθηκε σε όλα τα χωριά και νοσοκομειακό σύστημα και εκπαιτις πόλεις της παροικίας: Γίντρι- δευτήρια όλων των βαθμίδων.
χοβ, Χόρνι Ούντολι, Βάλστεϊν, Στον εκπολιτιστικό τομέα προσέΓιάνοβ, Οσομπλάχα, Ρουντόλτι- φεραν πολλές υπηρεσίες ο μουσιτσε, Ντίφτσι Χραντ, Πίσκουροβ, κοδιδάσκαλος
Αντώνης
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Χρυσάφης, η Ε. Τσαντιρίδου-Πέτκοβσκα, ο Στέφανος Πίετκοβσκι, η
Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Μπλασκέοβα, η Σοφία Ιακωβίδου-Λιάβα
κ.α. Σήμερα, μετά τον επαναπατρισμό της πλειοψηφίας των προσφύγων και μια μικρή χρονική
διακοπή, στην πόλη Κρνοβ ξαναζωντανεύει η εκπολιτιστική δραστηριότητα με το συγκρότημα
ΓΟΡΓΟΝΑ, που διευθύνουν οι
Μάρθα Τόσκοβα και η Ειρήνη Πέχοβα. Δίνει πετυχημένα προγράμματα
στις
εθνικές
και
παραδοσιακές γιορτές, με καλή
συμμετοχή και στα διάφορα καλλιτεχνικά φεστιβάλ.
(…) Διακρίθηκαν οι αθλητές: Γ.
Καρυπίδης στο στίβο και σαν προπονητής, απόφοιτος της ανώτατης
Σχολής Σωματικής Αγωγής. Ο
Σάββας Σοφιανίδης στο καράτε,
αρκετές φορές πρωταθλητής της
Τσεχοσλοβακίας, με καλή συμμετοχή σε παγκόσμιους αγώνες. Ο
Κώστας Λαγωνίκας 12 φορές
πρωταθλητής
Τσεχοσλοβακίας
στην πάλη, της κατηγορίας 52
κιλών. Ο ποδοσφαιριστής Λεωνίδας Παυλίδης, ο μοτοσικλετιστής
Βασίλειος Τσιλίδης, ο ποδηλατιστής Ηλίας Κελεσίδης, ο σκακιστής
Νίκος
Μουρατίδης,
ο
χοκεΐστας Καραγαβριηλίδης, χρόνια παίκτης ομάδας Α’ τσεχοσλοβακικής κατηγορίας κ.α. Στα
πρώτα χρόνια σημαντική ήταν η
συνεισφορά στα σπορ του Ηλία
Σταμπολίδη ως υπεύθυνου του
αθλητισμού.
(…) Αναδείχτηκαν σε υπεύθυνες
και διευθυντικές θέσεις της παραγωγής ο Κ. Σαμαράς – διευθυντής
της χημικής επιχείρησης στο
Μπρούνταλ, ο Σ. Μιχαηλίδης – διευθυντής οικοδομικής επιχείρησης
του Κρνοβ κλπ. Στην αγροτική οικονομία ο Ν. Ιωσηφίδης ως αγρονόμος,
ο
Β.
Κιτσούλης
–
διευθυντής αγροκτήματος στην
πόλη Αλμπρεχτίτσε, ο Μ. Μαυρόπουλος – διευθυντής Αγροκτήματος στο Σ. Ρουντότιτσε, ο Α.
Βασιλειάδης αγρονόμος στο Γιάνοβ, ο Γ. Παπάζογλου ως κτηνίατρος, κ.α.
Με την αλλαγή του κοινωνικού
συστήματος διακρίνονται αρκετοί
έλληνες επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα,

όπως ο Χ. Σιδόπουλος στην εταιρεία χρωμάτων, ο Ν. Παπαδόπουλος στην επιπλοποιία, ο Χ.
Τζεβελέκης στις ταπετσαρίες, ο Ε.
Κοταρίδης στην μπιραρία Δράκος,
ο Π. Μέλλιος στο εμπόριο ξυλείας,
ο Ν. Μουρατίδης – υπεύθυνος της
εταιρείας Αερογραμμών Όστραβας
– Θεσσαλονίκη κλπ.
Οι αρχές και η κατατοπισμένη
πλειοψηφία των κατοίκων δέχτηκαν τους Έλληνες πρόσφυγες με
στοργή και κατανόηση, υπήρξε
όμως και μια μερίδα, που τους είδε
με καχύποπτο μάτι, με δυσαρέσκεια ή και ρατσιστική εχθρότητα.
Ήταν λίγα χρόνια μόλις μετά τον

πόλεμο, οι συνέπειές του δεν
είχαν ακόμα ξεπεραστεί, υπήρχαν
σοβαρά προβλήματα στέγης και
για τους ντόπιους, έλλειψη αγαθών στην αγορά και η ξαφνική εγκατάσταση τριών χιλιάδων ξένων
σε πόλη είκοσι χιλιάδων ντόπιων
ήταν επόμενο να δημιουργήσει
φόβους, προστριβές και ένταση,
αν όχι αι επεισόδια. Μας τρώνε τα
φρούτα και λαχανικά, έλεγαν, που
πραγματικά ήταν στο στόχαστρο
των Ελλήνων και γίνονταν ανάρπαστα στην αγορά.
Όλα αυτά, όμως, γρήγορα ξεπεράστηκαν χάρη στην άψογη
στάση, τη σεμνή συμπεριφορά και

την εργατικότητα των Ελλήνων.
Έκανε εντύπωση η τάξη και η καθαριότητά τους, το ελληνικό φιλότιμο και η εγκαρδιότητα. Είδαν ότι
οι Έλληνες δεν είναι ανάξιος και
παρασιτικός, αλλά πολιτισμένος,
εργατικός και περήφανος λαός.
Γρήγορα άρεσαν οι συνήθειές μας,
οι λαϊκοί μας χοροί, η κουζίνα μας,
η απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία.
Άρεσαν οι νέοι μας και οι νέες μας
σαν γαμπροί και νύφες, δέθηκαν
και καλλιεργήθηκαν δεσμοί φιλίας
και συγγένειας έτσι, που όταν άρχισε ο μεγάλος επαναπατρισμός, ο
αποχωρισμός γινόταν όχι μόνο με
δάκρυα στα μάτια.

Σήμερα ...
Η πόλη Κρνοβ έχει δύο
ελληνικές κοινότητες,
την Ελληνική Κοινότητα Κρνοβ και την Ελληνική Κοινότητα του
Κρνοβ-Πόλης, η οποία
ιδρύθηκε το 2001. Σήμερα αυτή η κοινότητα
έχει 76 μέλη. Ο Πρόεδρος της ΕΚ ΚρνοβΠόλης είναι ο Γεώργιος
Μπαζάκας ο οποίος έχει
ένα από τα πιο δραστήρια Διοικητικά Συμβούλια
Ελληνικών
Κοινοτήτων στην Τσεχία. Όλοι γνωρίζουμε
την Παναγιώτα Οσλαντίλοβα η
οποία έχει αφιερώσει πολύ χρόνο
και δυνάμεις για την διοργάνωση
της διδασκαλίας και εκμάθησης
της ελληνικής γλώσσας στην πόλη
και περιοχή του Κρνοβ. Η Παναγιώτα δε θέλει η νέα γενιά Ελλήνων να χάσει τις ρίζες της, να μη
μιλάει ελληνικά και το πιο σημαντικό να μη γνωρίζει την Ελλάδα.
Γι’ αυτό η Παναγιώτα οργανώνει
εκδρομές στην Ελλάδα και πολλές
επαφές με σχολεία και ιδρύματα
στην Ελλάδα όπου τα παιδιά βελτιώνουν τις γνώσεις τους για την
ελληνική γλώσσα και για την πατρίδα τους. Το ελληνικό σχολείο
«Αριστέα» ιδρύθηκε το 1998. Ελπίζουμε και φέτος η προσπάθεια
της να μη πάει χαμένη και οι αρμόδιες αρχές θα βοηθήσουν το
σχολείο «Αριστέα» οικονομικά για
να συνεχίσουν τα ελληνόπουλα
και τσέχοι πολίτες να μαθαίνουν
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και ιστορία. Το

σχολείο προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και σε τσέχους
πολίτες.
Η Μάρθα Τοσόβσκα και η Ειρήνη
Πέχοβα συνεχίζουν την καλή παράδοση του χορευτικού συγκροτήματος
«Γοργόνα»,
σήμερα
«Αντιγόνη» ως υπεύθυνες για τη
διδασκαλία και εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών.
Μας ενθουσιάζουν τα μέλη του
χορευτικού «Αντιγόνη» προπαντός με τους ποντιακούς χορούς
και ποντιακές στολές τους. Το χορευτικό συγκρότημα έχει δώσει
παραστάσεις όχι μόνο στην Τσεχία
αλλά και στην Ελλάδα.
(τότε… ελληνικά μαθήματα με τον
δάσκαλο Συμμιχανίδη από το
Κρνοβ, από το βιβλίο του Π. Χαρατσίδη)
Οι σημαντικότεροι στόχοι της ΕΚ
Κρνοβ-Πόλης όπως και των άλλων
ελληνικών κοινοτήτων στην Τσεχία είναι η διατήρηση και η καλλιέργεια της ελληνικής ταυτότητας
της τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελ10

λήνων όπως και η προώθηση του ελληνικού
πολιτισμού στην Τσεχία. Δεν είναι τυχαίο
ότι και η έδρα της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων βρίσκεται
σε αυτή την πόλη διότι
αυτή η κοινότητα είναι
μια από τις πιο δραστήριες ελληνικές κοινότητες στην Τσεχία με
εκδηλώσεις που συνεχίζουν την παράδοση,
τους στόχους και τη
ζωή των πρώην πολιτικών προσφύγων, των
γονιών τους, των παππούδων
τους. Στο κέντρο του Κρνοβ, στο
πάρκο βρίσκετε και το μνημείο
των Ελλήνων που δε μπορέσανε
να ξαναδούν την πατρίδα τους
μετά από πάνω από τριάντα χρόνια αναγκαστικής προσφυγιάς.
Σήμερα οι απόγονοι τους έχουν
καλύτερη τύχη, μπορούν να επισκέπτονται την πατρίδα τους, να
ακούν την ελληνική λαλιά, να
απολαμβάνουν τον ελληνικό πολιτισμό από πρώτο χέρι και όχι μόνο
από την «Γωνία της Πατρίδας μας
Ελλάδας», η οποία υπήρχε σε
κάθε τάξη όπου διδάσκονταν τα
ελληνόπουλα τη γλώσσα τους,
τον πολιτισμό και ιστορία της πατρίδας χωρίς να τους επιτρέπετε
να την επισκεφτούν.

Συνέντευξη με το
Γιάννη Ασαρλίδη,
εστιάτορας του
«Καβάλα»
μέχρι πρόσφατα νομίζανε μόνο 12 ήταν κατάλληλες
για καλό ποιοτικό κρασί. Μετά από πειράματα καταλάβανε ότι ποικιλίες που θεωρούνταν ακατάλληλες
για ποιοτικό κρασί, με τις καλλιέργειες τους σε άλλες
περιοχές, το κρασί τους ήταν φανταστικό. Πάρε το
Σαββατιανό, π.χ. που ήταν ποικιλία μόνο για τη Ρετσίνα, διότι η ποικιλία αυτή φουντώνει και έτσι δεν
φτιάχνει καλό κρασί. Και παρουσιάζεται ένας Παπαγιαννάκος και φτιάχνει ένα κρασί Σαββατιανό, το
οποίο έγινε ένα από τα καλύτερα λευκά κρασιά με
πολλά βραβεία και μετάλλια. Είτα εάν πάρεις το Μαυροτράγανο, που το θεωρούσαν μια ποικιλία της Σαντορίνης, ακατάλληλη για ποιοτικό κρασί διότι είναι
τραχιά, βαριά, έχει πολλά οξέα, κοκ. Και την παίρνει
ένας οινοποιός ο Γεροβασιλείου, από τους κορυφαίους οινοποιούς της Ευρώπης, και φτιάχνει ένα κρασί
που τρελαίνει τον κόσμο. Κι έτσι καταλάβανε ότι
έχουμε πολλές ποικιλίες για κρασί υψηλής ποιότητας. Σήμερα κάθε οινοποιός έχει ένα χωράφι μοιρασμένο σε κομμάτια για πειραματικά αμπέλια. Και όλοι
έχουν τους ειδικούς τους – τον οινοποιό, τον οινολόγο, τη σύγχρονη τεχνολογία και εξοπλισμό. Όλοι
έχουνε σπουδάσει στη Γαλλία. Σε αυτά τα πειραματικά αμπέλια καλλιεργούν τις ποικιλίες ανάλογα με
το έδαφος και τις σχετικές συνθήκες χειρισμού, κ.ά.
για την κάθε ποικιλία. Τα αποτελέσματα είναι πολύ
θετικά και αξιόλογα. Γι’ αυτό λέμε ότι η Ελλάδα είναι
το μέλλον του κρασιού. Καμία άλλη χώρα δεν έχει
τον ποικιλτικό πλούτο που έχει η Ελλάδα.
Εγώ έφερα βαρέλια από την Ελλάδα, έχω βάλει ιδικά
ψυγεία ιταλικά για να ελέγχεται η θερμοκρασία του
κρασιού. Εισάγω μόνος μου πάνω από έξι παραγωγούς. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Λαζαρίδης ο
οποίος αντιπροσωπεύει τη μοντέρνα τάση του ελληνικού κρασιού, είναι της γενιάς των σύγχρονων οινοποιών. Δηλαδή, παραγωγοί που έχουν επενδύσει
για να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και όλα όσα
απαιτεί η σύγχρονη παραγωγή. Τα οινοποιεία τους
είναι σαν ακριβά ξενοδοχεία και μουσεία. Πεντακάθαρα, με μάρμαρα, κτλ. Η ετικέτα του Νίκου Λαζαρίδη κάθε χρόνο είναι και διαφορετική, όπως είναι το
κόκκινο του κρασί το Μαγικό Βουνό, ένα από τα κορυφαία του κόκκινα και λευκά κρασιά. Για την ετικέτα του κάνει διαγωνισμό μεταξύ 20 με 30
ζωγράφων, οι οποίοι φτιάχνουν ένα πίνακα κι αυτός
διαλέγει έναν, τον αγοράζει κι από αυτό φτιάχνει την
ετικέτα του. Τον πίνακα τον τοποθετεί στην πινακοθήκη του εργοστασίου του, ναι μέσα στο εργοστάσιο
του έχει πινακοθήκη, σαν μουσείο είναι. Ακόμα και
στην αποθήκη του έχει μάρμαρα, πεντακάθαρα, μπορείς να φας από το πάτωμα που λέει ο λόγος. Και
όλα είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές.

Το εστιατόριο «Καβάλα» θα το βρείτε στην Πράγα-6,
στην οδό Charles de Gaulle, 5. Στις 13 Ιούνη θα κλείσει τέσσερα χρόνια από τότε που άνοιξε, τέσσερα
χρόνια σκληρή δουλειά, με την οποία ο Γιάννης βελτίωσε το περιβάλλον και πολλά άλλα. Σήμερα είναι
από τα λίγα ελληνικά εστιατόρια που ειδικεύονται σε
ελληνικά ποιοτικά κρασιά. Μάλλον είναι και η
«τρέλα» του Γιάννη που έχει βάλει σαν στόχο της
δουλειάς του να προωθήσει και προβάλλει το καλό
ελληνικό κρασί. Ο Γιάννης ήρθε στην Τσεχία από την
Ελλάδα ως φοιτητής, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών της
Πράγας (στα τσέχικα), αποφοίτησε με άριστο δίπλωμα και το 2005 αποφάσισε να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο το οποίο να έχει ελληνική
διακόσμηση βασισμένη στην ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, ελληνική ποιοτική κουζίνα, ελληνικά ποιοτικά
κρασιά και βέβαια ελληνική ατμόσφαιρα. Κι όπως
όλοι διαπιστώνουμε μόνο η θάλασσα λείπει για να
νομίζει κανείς ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Καβάλα. Γι’ αυτό στη διακόσμηση βλέπουμε και αρκετές βάρκες και βαρκούλες, και πολλά ψάρια…

Κ: Γιάννη, βλέπουμε ότι σε τέσσερα χρόνια το
εστιατόριο σου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχεις
κάπως αλλάξει, η μάλλον, έχεις συμπληρώσει
την αρχική σου φιλοσοφία το πώς το θέλεις να
είναι το εστιατόριο…
Η Ελλάδα είναι το μέλλον του κρασιού….
Ναι, ο τρόπος σκέψης είναι η διαφήμιση του ελληνικού κρασιού. Το κρασί για μένα είναι σκληρή δουλειά, το κάθε μπουκάλι είναι μελετημένο και πρέπει
να αντιπροσωπεύει την κάθε περιοχή της Ελλάδας.
Εγώ έχω ένα Merlot, π.χ. της Μακεδονίας, αντιπροσωπευτικό, αν είναι να βάλω δεύτερο, θα είναι από
άλλη περιοχή, π.χ. από τη Νάουσα, ας πούμε. Ο Βιργίλιος είπε: « Είναι πιο εύκολο να μετρήσεις τους
κόκκους της άμμου μιας ελληνικής παραλίας παρά
την ποικιλία ελληνικών κρασιών». Δυστυχώς, με την
τουρκοκρατία η ελληνική οινοποιία εξαφανίστηκε.
Αλλά σήμερα υπάρχουν 240 ποικιλίες, από τις οποίες
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λοντος του κρασιού διότι υπάρχουν πολύ καλές
συνθήκες για παραγωγή κρασιού. Μάλιστα,
ακόμα οι ειδικοί λεν ότι η Ελλάδα έβαλε σκοπό
να καλλιεργήσει το καλύτερο Cabernet στον
κόσμο και το καλύτερο Chardonnay. Το Cabernet Sauvignon του Χατζημιχάλη είναι ελληνικό,
πριν το λέγανε «Καπνιάς».
Είναι καιρός να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά και
εδώ, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόσμος που πάει
στην Ελλάδα, συνηθίζει στη φιλοσοφία της Ρετσίνας και αυτό θέλει. Επαναλαμβάνω ότι δεν
είναι κακό να πουλάς Ρετσίνα ή επιτραπέζιο
κρασί, αλλά μπορούμε να παρουσιάσουμε και
κάτι καινούργιο, το ποιοτικό ελληνικό κρασί. Το
πρόβλημα μας είναι ότι ο κόσμος εδώ δεν γνωρίζει το ποιοτικό ελληνικό κρασί. Αν του πεις μια
ετικέτα γαλλική ή ιταλική, θα σου πει και βεβαίως είναι καλή και είναι πρόθυμος να πληρώσει όχι μόνο για την ποιότητα αλλά και για την
ετικέτα που φέρουν αυτά τα κρασιά. Και είναι
έτοιμος να πληρώσει. Εάν του πεις πάρε ελληνικό κρασί, θα σου πει «Εμένα η Ρετσίνα δε μ’ αρέσει». Δεν είναι λόξα δικιά μου, τρέλα μου, που θέλω
να προβάλλω τα καλά ελληνικά κρασιά που έχουν
μια ποιότητα απίστευτη. Δυστυχώς και πολλοί Έλληνες δεν τη γνωρίζουν. Είναι κρασιά που μπορούν να
συγκριθούν με κάθε άλλο ξένο ποιοτικό κρασί. Αυτή
είναι η ιστορία με το κρασί…

Είναι από τους σύγχρονους οινοποιούς, με πανέμορφη οινοποιία, σύγχρονη τεχνολογία, είναι ειδικευμένος οινοποιοτεχνολόγος και φτιάχνει κρασιά
διεθνούς επιπέδου σε ποιότητα. Όσο για τις ποικιλίες, δουλεύουν με ξένες ποικιλίες, όχι γαλλικές, με
αμερικάνικες, διότι αν και πολλές ποικιλίες έχουν
γαλλικές ονομασίες, δεν είναι γαλλικές, όπως είναι
το Merlot, Cabernet Sauvignon, κ.ά. Οι ευρωπαϊκές
ποικιλίες με μια επιδημία που είχε πέσει, έχουνε εξαφανιστεί. Με λίγα λόγια, καλλιεργούν σύγχρονα,
μοντέρνα κρασιά με σύγχρονη τεχνολογία, με ειδικευμένους τεχνολόγους, και δουλεύουν με ξένες
ποικιλίες. Είναι αλήθεια, ότι η γεύση της κάθε ποικιλίας εξαρτάται από το έδαφος, τη χώρα που καλλιεργείται. Το Cabernet Sauvignon έχει μία γεύση
στην Γαλλία, και άλλη στην Ελλάδα, ή στη Βουλγαρία. Αλλά κάθε ποικιλία έχει τα δικά της βασικά χαρακτηριστικά, π.χ. το Chardonnay μυρίζει μπανάνα,
το Cabernet Sauvignon έχει τη μυρωδιά του ξύλου
του καπνού, το Merlot γλυκίζει με μελένιο χρώμα. Το
κάθε κρασί έχει τη δικιά του γεύση όπως είναι η
γεύση του κάθε κρέατος, άλλη η γεύση του κοτόπουλου, κι άλλη του χοιρινού κρέατος. Και η γεύση
του κρασιού εξαρτάται και από το έδαφος όπου καλλιεργείται.
Εκτός από αυτά τα κρασιά εισάγω και Ρετσίνα, με
χρώμα κεχριμπάρι, μια άλλη είναι ποιοτική, σε πολύ
υψηλό επίπεδο, είναι σαν το δάκρυ του πεύκου,
φέρνω και από τον Συμεωνίδη, ο οποίος κι αυτός
φτιάχνει ωραία ποιοτικά κρασιά, λευκά και κόκκινα,
τα λευκά του είναι πιο καλά. Από τη Νεμέα, φέρνω
το Γεωργίτικο και το Ασύρτικο που παράγεται στη
Σαντορίνη, φέρνω και από την οινοποιία Κατσαρό
που φτιάχνει ποιοτικά κόκκινα. Βέβαια, συνεργάζομαι και με άτομα από τη Γερμανία για να συμπληρώσω τη σειρά. Σε μια τεράστια κάβα κρασιών δεν
μπορείς να τα εισάγεις όλα μόνο σου. Κι έτσι, μ’ αυτό
τον τρόπο θέλω να παρουσιάσω στο τσέχικο κοινό
μια διαφορετική άποψη του ελληνικού κρασιού χωρίς
να θέλω να κατηγορήσω τη Ρετσίνα και τα άλλα επιτραπέζια κρασιά που είναι σε καλή τιμή κι έχουν την
αξία τους.
Ναι, η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει πάρα πολλά
πράγματα σ’ αυτό τον τομέα. Είναι η χώρα του μέλ-

Κ: Το κρασί πάει και με καλό φαγητό, το οποίο
εσείς προσφέρετε εδώ…
Α: Φυσικά το κρασί πάει και με το φαγητό μας. Δηλαδή, άλλο φαγητό πάει με τη Ρετσίνα άλλο με το
λευκό, άλλο με το κόκκινο. Πρέπει να τα δέσεις, να
τα παντρέψεις. Δεν μπορείς να προσφέρεις στον πελάτη ένα καλό λευκό η κόκκινο κρασί, με ουζομεζέδες, όπως είναι η φέτα, οι ελιές. Μια φέτα σκοτώνει
το καλύτερο κρασί που υπάρχει διότι είναι αλμυρή,
ξινή. Πρέπει να συμβουλέψεις τον πελάτη που παίρνει ένα ποιοτικό κρασί και για το φαγητό, π.χ. ένα
κόκκινο κρασί με κοκκινιστό αρνί, κτλ. Εγώ βοηθώ
τους πελάτες μου να τα συνδυάζουν. Το πιο βασικό
όμως είναι να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα, αν
θες, του ελληνικού κρασιού, να το γνωρίσουν, να το
γευτούν και να το αγαπήσουν.
Κ: Από τα κύρια πιάτα που προσφέρετε, ποια
είναι τα πιο δημοφιλείς;
Α: Κοίταξε, νομίζω όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν
παρεξηγήσει και λιγάκι. Ίσως φταίμε κι εμείς για την
παρουσίαση που μας κάνανε. Εμείς δεν κάνουμε
σύγχρονη και μοντέρνα κουζίνα. Δεν πάμε να μιμηθούμε τις ξένες μεγάλες κουζίνες. Ελληνική κουζίνα
κάνουμε. Καθαρά ελληνική κουζίνα, η οποία έχει μεγάλο βεληνεκές. Η ελληνική κουζίνα δεν είναι απλώς
να κάνεις ένα φαγητό, το ρίχνεις σ’ ένα πιάτο, βάζεις
δίπλα και τις πατάτες και τελείωσε… Δηλαδή για να
κάνεις μια σωστή παρουσίαση στο πιάτο, μια ωραία
εμφάνιση, μοντέρνα εμφάνιση, δεν είναι κάτι ωραίο;
Δεν μας αρέσει να φορέσουμε ένα ωραίο πουκάμισο,
ένα ωραίο κοστούμι, στις γυναίκες δεν αρέσει να
έχουν μια ωραία τσαντούλα;
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Τότε γιατί το φαγητό να μην έχει μια ωραία εμφάνιση; Και στο κάτω-κάτω, τίποτα δεν κοστίζει, παραπάνω δουλειά, λίγο εξυπνάδα. Ελληνική κουζίνα
κάνουμε με ελληνική γεύση και με ωραία εμφάνιση.
Η παρεξήγηση είναι ότι το παίζουμε κυριλέ, και ότι
ξεφεύγουμε από το ελληνικό. Είμαστε εστιατόριο,
δεν είμαστε ταβέρνα. Άλλο η δουλειά στην ταβέρνα,
κι άλλη στο εστιατόριο. Δεν κατηγορώ τις ταβέρνες.
Αλλά εγώ έχω εστιατόριο, με περιορισμένο αριθμό
θέσεων, έχω συνάδελφο έλληνα μάγειρα, ο οποίος
είναι ταλαντούχος, τελείωσε σχολεία, είναι από την
αρχή μαζί μου, και πάντα διαβάζει ο Δημήτρης Κουρσάρης. Διαβάζει, μαθαίνει, βελτιώνεται, τώρα προετοιμάζει και βιβλίο για την ελληνική κουζίνα.
Έχουμε βρει μια συνεννόηση μαζί, η οποία είναι κάτι
το πολύ καλό. Το πιο θετικό σ’ αυτή τη δουλειά είναι
ο ιδιοκτήτης να συνεννοείται με τον σεφ, αλλιώς δε
γίνεται σωστή κουζίνα. Και ο Δημήτρης σκέπτεται,
διαβάζει, δημιουργεί. Από αυτή τη συνεργασία μας
βγαίνει κάτι το πολύ θετικό – η δημιουργία, η ωραία
παρουσίαση της ελληνικής κουζίνας. Κινούμαστε και
στα πλαίσια που μας επιτρέπει η οικονομική μας δύναμη. Θα μπορούσα να παρουσιάσω δέκα ορεκτικά,
τέσσερα κύρια πιάτα και τρία γλυκά. Αλλά εάν το κάνεις πνίγηκες. Διότι δεν είναι όλοι που θέλουν να δώσουν τρία εκατοστάρικα (κορώνες) στο φαγητό,
κάποιοι θέλουν να δώσουν 180 κορώνες όμως πρέπει να έχεις και ένα πιο απλό φαγητό διότι θέλεις να
έρθει περισσότερος κόσμος στο εστιατόριο, είναι
λίγοι που θέλουν το πιο ακριβό φαγητό. Κι όλα αυτά
γίνονται με ένα συμβιβασμό – να έχεις μια ποικιλία
από πιο φτηνά και από πιο ακριβά φαγητά.
Η πελατεία μου είναι κατά το 65% Τσέχοι και το υπόλοιπο ξένοι – Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί.
Η ελληνική πελατεία είναι λίγη, ούτε στα μισά δάκτυλα του χεριού δεν μετριέται. Στην Πράγα είναι
λίγοι οι Έλληνες και ένα μαγαζί δεν μπορεί να στηρίζεται σε Έλληνες. Εάν αφαιρέσεις τους συνταξιούχους, που δεν αντέχουν οικονομικά να πηγαίνουν σε
εστιατόρια, είμαστε λίγοι.

Και τα ελληνικά εστιατόρια είναι ακριβά εδώ. Και οι
λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί – πρώτον, τα ενοίκια είναι
τσιμπημένα. (Στην Ελλάδα οι ταβέρνες μπορεί να
είναι ιδιόκτητες, δουλεύουν με τις οικογένειες
τους…). Εδώ έχεις προσωπικό που πρέπει να είναι
ασφαλισμένο. Στην Ελλάδα εάν πεις για ασφάλεια
του μάγειρα, σε κοιτάνε παράξενα, θα σου πουν τι
πράγμα είναι αυτό. Εδώ κάθε εργαζόμενος είναι
ασφαλισμένος, έχει σύμβαση, πληρώνεις ΙΚΑ, τα
πάντα. Μπορεί να έχεις μια, δυο αλλοδαπές, αλλά
από τους 10 προσωπικού, οι 9 είναι ασφαλισμένοι,
καλυμμένοι με τα πάντα που απαιτεί ο νόμος. Και
αυτά όλα ελέγχονται. Το άλλο είναι τα υλικά από την
Ελλάδα, διπλάσιες τιμές. Εάν η φέτα στην Ελλάδα
κάνει 4 ευρώ, εδώ στα σουπερμάρκετ κάνει, 8 ευρώ,
το ίδιο και το λαβράκι…
Κ: Την κρίση την αισθάνεστε εσείς οι
εστιάτορες;
Α: Όποιος πει ότι δεν αισθάνεται την κρίση, θα πει
ψέματα. Όλοι την αισθανόμαστε – κάποιοι πιο πολύ,
κάποιοι πιο λίγο. Γεγονός είναι ότι αυτοί που κάνουμε σωστή δουλειά και δουλεύουμε με ντόπιο
κόσμο, και πιστεύω όλα τα άλλα εστιατόρια αυτό κάνουν και τα άλλα μαγαζιά, τα ελληνικά που ξέρω, δε
δουλεύουν με τουρίστες και δε βασίζονται σε τουρίστες, δεν νομίζω να την νιώσαμε την κρίση τόσο φοβερά. Αλλά ότι υπάρχει μια πτώση 15% με 20% είναι
σίγουρο. Ο κόσμος έρχεται, αλλά δε χαλάει όπως
παλιά. Ότι η κρίση είναι αισθητή, ναι, είναι. Τώρα θα
κλείσω λίγο αριστερά, αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η
πραγματικότητα, είναι πράγματα που τα λέει και το
ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) και είναι αλήθεια, (κι εγώ ούτε κομμουνιστής το παίζω, ούτε αριστερός, τη δουλειά μου κάνω, με τα πολιτικά δεν
ασχολούμαι πια) ότι άνοιξε η ψαλίδα κι ακόμα κι ένας
δεξιός να μη το παραδεχτεί, θα είναι βλάκας. Σήμερα
εδώ υπάρχουν οι πολύ φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι.
Συρρικνώθηκε αφάνταστα η μεσαία τάξη. Δηλαδή
εάν πας στις μπυραρίες, θα δεις ότι είναι γεμάτες. Ο
πολύ φτωχός θα πάει να πιεί τη μια, δυο μπύρες του.
Από την άλλη, ο πολύ πλούσιος όσα και λεφτά, εκατομμύρια και να έχει κάψει στο χρηματιστήριο, δε θα
στερηθεί το καλό του φαγητό σε ακριβά εστιατόρια.
Το πρόβλημα στην Τσεχία είναι ότι δεν υπάρχει πια η
μεσαία τάξη που θέλει να ξοδέψει, ή που μπορεί να
ξοδέψει. Είμαι οικονομολόγος, αν και δεν παρακολουθώ στατιστικές. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που
κινεί τα πράγματα σε μια κοινωνία. Παραδείγματος
χάρη, μια οικογένεια στην οποία δουλεύουν και οι
δύο, με καλούς μισθούς, έχουν ένα παιδί, αυτοί
έχουν τη δυνατότητα να βγουν τρεις, τέσσερες
φορές το μήνα έξω, κάθε Κυριακή να φάνε έξω με
την οικογένεια. Με λίγα λόγια, να έχουν κάποια οικονομική άνεση. Αυτή η τάξη, η μεσαία, συρρικνώθηκε, δεν υπάρχει, είναι στριμωγμένη. Υπάρχουν οι
φτωχοί και οι πλούσιοι. Το άλλο είναι ότι για τους
Τσέχους είναι η πρώτη κρίση που τους χτύπησε μετά
από το 1989, μετά από τις πολίτικο-κοινωνικέςοικονομικές αλλαγές. συνηθισμένοι σε μια ευημερία
σχετική, χαλούσανε λεφτά, είναι και μία χώρα στην
Κεντρική Ευρώπη,
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δηλαδή έπεσε πολύ χρήμα από τις ξένες εταιρίες κι
έτσι ήταν συνηθισμένοι να καλυτερεύουν κάθε
χρόνο, να ψωνίζουν, να πηγαίνουν διακοπές και δεν
πίστευαν ποτέ ότι θα πέσει αυτή η κρίση. Τους χτύπησε πιο πολύ διότι δεν την περιμένανε. Πιστεύανε
ότι μια ζωή θα την πέρναγαν καλά. Ο κόσμος δεν
ήταν μαθημένος σε κρίσεις. Ε, και τώρα έχει μαζευτεί, φοβάται.

υποχρέωση – να προωθούν και να προβάλλουν την
ελληνική κουλτούρα. Είναι πάρα πολλοί – όλες οι Ελληνικές Κοινότητες της Τσεχίας, όπως και η Ομοσπονδία τους, τα μέλη του ΔΣ που αφιερώνουν πολύ
χρόνο και ακόμα αν θες λεφτά, για την προώθηση
του Ελληνισμού στην Τσεχία και την κουλτούρα μας
γενικά, η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας με το ετήσιο πρόγραμμά της το οποίο περιλαμβάνει εκδηλώσεις για την κουλτούρα, πολιτισμό, ιστορία, ήθη και
έθιμα, μουσική, χορούς της Ελλάδας. Παραδείγματος
χάρη, σε όλη την Τσεχία οι κοινότητές μας έχουν τα
χορευτικά τους, τα μουσικά συγκροτήματά τους, και
όλοι αυτοί παίζουν και χορεύουν σε όλη την Τσεχία
και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε και την ορχήστρα
«Νίσος», η οποία δίνει πολλές συναυλίες στην Τσεχία και στο εξωτερικό. Η ορχήστρα «Ακρόπολις» της
ΕΚ Πράγας παίζει κάθε εβδομάδα και μαζεύει πολύ
κόσμο με το φανταστικό μπουζούκι του Νίκου, την
κιθάρα του Οβαδία και βέβαια το μετζοσοπράνο την
Έλλη. Στο Μπρνο έχουμε τη Φρόσω Ταρασίδου που
τα ραδιόφωνα δεν σταμάτησαν να παίζουν τα τραγούδια της. Έχουμε τον Ιορδάνη με την ορχήστρα
του και το μπουζούκι τον Βαγγέλη Βασιλάκου που
προωθούν την ελληνική μουσική με πάθος. Έχουμε
τον μουσικοσυνθέτη τον Επαναστάτη Προύσαλη που
έχει δώσει τους χώρους της οικίας του για την προβολή του Ελληνισμού και η κόρες του η Σοφία και η
Μαρία δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ζωγραφίζουν και να τραγουδούν για την Ελλάδα. Όσο για το
χορευτικό της Πράγας όλοι στην
Τσεχία το γνωρίζουνε με τον υπεύθυνο του το Μιχάλη Λάσο-Σπάλα.
Και δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά
μας συγκροτήματα. Σε όλες τις
Κοινότητες γίνονται εκδηλώσεις
με στόχο τον πολιτισμό μας, της
προώθησή του. Μην ξεχνάμε και
τις καθηγήτριές μας, τη Λήδα, την
Έφη, την Τατιάνα στην Πράγα και
τη Χρυσούλα στο Μπρνο που επιστημονικά παρουσιάζουν την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τον
πολιτισμό μας. Μην ξεχνάμε τους
συνταξιούχους μας οι οποίοι με αρθριτικά χέρια πλάθουν αυθεντικές πίτες, βασιλόπιτες, και οτιδήποτε
χρειαστεί η κοινότητά μας. Μην ξεχνάμε τους συνταξιούχους του Μπρνο, που με επιμονή και υπομονή
κρατάνε τον Ελληνισμό εκεί ζωντανό. Είμαστε πολλοί που κάνουμε ότι μπορεί ο καθένας για την προβολή της Ελλάδας αφιλοκερδώς. Μην ξεχνάμε
επίσης τα εστιατόρια μας, που ο καθένας με τον
τρόπο του προσφέρει για την προώθηση και προβολή του ελληνικού στοιχείου στην Τσεχία, όπως
είναι ο Γιάννης Τσιρίμπασης, η οικογένεια Νεδέλκου,
οι Δελφοί, το Κρι-κρι, τα μαγαζιά μας όπως του
Κώστα Γκουλιαμάνη, του «Γαλλική Γωνιά», εσείς,
ακόμα και πολλά άλλα που δεν τα έχουν Έλληνες.
Πρέπει να πούμε και για τους σεμνούς συγγραφείς
όπως είναι η Ανθούλα Μπότου, ο Γ. Καράτζος, η Τασούλα Ζησάκη, κ.ά. Και τι να πούμε για τους Ολυμπιονίκες όπως είναι η Εύα Κατσάνου και ο Μιχάλης
Στεφανίδης που κερδίσανε χρυσά για την Ελλάδα
ρε…. Και είναι ευχάριστο ότι και άτομα σαν τη Μάρθα
και Τένα έχουν αφοσιωθεί στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας. Δεν είμαστε πολλοί όπως κι εσύ
το είπες, αλλά είμαστε όλοι δραστήριοι και πονάμε
για την Πατρίδα μας, γι’ αυτό και κάνουμε ότι κάνουμε σε εθελοντική βάση, στη γλώσσα μου τζάμπα.

Κ: Πες μου κάτι για το μαγαζί σου, με ελληνικά
προϊόντα, για το Greek Society που πρόσφατα
άνοιξες, υπάρχει ζήτηση;
Α: Σίγουρα ήθελα να γίνει, σίγουρα ότι δεν το προγραμμάτισα να γίνει τόσο σύντομα, αλλά ότι υπήρχε
ζήτηση, υπήρχε. Οι πελάτες μου συχνά με ρωτούσανε «από τη φέτα που φάγαμε εδώ, από πού μπορούμε να την πάρουμε»; Και παίρνανε από το
εστιατόριο μερικά προϊόντα. Το σκεπτόμουνα να
κάνω ένα μαγαζί δίπλα στο εστιατόριο. Υπάρχουν κι
άλλα μαγαζιά με ελληνικά προϊόντα στην Πράγα,
αλλά ο Τσέχος της Πράγας έξι, μόνο εμάς έχει, και
σίγουρα δε θα πάει να ψωνίσει στην Πράγα-1.
Ήμουνα τυχερός που κάποια κυρία με ακίνητο μου
το πρόσφερε και ήταν μια ευκαιρία διότι είναι δίπλα
στο εστιατόρια μου. Πολλά από τα προϊόντα, τους
μεζέδες, π.χ. τους φτιάχνουμε στο
εστιατόριο, είναι φρέσκα, δεν είναι
από κονσέρβα. Πουλάμε τυριά,
ελιές, ελαιόλαδο, καλής ποιότητας
και σε καλή τιμή, γιαούρτι, φέτα.
Από κρασιά είναι αυτά που εισάγω
εγώ από την Ελλάδα με άλλες
τιμές από το εστιατόριο, και κρασιά από τα τρία άτομα που συνεργάζομαι. Ο Τσέχος όταν μπει σ’ ένα
τέτοιο μαγαζί, σίγουρα θα πάρει γιαούρτι, ελιές, τζατζίκι, ελαιόλαδο
κι ένα ελληνικό κρασί, από τα
απλά και βέβαια θα πάρει κα από τα μεζεδάκια που
φτιάχνουμε εμείς. Ξέρεις κι εσύ, αφού μένεις στην
Πράγα-6, πόσο μυστήριος είναι ο κόσμος εδώ, πολύ
ρωτάει, πάντα ρωτούν εάν είναι φτιαγμένα δίπλα,
στο εστιατόριο μας, τρώνε πολύ υγιεινά. Θέλουν
φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα.
Κ: Συνδύασες το κρασί με το φαγητό, το μαγαζί
με το εστιατόριο, τι γίνεται με την ωραία και
ποιοτική ελληνική μουσική που είχες;
Α: Με αυτή τη δουλειά που έχω, είναι δύσκολο να
ασχοληθώ πιο βαθιά με τη μουσική. Τώρα παίζουμε
με τη Μάρθα και Τένα στη «Λάφκα», μια φορά το
μήνα και χάρη σ’ αυτό που έχουμε ας το πω μια υποχρέωση, εγώ και ο Θωμάς, κρατιόμαστε σε κάποια
φόρμα. Η Μάρθα προβάλλει την ελληνική κουλτούρα
με ένα ωραίο τρόπο και γεμίζει η Λάφκα με 300 Τσέχους που χορεύουν ελληνικά, μαθαίνουν για το ελληνικό Πάσχα, για τα Χριστούγεννά μας. Ποιος άλλος
το κάνει αυτό;
Κ: Τώρα με βάζεις σε πειρασμό να σου πω πόσοι
άλλοι το κάνουνε και μάλιστα εθελοντικά, και όπως
η Μάρθα και η Τένα, και εσείς έχουν κι αυτοί μια
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Χάνκα Μιχοπούλου
στο «Καλημέρα»
Hanka Michopulu, Zpátky domů,
michopulu@seznam.cz; www.zpatkydomu.cz
(Τη συνέντευξη την πήρε ο Ηλίας Μιχόπουλος, η φωτογραφία είναι της Χάνκας)
Τη Χάνκα την είδαμε σε διαφήμιση στην υπεραγορά «Bila», μας
χαμογελούσε από κάθε καροτσάκι
σα να μας έλεγε «κι εδώ Ελλάδα!». Ήταν το επώνυμό της που
μας έκανε να σκεφτούμε με υπερηφάνεια ότι ακόμα και στις υπεραγορές «βάλαμε το χεράκι» μας.
Όλοι διερωτόμασταν για το πρόσωπο αυτό – ποια είναι και δεν
την ξέρουμε, τίνος κόρη, από πού
αυτό το ελληνικό όνομα. Στο
τέλος το βρήκαμε – είναι η σύζυγος του Πέτρου Μιχόπουλου, του
καλού μας χορηγού για την εκδήλωση στο Κρνοβ, την οποία μας
πρόσφερε για να κάνει τους συνταξιούχους της Πράγας ευτυχισμένους. Και τους έκανε και τον
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κ: Χάνκα, πες μας κάτι για τον
εαυτό σου…
Χ: Τι να σας πω και από πού να
αρχίσω; Από το όνομα μου φαίνεται ότι είμαι παντρεμένη με Έλληνα, με τον Πέτρο Μιχόπουλου.
Πριν να τον συναντήσω, ζούσα τη
ζωή κάθε ελεύθερης κοπέλας στην
Πράγα όπου και γεννήθηκα. Πήγαινα σχολείο και τα Σαββατοκύριακα τα περνούσα για λίγο στο
κλαμπ. Διάβαζα πολύ, μελετούσα
και ονειρευόμουνα για το τι θα
γίνω μια μέρα. Όπως όλα τα κορίτσια. Όταν πρωτογνώρισα τον
Πέτρο ήμουν είκοσι χρονών… Συναντηθήκαμε στην διαφημιστική
του εταιρία όπου έπιασα δουλειά
όταν τελείωσα το λύκειο. Ο Πέτρος λέει ότι ακόμα από την
πρώτη στιγμή είχε καταλάβει ότι
είμαι το «ταίρι» του. Εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις… Παντρευτήκαμε μετά από τρία χρόνια…
Κάναμε οικογένεια. Έχουμε δυο
δίδυμα κοριτσάκια που φέτος θα
κλείσουν τα δέκα τους.
Στην αρχή της γνωριμίας μας μου
φαινότανε ότι του έλειπε κάτι από
την «ελληνικότητά» του. Είχα την
αίσθηση ότι του λείπει η πατρίδα
του και πάντα προσπαθούσα με
κάποιον τρόπο να συμπληρώνω τη

νοσταλγία του. Συνέχεια ακούγαμε ελληνική μουσική κι εγώ
προσπαθούσα να μαγειρεύω ελληνικά φαγητά, και η ελληνική
μουσική και η ελληνική κουζίνα μ’ αρέσουν
πάρα
πολύ.
Βέβαια, ο Πέτρος παντρεύτηκε
Τσέχα και δεν περίμενε από μένα
να γίνω «Ελληνίδα».
Στην αρχή έπρεπε να συνηθίσω
και να προσαρμοστώ με την ελληνική πλευρά των συγγενών μας.
Είναι διαφορετικοί από μας, έχουν
άλλες προτεραιότητες, εύκολα ενθουσιάζονται, είναι κάπως πιο ζεστοί… Ο Πέτρος ποτέ δεν απαίτησε
να δημιουργήσουμε το «ελληνικό
περιβάλλον» στο οποίο είχε μεγαλώσει. Αλλά εγώ είμαι ευτυχισμένη που γνώρισα με αυτή τη
σχέση την ελληνική κουλτούρα,
τον ελληνικό πολιτισμό, ένας πολιτισμός τεσσάρων χιλιάδων χρόνων…
Σήμερα, δουλεύω ως ελεύθερος
επαγγελματίας, είμαι δημοσιογράφος εξειδικευμένη για τη σωστή
διατροφή. Γράφω για διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, και πιο
πολύ για την εφημερίδα «Lidove
noviny». Επίσης ετοιμάζω και
γράφω διάφορες συνταγές για την
υπεραγορά «Bila», στην οποία
φέτος με εκλέξανε ως «το πρόσωπο της «Bila» για τη διαφήμισή
τους. Ένα από τα τελευταία μου
προγράμματά είναι τα διάφορα
βίντεο για τη μαγειρική, τα οποία
θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.lidovky.cz.
Κ: Τι ακριβός σου άρεσε στους
Έλληνες; Πώς αισθάνονται τα
παιδιά σου μεγαλώνοντας σε
δύο
πολιτισμικά
περιβάλλοντα;
Χ: Δεν ξέρω εάν είμαι πολύ συντηρητική, αλλά αυτό που εκτιμώ
είναι ότι δίνουν προτεραιότητα
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στην οικογένειά τους, και προπαντός στα παιδιά και στα εγγόνια.
Είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
Όλοι και ο παππούς και η γιαγιά,
και ο σύζυγος αισθάνονται υπεύθυνοι για τη σωστή διαπαιδαγώγηση, μόρφωση των παιδιών. Τα
παιδιά μου αγαπούν τον παππού
και τη γιαγιά τους, τους σέβονται.
Μαζί τους πηγαίνουν στις ελληνικές γιορτές και χορούς, μαθαίνουν
να χορεύουν ελληνικούς χορούς,
ξέρουν να τραγουδάν ελληνικά
τραγούδια. Τώρα θα παν στην Ελλάδα, σε κατασκήνωση για πρώτη
φορά και ανυπομονούν, αν και
ήδη έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα
δύο φορές. Θέλουν να γνωρίσουν
τους συγγενείς τους στην Ελλάδα.
Εμείς δεν επιβάλουμε καμία
εθνική ταυτότητα στα παιδιά μας.
Εξάλλου ένα τέτοιο πράγμα, μια
απαγόρευση, μάλλον θα είχε αρνητικά αποτελέσματα. Για μένα
είναι σαφέστατα ότι οι κόρες μου
μεγαλώνουν σε δυο πολιτισμικά
περιβάλλοντα, έχουν τις καλές
αξίες και από τις δυο πατρίδες
τους. Και παιδιά από μικτούς γάμους πρέπει να ξέρουν τη μεγάλη
αξία το να μπορείς να ζεις και να
δημιουργείς σε πολυπολιτισμικό
περιβάλλον. Και τα δικά μας παιδιά αυτό το καταλαβαίνουν.
Έχουν δυο πατρίδες – την Τσεχία
και την Ελλάδα.
Πρέπει να πω όταν συνάντησα τον
Πέτρο, ο δικός μου ο πατέρας είχε
κάποιες επιφυλάξεις, ένα φόβο για
το εάν ο Πέτρος ήταν σοβαρός για
τη σχέση μας. Και αυτό διότι είχε
ένα έλληνα φίλο στη δεκαετία του
’50 και ήξερε ότι αυτός ο φίλος
του έκανε αυτό που ήθελαν οι γονείς του,

δηλαδή «να μη μπλέκεται με Τσέχες»… Και αυτό διότι ξέρανε ότι
κάποτε θα επιστρέφανε στην Ελλάδα οικογενειακώς, και το παιδί
τους έπρεπε να πάει μαζί τους, να
μη μείνει για «κάποια γυναίκα»
εδώ. Ναι, από κείνα τα χρόνια πέρασε πολύς καιρός, και ο πατέρας
μας έχει αλλάξει γνώμη, και όχι
μόνο, μου φαίνεται ότι οι γονείς
μου τον αγαπάν, θα έλεγα, περισσότερο από μένα. Υπάρχει μεγάλη
κατανόηση μεταξύ τους. Και αλληλοσεβασμός.
Κ: Και τώρα ας πάμε στο μεγάλο σου ενδιαφέρον για την
ελληνική κουζίνα.
Χ: Να σας πω την αλήθεια, εγώ
δεν παύω να τη μελετώ και να μαθαίνω κάτι το καινούργιο κάθε
μέρα. Με ενδιαφέρει η γνήσια ελληνική κουζίνα. Πολλές συνταγές
εδώ μάλλον τις αλλάζουνε διότι
δεν υπάρχουν όλα τα ελληνικά
προϊόντα. Μ’ ενδιαφέρουν οι παραδοσιακές συνταγές, το φαγητό

να μαγειρευτεί με παραδοσιακό
τρόπο, σπιτίσιο, αν θέλετε. Δεν
εκτιμώ τα «μοντέρνα» ή «παγκοσμιοποιημένα» φαγητά. Προτιμώ
το σπιτίσιο ζυμάρι για την πίτα, το
παραδοσιακό τζατζίκι, καπαμά
κουνέλι, όπως το κάνει ο παππούς
Ηλίας, ο οποίος μας λέει ότι και
αυτός το έμαθε από τον πατέρα
του. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς
μαγειρεύει κανείς στο σπίτι του, δε
μ’ ενδιαφέρει ούτε ο γύρος μα
ούτε και το σουβλάκι, και ούτε τα
φαγητά εστιατορίου. Βέβαια, δε
θέλω να κατηγορήσω αυτά τα φαγητά, απλώς λέω ότι εμένα με ενδιαφέρει η παραδοσιακή κουζίνα.
Το γνήσιο, το σωστό, το υγιεινό.
Κ: Τι ακριβώς
«Bila»;

κάνεις

στο

Χ: Στην αρχή προσπάθησα πολύ
να προωθήσω στην αγορά το ελληνικό γιαούρτη, το οποίο είναι
ένα εξαιρετικά υγιεινό προϊόν.
Κάπως δεν είχε επιτυχία διότι το
«Bila» εξέφρασε ένα φόβο ότι δε

θα πουλιόνταν αυτό το προϊόν
στις ποσότητες που θα ήθελαν.
Δυστυχώς.
Κ: Θα μπορούσε να σε βοηθήσει η ελληνική κοινότητα και
πώς;
Χ: Ευχαριστώ για την καλή διάθεση της κοινότητας. Ήδη τα μέλη
της με βοηθάνε, όπως είναι η
Κυρία Βιολέτα Καρανίκου, η οποία
με έμαθε να κάνω τέλειο ελληνικό
τζατζίκι και μου υποσχέθηκε να με
μάθει να μαγειρεύω και άλλα ελληνικά φαγητά. Την ευχαριστώ
μέσω του περιοδικού σας. Είναι
μία κυρία από την οποία μπορούμε
να μάθουμε πολλές παραδοσιακές
συνταγές. Θέλω να συνεχίσω τη
συνεργασία μου μαζί της.
Κ: Κι εμείς ελπίζουμε να σας
βλέπουμε με τον Πέτρο πιο
συχνά στις εκδηλώσεις μας και
σίγουρα και οι δύο έχετε με τι
να συμβάλετε στη βελτίωση
των εκδηλώσεών μας.

Ο σκηνοθέτης
Χάινταρ Αλ Χουράνη
στο «Καλημέρα»
Ο Χάινταρ είναι από τη Γάζα,
Παλαιστίνη. Θα τον θυμόσαστε
από τη συγκινητική εκδήλωση
που διοργάνωσε σε συνεργασία με την ΕΚ της Πράγας. Από
τότε είναι φίλος της Κοινότητάς μας και συμμετάσχει σε
όλες τις εκδηλώσεις μας. Και
όχι μόνο, πάντα είναι κοντά
μας και προσφέρει τη βοήθεια
του. Στη συνέντευξη αυτή τον
παρακαλέσαμε να μας πει μερικά πράγματα για τον εαυτό
του.
Κ: Χάινταρ,
στην Τσεχία;

πώς

βρέθηκες

Χ: Γεννήθηκα στη Γάζα, στο Αλ
Χουσαηράντ. Όταν ήμουν εφτά
ετών, έγινε η εισβολή και η κατοχή στη Γάζα. Αυτό που θυμάμαι
είναι μόνο τους κήπους, τη θάλασσα και την εισβολή. Μπήκανε
με τα τανκς και μας γκρεμίσανε
τον τοίχο. Οι σχέσεις μου με το Ισ-

ραήλ ήταν μόνο με
τους στρατιώτες-κατακτητές. Επίσης θυμάμαι
όταν
μας
έδιωξαν από τη χώρα
μας, θυμάμαι που το
μόνο που προλάβαμε
να πάρουμε μαζί μας
ήταν τα προσωπικά
μας πράγματα. Λυπάμαι που δε μπόρεσα
να πάρω το ποδήλατό
μου.
Στην Τσεχοσλοβακία ήρθα με
υποτροφία του Ερυθρού Σταυρού
το Φεβρουάριο 1982. Μείναμε μία
βδομάδα στην Πράγα και μετά μας
στείλανε στην Σλοβακία στην
πόλη Kosice όπου δουλέψαμε
μέχρι τον Αύγουστο, χτίζαμε ένα
νοσοκομείο. Μετά έζησα τον
πρώτο χρόνο στο Zahradky u
Ceske Lipy και μάθαινα την τσέχικη γλώσσα και ταυτόχρονα προετοιμαζόμουνα για τις σπουδές
μου στο Πανεπιστήμιο Καλλών Τε16

χνών, σκηνοθεσία. Πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις, σπούδασα
και αποφοίτησα από αυτή τη
σχολή. Παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια και από τότε ζούμε εδώ
στην Πράγα. Στην Τσεχία αισθάνομαι όπως στο σπίτι μου. Μα τι
άλλο θα μπορούσα να αισθανθώ;
Εδώ ζω είκοσι εφτά χρόνια χωρίς
υπηκοότητα. Η Τσεχία έγινε το
σπίτι μου και το σπίτι της οικογένειάς μου. Η γυναίκα μου και αυτή
είναι Παλαιστίνια, σπούδασε εδώ.

Οι κόρες μου εδώ γεννήθηκαν,
εδώ πηγαίνουν σχολείο, εδώ
έχουν τις φίλες και φίλους τους.
Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι
όλοι είμαστε μαζί.
Κ: Θα ήθελα να σε ρωτήσω το
πώς βλέπεις σήμερα το κλίμα
εδώ, πώς ζούνε οι Άραβες,
υπάρχει ρατσισμός; Οι Τσέχοι
καταλαβαίνουν το πρόβλημα
μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλίτες;
Χ: Ο ρατσισμός υπάρχει σε όλο
τον κόσμο, υπάρχει παντού. Αν
θες, από την αρχή του κόσμου…
Είναι δύσκολα να ζεις με ένα τέτοιο φαινόμενο. Ο έξυπνος και
μορφωμένος άνθρωπος ακόμα και
εάν το έχει μέσα του κάπως μπορεί
να ελέγχει τέτοια αισθήματα. Ο
ανοιχτός ρατσισμός εκδηλώνεται
από τους αμόρφωτους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου ο πιο
επικίνδυνος ρατσισμός είναι ο κρυφός ρατσισμός και δυστυχώς
αυτός υπάρχει μεταξύ των μορφωμένων. Όσο για το δεύτερο μέρος
της ερώτησης, νομίζω ότι οι περισσότεροι Τσέχοι δεν καταλαβαίνουν

την ουσία του προβλήματος. Εξάλλου τα τσέχικα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν την αλήθεια
διαφορετικά. Λίγοι είναι εδώ που
γνωρίζουν και καταλαβαίνουν το τι
συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα,
την ιστορική αλήθεια. Αυτοί συνήθως είναι μορφωμένοι και πολιτικά. Δυστυχώς αυτοί είναι πολύ
λίγοι.
Κ: Η εκδήλωση για το μακελειό
στη Γάζα, για τα παιδιά της
Γάζας, μας συγκίνησε βαθιά.
Εσύ ετοίμασες το ντοκιμαντέρ
και όλο το πρόγραμμα. Όπως
ξέρεις πολλά μέλη της ΕΚ της
Πράγας δείξανε την υποστήριξή τους προς το λαό της Παλαιστίνης. Ετοιμάζεις άλλες
εκδηλώσεις που να αφοράν
την Παλαιστίνη.
Χ: Ναι, πραγματικά ετοιμαζόμαστε.
Ξέρετε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η
πολιτιστική πρωτεύουσα του 2009.
Κι όμως, ο ισραηλινός στρατός έχει
απαγορεύσει όλες τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Γι’ αυτό αποφάσισα
να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις και
εκτός της Ιερουσαλήμ, κι έξω από

τα σύνορα της πατρίδας μας, εκεί
που μας υποστηρίζουν οι φίλοι
μας. Ελπίζω και πάλι τα μέλη της
Κοινότητάς σας και σ’ αυτή την εκδήλωση να μας υποστηρίξουν.
Αυτή την φορά θέλουμε όλα τα
καλλιτεχνικά συγκροτήματα, παλαιστινιακά, ελληνικά, βουλγάρικα, κτλ, να βγουν στην σκηνή
και να παίξουν όλοι μαζί. Βέβαια,
αυτό θα χρειαστεί μια πιο στενή
συνεργασία με όλους.
Κ: Σ’ ευχαριστώ, Χάινταρ, και
είμαι βέβαια ότι και αυτή η εκδήλωση θα έχει μεγάλη επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εκεί.
Είμαι βέβαια ότι η Ελληνική
Κοινότητα της Πράγας και πάλι
θα υποστηρίξει την εκδήλωση
σας η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
της Πράγας, Marianske Namesti, 3, Praha 1, στις 17
Οκτώβρη, έναρξη 18:00. Θα
έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο
πολιτιστικό πρόγραμμα από
Παλαιστίνιους, Έλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους και Τσέχους
καλλιτέχνες.

Για την υγεία σας ...
Ευχαριστούμε τη Φωτεινή Δανιά για τα άρθρα της στο περιοδικό μας! Θα συνεχίσουμε τη δημοσίευση στα επόμενα τεύχη.

Η αξία της σωστής Διατροφής και η ιστορία της
Δανιά Φωτεινή
Βιολόγος-Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Μsc Υγειοφυσικής, Μsc Φαρμακογνωσίας

«Η τροφή σου ας είναι το φάρμακο σου»
Ιπποκράτης 431 π.χ.

Ο Ιπποκράτης ήταν ο εκείνος που έθεσε το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης θεραπευτικής και διατροφικής επιστήμης.
Ήταν ο πρώτος που διετύπωσε την άποψη, κάνοντας την παράλληλα και πράξη, ότι η λάθος διατροφή μπορεί να
είναι υπεύθυνη για πολλές ασθένειες, ενώ η σωστή διατροφή μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση ασθενειών η
και ακόμα να τις θεραπεύσει.
Αντί για τη “μέθοδο του επιδέσμου” σαν φάρμακο σε μια πληγή, η σωστή διατροφή αλλάζει την πορεία της ασθένειας χτυπώντας το κακό στη ρίζα του επενεργώντας στη δομή του ιστού. Καμία θεραπεία και κανένα φάρμακο
της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης δεν μπορεί να διορθώσει τον ιστό που έχει καταστραφεί από ασθένεια ή
τραύμα. Αυτό μονάχα η τροφή μπορεί να το πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που η διατροφή αποτελεί απαραίτητο
όπλο κατά της αρρώστιας.
Ένας γιατρός υπεύθυνος σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μεγάλου Νοσοκομείου της Αθήνας, μου είχε πει,
ότι πολλοί από τους ασθενείς που νοσήλευαν και οι οποίοι τελικά πέθαιναν, θα ήταν δυνατόν να σωθούν αν απλά
μπορούσαν να τρέφονται.
Ο Ιπποκράτης έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή της ασθένειας συνιστώντας όχι μόνο μια ισορροπημένη δίαιτα, αλλά και έναν μετριοπαθή και συνετό τρόπο ζωής. Η πραγματεία του στη Διαιτητική-Θεραπευτική είναι η
πρώτη εργασία πάνω στη αξία της προληπτικής ιατρικής. Η σημασία αυτών σήμερα είναι γνωστό ότι αποτελεί για
όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την υγεία του ανθρώπου τον θεμέλιο λίθο για την πρόληψη των
ασθενειών.
Πράγματι, η διατροφή δεν είναι μόνο για να θεραπεύσει, είναι και για να εμπλουτίζει τη ζωή του ανθρώπου και
να του χαρίζει ευεξία. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ζουν μόνο με το 50% της δυναμικότητας τους, όχι ακριβώς
άρρωστοι, αλλά ούτε και υγιείς. Θα έπρεπε να μάθουν ότι οι ίδιες οι τροφές που θεραπεύουν ανακατασκευάζοντας τον κατεστραμμένο ιστό, μπορούν να βελτιώσουν τη γενική ευεξία αυξάνοντας την αποδοτικότητα και το
ενεργειακό επίπεδο των υπολειτουργούντων ενδοκρινών αδένων και όλων των άλλων οργάνων και ιστών όπως,
δέρμα, μύες, νεύρα, αρθρώσεις, φλέβες και αρτηρίες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Είναι στο χέρι σου να αισθάνεσαι θαυμάσια, αρκεί να τρως υγιεινές τροφές και να αποφεύγεις τις βλαβερές.
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Η διατροφή μας μετά τις γιορτές
Υπάρχουν περίοδοι που για τους περισσότερους από μας η ποσότητα τροφής που καταναλώνουμε είναι
μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά τις γιορτές , αλλά και από άλλες περιπτώσεις.
Είναι καλό να ελέγχουμε το βάρος μας, ώστε γρήγορα να το επαναφέρουμε στο φυσιολογικό, διότι είναι
πιο εύκολο κάτι να χτυπηθεί στη γένεση του παρά όταν παγιωθεί. Η μικρή περίσσεια λίγων κιλών αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερο κόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ όταν αυτά αφεθούν και δεν αντιληφθούμε την κατάσταση, συνήθως ακολουθεί μια συσσώρευση και άλλων κιλών.
Το πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό, μπορούμε να το καταλάβουμε αν γνωρίζουμε ότι 6,5 θερμίδες περίπου παράγουν 1 γρμ. λιπώδους ιστού, ο οποίος εκτός από το λίπος περιέχει και νερό. Επομένως όταν
καταναλίσκεται 1 γρμ. λιπώδους ιστού αποδίδονται 6-8 θερμίδες και όχι 9 όπως θα νομίζαμε. Κατά την
αύξηση του ανθρώπου, όπως στη παιδική ηλικία, ο παραγόμενος ιστός περιλαμβάνει εκτός από το λιπώδη (16%) και πρωτεϊνικό(18%) ιστό. Υπολογίζεται ότι 1 γρμ νεοπαραγόμενου ιστού χρειάζεται 5 θερμίδες.
Η περίσσεια βάρους λοιπόν που παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους μετά από μεγάλη κατανάλωση τροφής είναι κάτι φυσιολογικό. Άρα το να ξεκινήσουμε άμεσα της επαναφοράς του βάρους μας
στα φυσιολογικά επίπεδα επιβάλλεται. Κάνοντας κάποιες μικρές περικοπές και αλλάζοντας λίγο τον
τρόπο ζωής μας μπορούμε χωρίς ιδιαίτερο κόπο να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επιθυμητά επίπεδα.
Μερικές απλές γνώσεις θα μας βοηθήσουν πολύ. Όταν λοιπόν το άτομο παχαίνει αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ελαττώσουμε τις θερμίδες, δηλαδή να μειώσουμε την τροφή και να αυξήσουμε την κίνηση. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, όπως κατά καιρούς άνθρωποι χωρίς επιστημονική κατάρτιση ή
συνείδηση υποστηρίζουν. Η συνταγή είναι μία και μοναδική.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι όταν ελαττώνονται οι προσφερόμενες θερμίδες κατά 100 την ημέρα ή
6000 (100 Χ 6) στους δύο μήνες το άτομο θα χάσει 1 κιλό. Αυτό μπορεί να γίνει όταν τρώει 40 γρμ (1
φέτα περίπου ψωμί) ή 25 γρμ (2 ½ κουταλάκια γεμάτα) ζάχαρη ή 11 γρμ (2 κουταλάκια γλυκού περίπου) λάδι την ημέρα απ’ ότι τρώει κανονικά. Το ίδιο μπορεί να γίνει όταν περπατάει (σιγά) μισή ώρα ή
όταν περπατάει (γρήγορα) 20 λεπτά κάθε μέρα, περισσότερο από ότι συνήθιζε.
Τα πράγματα όπως βλέπετε διορθώνονται εύκολα, αρκεί να θέσουμε στον εαυτό μας κάποιες αρχές τις
οποίες αν τηρήσουμε θα έχουμε το αποτέλεσμα που τόσο επιθυμούμε.

Η διατροφική αξία του γάλατος και των προϊόντων του
Το γάλα και το γιαούρτι είναι εξαιρετικές πηγές υδατανθράκων (λακτόζη), ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου, πρωτεϊνών, ριβοφλαβίνης, βιταμίνης Α, Β12 και αν το γάλα είναι ενισχυμένο, βιταμίνης D. Δυστυχώς το πλήρες γάλα και τα προϊόντα πλήρους γάλακτος περιέχουν νάτριο, κορεσμένα λίπη και
χοληστερόλη. Στο αποβουτυρωμένο γάλα το λίπος έχει αφαιρεθεί.
Στο καθημερινό διαιτολόγιο συνιστάται να συμπεριλαμβάνονται δύο έως τρεις μερίδες από αυτά τα τρόφιμα. Ως μερίδα ορίζουμε ποσότητα ίση με 240ml. Συγκεκριμένα τα παιδιά και οι ενήλικες πρέπει να καταναλώνουν 2 μερίδες, οι έφηβοι 3 μερίδες και οι έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες 3-4 μερίδες.
Πολλά άτομα πάσχουν από έλλειψη λακτάσης και δεν ανέχονται τη λακτόζη, οπότε δεν μπορούν να χωνέψουν το γάλα ή και τα προϊόντα του και υποφέρουν από κράμπες και διάρροια. Αυτή η κατάσταση δημιουργείται από έλλειψη ενός ενζύμου, της λακτάσης. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη
χρησιμοποίηση γάλακτος κατεργασμένου με λακτάση ή μπορεί να προστεθεί λακτάση του εμπορίου στο
γάλα.
Το τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και άλατα του ασβεστίου και του φωσφόρου, αλλά περιέχει
αρκετή ποσότητα νατρίου, κορεσμένων λιπών και χοληστερόλης. Το τυρί είναι ένα καλό υποκατάστατο
κρέατος και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την παρασκευή σύνθετων τροφίμων, όπως πίτες, σαλάτες,
σάντουιτς κλπ. Είναι μια ουσιαστική και ωφέλιμη τροφή, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο επειδή
περιέχει μεγάλες ποσότητες λίπους και έτσι έχει αρκετές θερμίδες. Περίπου 45 γραμμάρια από αυτό περιέχουν ίση ποσότητα ασβεστίου και θερμίδων με μια μερίδα ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος.
Το βούτυρο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν παραπροϊόν του γάλακτος διότι γίνεται από το λίπος
αυτού. Αποτελείται από 16% νερό, 80% από το λίπος του γάλακτος, περιέχει λίγες πρωτεΐνες και βιταμίνες Α. Όταν καταναλώνεται καλό είναι να είναι ωμό και φυσικά σε μικρές ποσότητες. Ένα κουταλάκι
του γλυκού βούτυρο περιέχει 45 θερμίδες, όσες δηλαδή και ένα κουταλάκι λάδι.
Τέλος προϊόν του γάλακτος, είναι και η κρέμα γάλακτος. Είναι το λίπος του γάλακτος που ανέρχεται στην
επιφάνεια. Μπορεί να ξεχωρίσει από αυτό με μηχανικό τρόπο. Η κρέμα χαρακτηρίζεται σαν ελαφριά ή
βαριά, ανάλογα με το ποσοστό λίπους που περιέχει. Όσο περισσότερο λίπος έχει τόσο βαρύτερη είναι η
κρέμα και τόσες περισσότερες θερμίδες αποδίδει. Γενικά η κρέμα γάλακτος θεωρείται ένα ιδιαίτερα «παχυντικό» τρόφιμο χωρίς να περιέχει αντιστοίχου αξίας άλλα θρεπτικά συστατικά, όποτε καλόν είναι να
χρησιμοποιείται σπανίως και σε μικρές ποσότητες.
Ως τελική συμβουλή θα πρέπει να κρατήσουμε ότι καταναλώνουμε καθημερινά γάλα και γιαούρτι, κατά
προτίμηση ημιαποβουτυρωμένο οι ενήλικες και πλήρες τα παιδιά και οι έφηβοι. Επίσης καταναλώνουμε
τυρί πολύ συχνά αλλά σε περιορισμένες ποσότητες, κυρίως αν υπάρχει πρόβλημα παχυσαρκίας, και να
προτιμάται η χρήση του ως κύριο γεύμα και όχι ως συνοδευτικό κρεατικών ή ψαριών.
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Η αλήθεια για μύθους γύρω από θέματα διατροφής
Πολλοί μύθοι έχουν δημιουργηθεί γύρω από θέματα διατροφής που τα περισσότερα δυστυχώς είναι
εσφαλμένες αντιλήψεις και δοξασίες, που πρέπει να προσπαθήσουμε να εκριζώσουμε στηριζόμενοι σε
τεκμηριωμένες σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και όχι σε ανεύθυνες απόψεις. Έτσι πρέπει να ξέρουμε
ότι:
- Είναι λάθος ότι η φρυγανιά δεν παχαίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι στο ίδιο βάρος έχει περισσότερες θερμίδες από το ψωμί.
- Είναι ανόητο ότι παχαίνει κανείς χωρίς να τρώει πολύ, με τον αέρα ή το νερό, όπως λένε πολλοί. Η
αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάποια προδιάθεση για την παχυσαρκία. Με το ίδιο φαγητό άλλοι παχαίνουν
πολλοί και άλλοι όχι. Φαίνεται ότι κάποια άτομα δεν παχαίνουν εύκολα που πιθανώς οφείλεται στο είδος
και το ποσοστό του μυϊκού τους ιστού, κοινώς κάνουν μεγαλύτερες καύσεις, ή είναι υπερκινητικά. Κανείς όμως δεν παχαίνει χωρίς να τρώει (ανάλογα βέβαια με την ιδιοσυγκρασία του). Για να αδυνατίσει
θα πρέπει να ελαττώσει το φαγητό του και να αυξήσει την άσκηση.
- Δεν είναι σωστό να τρώει η έγκυος πάρα πολύ. Δεν πρέπει να παίρνει πολύ περισσότερο βάρος από
10-12 κιλά μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης. Η τροφή της πρέπει να είναι πλουσιότερη σε θερμίδες,
πρωτεΐνες, μέταλλα και βιταμίνες. (Λεπτομερώς θα αναφερθούμε σε ένα προσεχές άρθρο.).
- Δεν είναι σωστό ότι το νερό και το αλάτι όταν λαμβάνονται σε μεγάλες ποσότητες παχαίνουν. Το νερό
το χρειάζεται ο οργανισμός για τις διάφορες λειτουργίες του (πέψη, κυκλοφορία κλπ) και για να αποβάλλει τα προϊόντα του μεταβολισμού και τις τοξικές ουσίες. Το αλάτι εξάλλου ο οργανισμός το αποβάλλει εύκολα με τα νεφρά μαζί με το νερό. Όταν οι νεφροί λειτουργούν καλά δεν υπάρχει πρόβλημα
εφόσον βέβαια οι ποσότητες του αλατιού δεν είναι υπερβολικές και υπάρχει διαθέσιμο νερό για την αποβολή του. Είναι όμως προτιμότερο να καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες ώστε να μην κουράζονται οι
νεφροί και να αποφεύγεται ο κίνδυνος της υπέρτασης.
- Είναι αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο για την υγεία μας να εφαρμόζουμε δίαιτες αυθαίρετες , εμπειρικές και κομπογιαννίτικες που δεν στηρίζονται στις βασικές αρχές της επιστήμης της διατροφής. Οι μονομερείς δίαιτες με φυτικές ή πρωτεϊνούχες ή αμυλούχας τροφές είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε
απισχναντική δίαιτα εφαρμόζεται, πρέπει να προσφέρει ένα ελάχιστο ποσό θερμίδων (1000-1200 περίπου), η οποία να περιέχει το απαραίτητο ποσό πρωτεΐνης ζωικής και φυτικής, ακόρεστων λιπαρών οξέων
(π.χ. ελαιόλαδο), βιταμινών και μετάλλων. Σε ότι αφορά την λήψη φαρμάκων ως υποβοηθητικά, ούτε
λόγος να γίνεται.
Ας υιοθετήσουμε λοιπόν ένα απλό και φυσικό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής και δεν θα έχουμε να
χάσουμε.

H σωστή Διατροφή για τα άτομα της τρίτη ηλικίας
είναι βασικός παράγοντας καλής υγείας
Το γήρας αρχίζει θεωρητικά από την γέννηση του ατόμου και συνεχίζει μέχρι να έλθει το τέλος της ζωής
του. Η γήρανση λοιπόν, είναι το αποτέλεσμα βιοχημικών αλλαγών που έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση ορισμένων καταστάσεων όπως η οστεοπόρωση και η αρτηριοσκλήρωση. Η επιστήμη παρόλες τις
έρευνες δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποσαφηνίσει τις αιτίες που συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορέσει να επέμβει και να αναστρέψει αυτή την ανεπιθύμητη εξέλιξη. Επομένως είναι παράλογο να πιστεύει
κανείς ότι με την καλή διατροφή μπορεί να ανακοπεί αυτή την πορεία, ωστόσο είναι δυνατόν να μην επιδεινώνονται καταστάσεις και να μην δημιουργούνται στους υπερήλικες επιπλέον προβλήματα εξαιτίας
της κακής σίτισης.
Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την σωστή διατροφή κατά την νεαρή και μέση ηλικία, ο άνθρωπος μπορεί να διατηρείται υγιής και ζωτικός, ώστε να έχει το υπόβαθρο για να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς συνθήκες της περασμένης ηλικίας.
Οι διαιτητικές απαιτήσεις του υπερήλικα είναι όμοιες με εκείνες του νέου και πρέπει απλά να γίνονται
κάποιες προσαρμογές διαιτολογίου σε διάφορες καταστάσεις όπως, μείωση κατανάλωσης κορεσμένων
λιπών λόγω χοληστερίνης και αρτηριοσκλήρωσης, αυξημένη κατανάλωση ασβεστίου λόγω οστεοπόρωσης κλπ. Η ενέργεια που απαιτείται να καταναλώνεται λίγο πριν και μετά την ηλικία των 65 ετών, είναι
μικρότερη κατά 150-200 θερμίδες την ημέρα, επειδή αφενός μειώνεται η φυσική δραστηριότητα και
αφετέρου πρέπει να αποφεύγεται η αύξηση βάρους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην διατροφή των
ηλικιωμένων όταν μένουν μόνοι τους, οπότε δεν μαγειρεύουν και έτσι δεν διατρέφονται σωστά. Απαραίτητα όμως πρέπει να λαμβάνουν ένα γεύμα μαγειρευμένο, ημερησίως με καλή θρεπτική αξία και να
μην τρώνε πρόχειρα που τις περισσότερες φορές και πολλές θερμίδες περιέχουν και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά δεν περιέχουν. Επίσης όταν είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο σπίτι και στερούνται της ηλιακής ακτινοβολίας να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D όπως βούτυρο,
αυγά και λιπαρά όπου αυτό απαγορεύεται να τη συμπληρώνουν με άλλο τρόπο. Τα λαχανικά και τα
φρούτα δεν πρέπει να λείπουν, να πίνουν 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα και οπωσδήποτε να ασκούνται
ήπια 10-20 λεπτά κάθε ημέρα.
Να μην ξεχνάμε όμως όλοι ότι οι ηλικιωμένοι εκτός της σωστής διατροφής πρέπει να έχουν και την ιατρική φροντίδα αλλά και την φροντίδα και την αγάπη όλων που ζουν γύρω τους .
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Καφές: Ένα ρόφημα με δοσολογία
Ο καφές είναι το πιο διαδεδομένο ρόφημα στον κόσμο και δεύτερο, μετά το πετρέλαιο σε αξία συναλλαγής.
Tα δύο κύρια είδη των δέντρων που παράγονται οι καρποί του καφέ είναι, το c.arabica και το c.robusta,
από το πρώτο παράγεται και ο αντίστοιχος καφές, ενώ το δεύτερο παρόλο ότι θεωρείται κατώτερο μετά
από φρύξη δίνει την ανώτερη ποιότητα του espresso.
Τα διάφορα είδη του καφέ που είναι γνωστά σε όλους μας προέρχονται αφενός από τις διάφορες ποικιλίες και αφετέρου από τον τρόπο επεξεργασίας των καρπών. Οι σπόροι που περιέχονται στους καρπούς
του καφέ ξηραίνονται και η φλούδα αφαιρείται. Οι κόκκοι καβουρντίζονται και ψιλοτρίβονται πριν από
τη χρήση τους. Ειδικά για τον στιγμιαίο καφέ στη συνέχεια επακολουθεί εκχύλιση, ξήρανση και μεταβολή του σε διαλυτά κοκκία οπότε και συσκευάζεται. Για να μην χάνει ο έτοιμος καφές τη γεύση του πρέπει να αποθηκεύεται σε αεροστεγή δοχεία.
Ο καφές περιέχει το αλκαλοειδές, καφεΐνη, σε ποσοστό 0,75-1,5%. Η καφεΐνη είναι διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος και διουρητικό. Υπερβολική λήψη καφέ, προκαλεί νευρικότητα, ταχυκαρδία, υπερχλωρυδρία κλπ. Αυτός είναι ο λόγος που τελευταία παρασκευάζεται καφές από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί η καφεΐνη, μία διαδικασία πολύ δύσκολη και με πιθανότητες ύπαρξης ουσιών επικίνδυνων για
την υγεία του ανθρώπου.
Ο καφές περιέχει επίσης ταννίνη, διάφορα αιθέρια έλαια και άλλες ουσίες που προσδίδουν σε αυτόν την
χαρακτηριστική του γεύση. Περιέχει επίσης και διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο και άλλα
ανόργανα στοιχεία.
Ο καφές έχει ενοχοποιηθεί συχνά για την υγεία του ανθρώπου μετά από την υπερβολική κατανάλωση
του. Ωστόσο πίνοντας καφέ σε μέτριες ποσότητες, δηλαδή δύο φλιτζάνια ημερησίως, μπορεί να είναι όχι
απλά μη επιβλαβές για την υγεία, αλλά και να έχει και οφέλη.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο καφές μπορεί να βοηθάει στο άσθμα, να μειώνει τον κίνδυνο της εμφάνισης πέτρας στους νεφρούς, και του καρκίνου του εντέρου. Η ύπαρξη επίσης αντιοξειδωτικών προσελκύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων μετά από τον ρόλο που αποδίδεται σε αυτές τις ουσίες για την
καταπολέμηση και πρόληψη πολλών ασθενειών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει σε τίποτα την αρχή που λέει,
να απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας αλλά όχι πάνω από δύο φλιτζάνια την ημέρα και να αποφεύγουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο τον στιγμιαίο καφέ.

Οι προσαρμογές του οργανισμού στις υψηλές
θερμοκρασίες και ο ρόλος της διατροφής
Η θερμοκρασία του σώματος φυσιολογικά διατηρείται σταθερή (360 C-370C περίπου το πρωί) με διάφορους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την παραγωγή και την αποβολή θερμότητας.
Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνει η αποβολή θερμότητας του οργανισμού, με την διαστολή των αγγείων του δέρματος, την εφίδρωση, την αύξηση συχνότητας αναπνοών, την ελάττωση της
παραγωγής ενέργειας με μείωση της μυϊκής δραστηριότητας, την ελάττωση της λήψης τροφής και της
παραγωγής θυροξίνης. Λόγω της διεύρυνσης των αγγείων του δέρματος αυξάνει η κυκλοφορία του αίματος και η καρδιά αναγκάζεται να υπερλειτουργεί.
Η αποβολή θερμότητας διευκολύνεται με την μη κάλυψη του σώματος με ρούχα και την ελάττωση της
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος (κλιματισμός, ανεμιστήρες κλπ) . Επίσης με την λήψη κρύων ποτών
αποβάλλονται λίγες θερμίδες, π.χ. με την κατανάλωση 1 κιλού νερού 10 αποβάλλονται ένα κιλό ούρα
370 C δηλαδή 37-10=27 θερμίδες. Ακόμη με τα μπάνια στη θάλασσα η ποσότητα της αποβαλλόμενης
θερμότητας είναι σημαντική και εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού και το χρόνο παραμονής μέσα
στη θάλασσα. Σημαντική απώλεια θερμότητας επιτυγχάνεται και με τα κρύα ντους, ενώ με τους ανεμιστήρες διευκολύνεται η αποβολή θερμότητας.
Επομένως το καλοκαίρι ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ελαττώνεται η παραγωγή της θερμότητας (λιγότερη μυϊκή δραστηριότητα, λιγότερη τροφή) και να αυξάνεται η αποβολή
θερμότητας (ελάττωση ή και αφαίρεση ενδυμάτων, κλιματισμός,, ανεμιστήρες, αποφυγή υγρών και θερμών χώρων, λήψη άφθονων υγρών κλπ). Τα υγρά είναι απαραίτητα και για την αναπλήρωση των απωλειών του ύδατος με τον ιδρώτα, που μπορεί να φθάνουν σε πολλά κιλά. Το ποσό των υγρών ρυθμίζεται
έτσι ώστε το ποσό των ούρων να κυμαίνεται στα φυσιολογικά όρια ( 1500 ml περίπου το 24ωρο), όταν
ότι δεν υπάρχει έλλειψη ύδατος. Σε αντίθετη περίπτωση προκαλείται ελάττωση του ποσού των ούρων
(ολιγωρία, σκοτεινόχρωμα ούρα ). Παράλληλα επειδή με τον ιδρώτα χάνονται νάτριο και χλώριο, πρέπει να αυξάνεται η λήψη χλωριούχου νάτριου (αλάτι φαγητού) με την τροφή ή σε διάλυμα από το στόμα
και σε ποσότητα 5-15 γρμ το 24ωρο περίπου (ανάλογα με το ποσό του ιδρώτα).
Σε ότι αφορά την διατροφή στα θερμά κλίματα οι άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν τροφές με λίγες
θερμίδες , πλούσιες σε φυτικές ίνες, και λιγότερα ζωικά λίπη.
Για την κυριότερη διαταραχή που μπορεί να προκληθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη θερμοπληξία
και την πρόληψη αυτής θα αναφερθούμε στο επόμενο άρθρο μας.
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Π εριοχές της Ελλάδας
Ν ομός Πέλλας
Η καρδιά της
Μ ακεδονίας
Ο Θωμάς Πετσίνης και η Αναστασία Μιχαηλίδου επισκεφτήκανε το νομό Πέλλας, από όπου κατάγεται η οικογένεια της Αναστασίας. Μας έφεραν αρκετό υλικό για να το δημοσιεύσουμε για όλους τους συμπατριώτες
μας που κατάγονται από αυτή την περιοχή. Εξάλλου πολλοί νέοι θέλουν να μάθουν για τις περιοχές της Ελλάδας από όπου κατάγονται οι γονείς τους και οι παππούδες τους. Το περιοδικό μας θα φροντίσει να σας παρουσιάζει αυτές τις περιοχές σε κάθε επόμενο τεύχος. Σε αυτό το τεύχος θα σας παρουσιάσουμε την επαρχία
Αλμωπίας (Καρατζόβας) από όπου ήρθαν στην Τσεχοσλοβακία αρκετοί πολιτικοί πρόσφυγες.

Ο

νομός Πέλλας «γέννησε»
τους Μακεδόνες βασιλείς,
τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, είναι πλούσιος σε αρχαιολογικά ευρήματα και δεσπόζει εκεί η
πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, η Πέλλα.
Ο νομός Πέλλας (Κεντρική Μακεδονία) αποτελείται από 3 επαρχίες
(Αλμωπία με έδρα την Αριδαία,
Γιαννιτσά με έδρα τα Γιαννιτσά και
Έδεσσα με έδρα την Έδεσσα), 6
Δήμους, 77 κοινότητες, 56 οικισμούς και ο πληθυσμός του είναι
περίπου 140.000. Το κλίμα είναι
ηπειρωτικό, ο θερμότερος μήνας
είναι ο Ιούλιος και ο ψυχρότερος ο
Ιανουάριος. Στα δυτικά του νομού
ορθώνεται το όρος Βόρας (ή Καϊμάκτσαλαν).
Η Αλμωπία (σε αυτή την περιοχή
βρίσκονται τα περισσότερα χωριά
των πολιτικών προσφύγων στην
Τσεχοσλοβακία και σήμερα των
απογόνων τους στην Τσεχία)
υπήρξε μια από τις 17 επαρχίες
του Μακεδονικού Βασιλείου. Το
όνομα της το πήρε από τη φυλή
Άλμωπες, από την εποχή του χαλκού. Στη διάρκεια των Ελληνιστικών χρόνων αναπτύσσονται οι
οικισμοί κατά μήκος του Αλμωπαίου ποταμού, και οι περιοχές
όπως το Μοναστηράκι, Άψαλος,
Άλωρο, Χρυσή, Σωσάνδρα, Θεοδωράκι, Πρόδρομος και Νότια, κατοικούνται
και
κατά
τους
ρωμαϊκούς χρόνους. Τα βυζαντινά
χρόνια η Αλμωπία παίρνει την ονο-

μασία Ενωτία από την πόλη-φρούριο που ήταν και έδρα της βυζαντινής διοίκησης. Οι έρευνες
τοποθετούν την βυζαντινή αυτή
πόλη κοντά στο χωριό Νότια. Η
πρωτεύουσα της είναι η Αριδαία με
περίπου 5.000 κατοίκους. Η Αριδαία πήρε το όνομά της από τον
Αρριδαίο, γιο του Αμύντα του Γ’,
ετεροθαλή αδελφό του Φιλίππου
του Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο γεωγράφος Κλαύδιος
Πτολεμαίος μας λέει ότι η πιο σημαντική πόλη της περιοχής ήταν η
Όρμα, το Ευρωπό και η Άψαλο.
Τα χωριά από τα οποία κατάγονται
οι δικοί μας συμπατριώτες είναι: η
Αριδαία (περίπου 5.000 κατοίκους), τα χωριά Αρχάγγελος, Βορεινό,
Νεοχώρι,
Δωροθέα,
Θηριόπετρα, Ίδα, Μεγαπλάτανο,
Ριζοχώρι,
Πρόδρομος,
Νότια,
Όρμα, Λαγκαδιά, Πιπεριές, Άνω
Ροδωνιά, Κάτω Ροδωνιά, Φούστανης, Τσάκωνες, Πολυκάρπη και
άλλα. Σε αυτές τις περιοχές οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο
και τον τουρισμό. Π.χ. ο Αρχάγγελος παράγει κεράσια, πατάτες, η
Δωροθέα παράγει ντομάτα και ροδάκινα, στην Όρμα καλλιεργούνται κουκάρι, φασόλια, ροδάκινα
και κεράσια, οι Τσακώνες καλλιεργούν ροδάκινα, μήλα, ακτινίδια,
κτλ.
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Τα βουνά
στον νομό Πέλλας
Βόρας (Καϊμακτσαλάν),
Πάικο και Βέρμιο
Ο Βόρας ή Καϊμακτσαλάν είναι ένα
μεγάλο ορεινό συγκρότημα της
κεντρικής Μακεδονίας με την ψηλότερη του κορυφή τον Προφήτη
Ηλία (2.524 μ.). Άλλες κορυφές
είναι Μοναστήρι (2.151 μ.),
Σκληρή Πέτρα (2.157 μ.), Πιπερίτσα (1.966 μ.). Στα χαμηλά σημεία
του βουνού επικρατούν τα μεικτά
δάση φυλλοβόλων και βελανιδιών.
Ψηλότερα θα βρούμε δάση μαύρης
πεύκης και δάση οξιάς και δασύπευκα. Πιο ψηλά επικρατούν τα
ποώδη φυτά και τα αλπικά λιβάδια. Η χλωρίδα είναι από τις πλουσιότερες της χώρας με πάνω από
1.400 είδη και υποείδη, πολλά από
τα οποία είναι σπάνια και ενδημικά. Η πανίδα χαρακτηρίζεται από
την παρουσία πολλών θηλαστικών
– ο αγριόγατος, το ζαρκάδι, ο
λύκος, το αγριογούρουνο, το κουνάβι, ο ασβός, ο λαγός. Τα αρπακτικά πουλιά είναι και αυτά
χαρακτηριστικά για αυτό το βουνό
– όρνια, ασπροπάρηδες, φιδαετοί,
χρυσαετοί, πετροπέρδικες, μαυροτσικλητάρες, λευκονώτες και κατά
καιρούς εμφανίζονται ο γυπαετός
και ο βασιλαετός. Το κλίμα είναι
ηπειρωτικού τύπου με βαρείς χειμώνες και χιονοπτώσεις, που κρατούν μέχρι τον Απρίλιο. Τα
καλοκαίρια είναι δροσερά και το
φθινόπωρο με πολλές βροχές.

Ανάμεσα στο Καϊμακτσαλάν και το
Πάικο, βρίσκονται τα δύο βουνά,
Τζένα (2.182 μ.) και Πίνοβο
(2.154 μ.). Γύρω από τα δύο
βουνά βρίσκονται οι οικισμοί Πευκωτό, Θηριόπετρα, Αετοχώρι,
Νότια, Περίκλεια, Λαγκαδιά. Γεωτεκτονικά το βουνό ανήκει στη
ζώνη του Πάικου με κυρίαρχα πετρώματα τους ασβεστόλιθους,
τους σχιστόλιθους και το φλύσχη.
Οι σχηματισμοί της ζώνης του Πάικου περιλαμβάνουν το Πίνοβο και
την Τζένα, αποτελώντας μία ξεχωριστή ζώνη, η οποία είναι το φυσικό σύνορο Ελλάδας – FYROM.
Από τα δύο βουνά πηγάζουν
πολλά ρέματα, τα οποία καταλήγουν στον κάμπο της Αριδαίας.
Βαθιές δασωμένες χαράδρες σχηματίζονται στις απότομες ορθοπλαγιές τους και σε πολλές από
αυτές δημιουργούνται εντυπωσιακοί καταρράκτες. Κυρίαρχο δασικό
είδος είναι η οξιά. Υπάρχουν και
φυλλοβόλα, αείφυλλα και πλατύ-

φυλλα και τα δάση με πλατάνους της Ανατολής. Η περιοχή
έχει ενταχθεί στο δίκτυο
Natura 2000. Η χλωρίδα είναι
πλούσια πολλών και σπάνιων
ειδών φυτών, όπως οι βιόλες,
ορχιδέες, κρόκοι, σαξιφράγκες, βερόνικες, καμπανούλες
κ.α. Στην Τζένα απαντώνται
πολλά είδη θηλαστικών, όπως
αρκούδα, αγριόγιδο, ζαρκάδι,
αγριόχοιρος, λύκος, αγριόγατος, αλεπού, βίδρα, σκίουρος,
λαγός. Επίσης σημαντική είναι
η παρουσία 153 ειδών ορνιθοπανίδας – ο γυπαετός, ο βασιλαετός, ο
ασπροπάρης, το κιρκινέζι.
Όσο για το Βέρμιο (2.065 μ.),
είναι ένα από τα μεγαλύτερα
βουνά της κεντρικής και δυτικής
Μακεδονίας. Η ευρύτερη περιοχή
είναι συνδεδεμένη με όλες τις φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Οι βόρειες απολήξεις του φτάνουν έως
τη λίμνη Βεγορίτιδα, στο νομό
Πέλλας, όπου χωρίζεται από το
Καϊμακτσαλάν με τα
στενά
της
Αρνίσσας και
τον ποταμό

Βόδα. Το Βέρμιο ανήκει γεωτεκτονικά, όπως και το Καϊμακτσαλάν,
στην Πελαγονική ζώνη – με πετρώματα όπως είναι σχιστόλιθοι
και ασβεστόλιθοι. Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα δάση
οξιάς, βελανιδιές, έλατα, πεύκα,
καστανιές, γάβροι και άρκευθοι.
Τα χλωριδικά είδη που αναπτύσσονται είναι κυκλάμινα, κρόκοι,
αγριοτριανταφυλλιές, αγριόκρινα,
όπως και αρκετά είδη φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών.
(Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο
«Τα βουνά της Ελλάδας», Explorer, 2003)

Συνέντευξη με το
συμπατριώτη μας

Θεόδωρο
Ο

Θεόδωρος Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1933 στην Νότια. Η
καταγωγή του είναι ποντιακή. Ο
προπάππους του Μωυσίδης Καχριμανίδης (στην Ελλάδα άλλαξαν το
όνομά τους σε Μιχαηλίδη) κατάγονταν από το χωριό Ερζουλούμ,
στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν.
Είχε μεγάλη περιουσία, τρεις μύλους, 4.000 πρόβατα, δύο σπίτια,
το ένα για την οικογένεια και το
άλλο για να φιλοξενούν τους ξένους τους. Ήταν μια μεγάλη οικο-

Μιχαηλίδη

γένεια με τέσσερις γιους και δύο
κορίτσια. Ο προπάππους του ήταν
και ο Αγάς (Δήμαρχος) 13 χωριών
στην περιοχή, τον αγαπούσαν και
οι Τούρκοι και οι Χριστιανοί. Τότε
οι Πόντιοι ήταν «ανοιχτά σαν
Τούρκοι, αλλά κρυφά ήταν Χριστιανοί», μας λέει ο Θεόδωρος.
Μια μέρα ένας αρμένιος παπάς
πρόδωσε τον Μωυσή διότι κρυφά
ήταν χριστιανός. Τον πιάσανε οι
Τούρκοι, τον δείρανε άγρια και για
να γίνει καλά οι οικογένεια του τον
22

τύλιξε με κρεμμύδι και έτσι έγινε
καλά. Τον ανάγκασαν να πληρώσει ένα τενεκέ λύρες στον τσέτα
(τούρκο χωροφύλακα) και μετά
τους διώξανε από το Ερζουλούμ. Η
οικογένεια μαζί με τους άλλους
χωριανούς φύγανε από το Ερζουλούμ και εγκαταστάθηκαν στο ρωσοκρατούμενο χωριό Γενίκαι. Το
1921, όταν το ξαναπήραν οι Τούρκοι, όλοι οι Ελληνοπόντιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους και

ήρθαν στην Ελλάδα. Ο πατέρας
του Θεόδωρου τότε ήταν 20 χρονών. Τον επόμενο χρόνο πήγε
στρατιώτης.
Αλλά η τύχη των Ποντίων δεν
ήταν καλύτερη στην Ελλάδα.
Πρώτα εγκαταστάθηκαν στην Καλαμαριά όπου πέθαιναν από την
πείνα και τους έδερνε η ελονοσία.
Έτσι, οι Πόντιοι στείλανε κάποιο
συγχωριανό τους να πάει να ψάξει
ένα τόπο που να μοιάζει το χωριό
τους στον Πόντο. Και το βρήκε στη
Νότια – ένας όμορφος τόπος με
βουνά και πολλά νερά. Σηκώθηκε
το ποντιακό χωριό και πήγε στο
καινούργιο τους χωριό, τη Νότια,
η οποία πάντα τους θύμιζε το
χωριό τους στον Πόντο. Να που
αυτή τη φορά από το χωριό την
Νότια, διώξανε τους Τούρκους
(1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών μετά τη Μικρασιάτικη καταστροφή)
και
έτσι
εγκατασταθήκανε στην Νότια οι
Πόντιοι και ένας Σαρακατσαναίος,
λαοί με 4.500 χρόνια ιστορίας.
Μα δεν πρόλαβαν να εγκατασταθούν και εισέβαλαν οι Ιταλοί και
μετά οι Γερμανοί και Βούλγαροι
στην Νότια και στην Ελλάδα (Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος 1940-1944).
Το χωριό τους πολέμησε στην Αντίσταση. Ακολούθησε η λευκή τρομοκρατία μετά τη Συμφωνία της
Βάρκιζας (1945) και οι Πόντιοι
πήραν τα βουνά και πάλι.
Το 1946 σχεδόν όλο το χωριό
έφυγε στην Γιουγκοσλαβία και
μετά από πολλές περιπέτειες εγκαταστάθηκαν στο Μπούλκες. Εκεί
βρήκαν μια σχετική ησυχία. Οι μεγάλοι δουλεύανε, οι μικροί πηγαίνανε σχολείο για να μάθουν
γράμματα. Έτσι και ο Θεόδωρος
συνέχισε το σχολείο του με τη μεγάλη παιδαγωγό Έλλη Αλεξίου την
οποία το ΚΚΕ έφερε από τη Γαλλία
για να διδάσκει ελληνικά στα προσφυγόπουλα και να γράφει σχολικά εγχειρίδια και βιβλία. Πολλά
από αυτά τα παιδιά του παιδοσώσιμου το 1949 φύγανε στις άλλες
Λαϊκές Δημοκρατίες (Πολωνία,
Τσεχοσλοβακία, Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σοβιετική Ένωση)μετά τη λήξη του
εμφυλίου πολέμου (1946-1949)
στην Ελλάδα. Ο Θεόδωρος, όπως
και πολλά άλλα παιδιά στο Μπούλκες, είχε πια προετοιμαστεί να συ-

νεχίσει το σχολείο
του και τις σπουδές
του. Έμαθε και τα
πολωνικά, τελείωσε την 7η τάξη,
πήγε σε δίχρονη
τεχνική σχολή την
οποία τελείωσε με
άριστο βαθμό, συνέχισε σε τετράχ
ρ
ο
ν
η
ραδιοτεχνική
σχολή στο Βρότσλαβ και το 1958
πήγε στην Τσεχοσλοβακία όπου τελείωσε το Πολυτεχνείο του Μπρνο. Το εργοστάσιο
στο οποίο είχε δουλέψει, του
έδωσε και υποτροφία.
Μετά την πτώση της Χούντας
(1974) και την μεταπολίτευση και
όταν επιτράπηκε στους πολιτικούς
πρόσφυγες από την Ελλάδα να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους
μετά από 30 χρόνια αναγκαστική
προσφυγιά, ο Θεόδωρος το 1978
επαναπατρίσθηκε και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκε
σκληρά
μέχρι
να
συνταξιοδοτηθεί. Έχει δύο κόρες,
οι οποίες σπουδάσανε – η μία είναι
οδοντίατρος και η άλλη φυσιοθεραπεύτρια.
Μετά την συνταξιοδότησή του ο
Θεόδωρος επιστρέφει και πάλι
στην Νότια, στο αγαπημένο του
χωριό. Μας λέει με υπερηφάνεια
ότι στο χωριό του οι περισσότεροι
είναι σπουδαγμένοι, γιατροί, μηχανολόγοι, πάνω από 250 άτομα
και οι περισσότεροι σπουδάσανε
στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Αλλά το
ελληνικό κράτος δεν τους αξιοποίησε.
Η Νότια ήταν ένα προοδευτικό
χωριό που ακόμα το 1940 είχε
γεννήτρα και ηλεκτρικό φώς, όταν
όλα τα άλλα χωριά δεν ήξεραν από
τέτοια πράγματα. Το είχαν εγκαταλείψει, αλλά τώρα έγινε ένα καινούργιο χωριό με καινούργια
σπίτια.

Να τι μας λέει η Ελπινίκη
Δαμιανίδου, τώρα 70 ετών,
για το χωριό της, τη Νότια:
«Αν και έφυγα στα οχτώ μου χρόνια, το χωριό μου το θυμάμαι πολύ
καλά. Τότε φάνταζε πολύ μεγάλο
στους πρόποδες της Τζένας, το
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βουνό μας, που δεν συγκρίνεται
με κανένα άλλο βουνό. Η Νότια
βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μ.
Τώρα μάλλον έχει κάπου 300 κατοίκους, αλλά μπορεί να είναι και
πιο λίγοι διότι πολλοί από το χωριό
φύγαμε ακόμα από το 1946, όταν
άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος. Στην
Κατοχή οι περισσότεροι χωριανοί
μας πήραν μέρος στην Αντίσταση
ενάντια στον καταχτητών. Π.χ. ο
πατέρας μου και τα αδέρφια μου, η
μάνα μου, όλοι ήταν μέσα στην
Αντίσταση. Ο πατέρας μου την
πλήρωσε και με εξορία στη Φολέγανδρο, και τον ίδιο χρόνο τον
σκοτώσανε. Τότε σκοτώθηκε και ο
πιο αγαπημένος μου αδερφός, ο
Γιαγκουλής. Κάποτε, μας έλεγε η
μάνα μας, το χωριό ήταν τούρκικο.
Όταν ήρθανε οι Πόντιοι πρόσφυγες, το 1917 με 1918, εγκαταστάθηκαν σε αυτό το χωριό στα σπίτια
των Τούρκων, οι οποίοι το είχαν
εγκαταλείψει. (Σημ. Κ: Μάλλον,
θα είχανε φύγει με την ανταλλαγή
πληθυσμών.).

Το 1981, μετά από 35 χρόνια, ξαναπήγα στο χωριό
μου. Το βρήκα το σπίτι μας – καλά συντηρημένο από
τον θείο μου, που ζούσε στο δικό μας σπίτι όταν φύγαμε το 1946 για το Μπούλκες. (Ναι, έπρεπε να φύγουμε, διότι η δική μου οικογένεια ήταν
κομμουνιστική και είχαμε και μαχητές στον ΔΣΕ –
δύο αδέρφια, και μία αδερφή.). Διώροφο σπίτι –
εμείς, τα εφτά παιδιά και η μαμά μου ζούσαμε πάνω,
κάτω είχαμε το αμπάρι για το σιτάρι και τέτοια, στην
αυλή είχαμε το φούρνο στο οποίο η μάνα μου μας
έφτιαχνε το ψωμί. Είχαμε και τζάκι, για να μαγειρεύουμε και να μας κρατάει ζέστη το χειμώνα, διότι
εμείς βρισκόμαστε μεταξύ τριών βουνών – το Καϊμακτσαλάν (Βόρα), την Τζένα και το Πάικο και οι χειμώνες ήταν πολύ κρύοι, ακόμα και τα καλοκαίρια δεν
είναι τόσο ζεστά, είναι πολύ δροσερά. Είχαμε τις αγελάδες μας, τα γουρούνια μας, τις κότες μας. Για λίπασμα είχαμε και «τσόφλικα», κοπριά από τα ζώα,
και αυτό το θυμάμαι σαν σήμερα. Θυμάμαι και τα παιδιά και νέους που μαζεύονταν στο σπίτι μας και έρχονταν μια γυναίκα που μας έλεγε παραμύθια και
πολλές ιστοριούλες. Κανείς δε μιλούσε, όλοι την κοιτούσαμε με το στόμα ανοιχτό. Η καημένη η μάνα μου
όλο δούλευε, εφτά ψυχούλες έπρεπε να ταΐσει. Πώς
άντεχαν αυτές οι γυναίκες; Θυμάμαι και στην Αντίσταση και στις αρχές του εμφυλίου πολέμου, έτρεχε
στα βουνά να βοηθήσει τους αντάρτες, τους τραυματίες, να τους πάει φαγητό. Εμείς σε κανέναν δε λέγαμε τίποτα. Είχαμε μάθει να κρατάμε μυστικά, όπως
όταν ερχότανε ο πατέρας μας κρυφά κανένα βράδυ,
το μαθαίναμε την άλλη μέρα διότι μας άφηνε καμιά
καραμελίτσα κάτω από το μαξιλάρι μας. Η μάνα μας,
μας ορμήνευε να μην το πούμε πουθενά, κι εμείς –
τσιμουδιά. Όταν ξαναπήγα με την κόρη μου την Κλεοπάτρα το 1981, το σπίτι πια δεν ήταν δικό μας, ο
θείος μου το είχε κάνει δικό του. Αλλά μας καλωσόρισε, δεν βρήκαμε μέσα ούτε μια φωτογραφία δική
μας. Θυμάμαι και την εκκλησία μας όταν πηγαίναμε
στις μεγάλες γιορτές και κρατούσαμε τα κεριά και τις
λαμπάδες, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Το χωριό
μου, η Νότια, που τη λέγανε και «μικρή Μόσχα»,
είναι ακόμα το πιο όμορφο χωριό, θα σου το πουν και
οι άλλοι μας συγχωριανοί – εδώ στην Τσεχοσλοβακία είχαμε έρθει πολλοί από την Νότια και γενικά από
το νομό Πέλλας. Είχαμε τις πιο καλές πατάτες, μεγάλες και νόστιμες, τις πουλούσαν στην Αριδαία, κάναμε τις πιο καλές πίτες, είχαμε τις πιο όμορφες
γυναίκες. Το αγαπάω το χωριό μου, αλλά δεν επαναπατρίσθηκα. Τι θα μπορούσα να κάνω εκεί; Εδώ στην
Πράγα είμαι καλά και είμαι ευχαριστημένη. Εδώ έχω
την κόρη μου, εδώ είναι οι τάφοι της οικογένειας μου
– της μάνας μου, των αδερφών μου.»
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ΙΣΤΟΡΙΑ…
Η συμμετοχή των Σλαβομακεδώνων στον Εμφύλιο Πόλεμο
Οι Σλαβομακεδόνες – πολίτες
της Ελλάδας – πολλά θετικά
έχουν προσφέρει σε τούτον
τον ευλογημένο τόπο, αλλά
ταυτόχρονα έχουν υποστεί
και πολλά δεινά από την πολιτική των εκάστοτε αστικών
κυβερνήσεων μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας
από τους Τούρκους το 1912.
Όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις
που
αναδείχθηκαν
στην
εξουσία κατά καιρούς στη
χώρα μας – απολυταρχικές,
φασιστικές, δεξιές, φιλελεύθερες,
νεοφιλελεύθερες,
«σοσιαλιστικές» - ακολούθησαν αφομοιωτική πολιτική
έναντι των Σλαβομακεδόνων,
με αποκορύφωμα βέβαια, τα
χρόνια της Μεταξικής δικτατορίας του ’36, οπότε απαγορεύτηκε η δημόσια χρήση της
μητρικής τους γλώσσας. Οι
«παρανομούντες» συλλαμβάνοντας, οδηγούνταν στο αυτόφωρο και τιμωρούνταν
κατά περίπτωση με ποινές
που ξεπερνούσαν από την
απλή επίπληξη, φτάνοντας
μέχρι το πρόστιμο, τις απειλές, τις φυλακίσεις και τις
εξορίες.
Παράλληλα, το 1926, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια εξελληνισμού των
ονομάτων του ντόπιου πληθυσμού και των χωριών που
ήταν γραμμένα με την παλιά
σλάβικη ονομασία, «τα οποία
– σύμφωνα με τις τότε επίσημες αρχές – μολύνουσι και
ασχημίζουσι την όψιν της
ωραίας ημών πατρίδος!»
Το ταμπού καλά κρατεί
ακόμη και σήμερα λόγω της
διχαστικής απόφασης των
Υπουργείων Δημόσιας Τάξης
και Εσωτερικών της 29ης Δεκεμβρίου 1982 επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ,
που
απαγορεύει ουσιαστικά τον
επαναπατρισμό μιας μεγάλης
κατηγορίας Ελλήνων πολιτών
κυρίως της Βορείου Ελλάδας,
μόνο και μόνο επειδή τα
χωριά τους είναι γραμμένα με
την παλιά σλάβικη ονομασία
στα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και συνεπώς, θεωρούνται μη «Έλληνες το
γένος».
Στο ίδιο μήκος κύματος άλλωστε πορεύτηκαν όλα τα
αστικά κόμματα, τα οποία
προσπάθησαν με κάθε μέσο –

τη δημαγωγία, την υποκρισία
– να τους χειραγωγήσουν και
να τους εξαπατήσουν για ν’
αποκτήσουν εκλογική πελατεία, και, βέβαια, να τους
χρησιμοποιήσουν ως μοχλό
πίεσης για την επίτευξη ιδιοτελών επιδιώξεων, χωρίς
ωστόσο να τους αναγνωρίσουν το δικαίωμα του ισότιμου και ελεύθερου πολίτη
στην ίδια τους την πατρίδα.
Τους μεταχειρίζονταν ως πολίτες Β’ κατηγορίας.
Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα,
που από την ίδρυσή του αναγνώρισε και διακήρυξε την
ισοπολιτεία και ισονομία των
εθνικών μειονοτήτων στη
χώρα μας και τάχθηκε κατά
των εθνικών και φυλετικών
διακρίσεων ήταν το ΚΚΕ.
Το γεγονός αυτό όχι μόνο
αφύπνισε τις αποκοιμισμένες
συνειδήσεις των Σλαβομακεδόνων, που λόγω της διπλής
τους καταπίεσης – εθνική και
κοινωνική – δοκιμάζονταν
σκληρά, αλλά ταυτόχρονα
εξήγειρε τα υγιή αντανακλαστικά και ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους προκειμένου
να διεκδικήσουν τα δίκαιά
τους.
Σε κρίσιμες στιγμές που
βίωσε πρόσφατα ο λαός μας,
οι Έλληνες πατριώτες και
μαζί τους οι Σλαβομακεδόνες, αντιμετώπισαν από κοινού τις φασιστικές ορδές του
Μουσολίνι το ’40, την γερμανοφασιστική κατοχή του ’41‘44,
την
ωμή
και
απροκάλυπτη ένοπλη επέμβαση των Άγγλων το Δεκέμβρη
του
’44,
των
Αγγλοαμερικάνων του ’46’49.
Το κύμα βίας και τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε σ’ όλη
την Ελλάδα μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας (Φλεβάρης
’45), έπληξε σε μεγαλύτερο
βαθμό την ύπαιθρο, ιδιαίτερα
τις ακριτικές περιοχές της Βορείου Ελλάδας και στράφηκε
με αφάνταστη σκληρότητα
κατά των Σλαβομακεδώνων.
Οι ξυλοδαρμοί, οι ομαδικές
κακοποιήσεις, οι επιθέσεις
εναντίον δημοκρατικών και
αριστερών πολιτών, οι συλλήψεις, οι φυλακίσεις, οι βιασμοί
γυναικών,
είχαν
καταστεί καθημερινό φαινόμενο. Η ζωή των δημοκρατι-
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κών πολιτών κινδύνευε από
τις οργανωμένες συμμορίες
των κρατικών και παρακρατικών οργανώσεων που φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια σ’
όλη τη χώρα.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία
που είδαν το φως της δημοσιότητας το Γενάρη του ’48,
οι εκτελέσεις από τα αποσπάσματα γίνονταν κατά δεκάδες. Δολοφονήθηκαν 399
Σλαβομακεδόνες, εξορίστηκαν 2.178, ξυλοκοπήθηκαν
17.906,
φυλακίστηκαν
7.976, ατιμάστηκαν 419 γυναίκες και κορίτσια, τρελάθηκαν από ξυλοδαρμό 31
άτομα, κάηκαν 3.069 σπίτια,
βομβαρδίστηκαν 44 χωριά,
εκτοπίστηκαν 26.765 Σλαβομακεδόνες απ’ τους οποίους
20.000 κατέφυγαν στις τότε
λαϊκές δημοκρατίες, καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές
4.215 Σλαβομακεδόνες.
Μπροστά λοιπόν σ’ αυτή την
κατάσταση οι Σλαβομακεδόνες, αδελφωμένοι με τους
Έλληνες πατριώτες, έδωσαν
και πάλι το δικό τους παρόν
στο νέο προσκλητήριο σάλπισμα του αγώνα «Όλοι στ’ άρματα, όλα για τη νίκη!».
Ξαναφούντωσε τ’ αντάρτικο
καριοφίλι στις βουνοκορφές
του Βίτσι-Γράμμου. Στα μέσα
του Αυγούστου του 1946 εμφανίστηκαν οι πρώτες ομάδες ανταρτών στο Βίτσι.
Ήταν οι ομάδες καταδιωκόμενων που επέλεξαν το δρόμο
του βουνού. Η είδηση για τη
δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ),
στις 28 Οκτωβρίου 1946,
έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από το σύνολο σχεδόν των Σλαβομακεδώνων,
ενώ στο κάλεσμά του «Όλοι
στ’ άρματα» βρήκε θερμή ανταπόκριση. Από τις πρώτες
κιόλας μέρες της ίδρυσής του
χιλιάδες
Σλαβομακεδόνες
εθελοντές εντάχθηκαν στις
τάξεις του. Ο ΔΣΕ ήταν το
ένοπλο τμήμα του λαού μας
και είχε μέσα του κομμάτι
των Σλαβομακεδόνων που
αγωνίζονταν από κοινού με
τους Έλληνες πατριώτες για
τη λευτεριά, την ανεξαρτησία
και την κοινωνική πρόοδο
της χώρας μας. Ο αγώνας
του ΔΣΕ ήταν εθνικοαπελευθερωτικός, αντιιμπεριαλιστι-

κός, συνέχεια της αθάνατης
εποποιίας της Εθνικής Αντίστασης του ’41 – ’44.
Οι Σλαβομακεδόνες ενίσχυσαν τον ένοπλο αγώνα αφειδώλευτα όχι μόνο με τα
παιδιά τους, και με όλα τα
υπαρκτά τους. Η συμμετοχή
των Σλαβομακεδόνων στον
Εμφύλιο Πόλεμο ’46-’49,
υπήρξε καθολική. Όλοι οι
ικανοί για εργασία και όσοι
μπορούσαν να κρατήσουν
όπλο, άνδρες και γυναίκες,
νέοι άνω των 16 ετών – αγόρια και κορίτσια – κατατάχθηκαν στις γραμμές του ΔΣΕ,
ενώ οι ηλικιωμένοι – άνδρες
και γυναίκες – πρόσφεραν
πολύτιμες υπηρεσίες στα μετόπισθεν. Με το ξέσπασμα
του πολέμου, οι κάτοικοι των
χωριών έβαλαν λουκέτο στις
πόρτες των σπιτιών και τέθηκαν στη διάθεση του αγώνα
με όλα τα υπάρχοντά τους.
Δεν υπήρχε οικογένεια που
να μην έχει τουλάχιστον από
έναν αντάρτη.
Στο βιβλίο του «Ο αγώνας
του ΔΣΕ», ο Βασίλης Μπαρτζιώτας, επί σειρά ετών μέλος
του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ και
πολιτικός επίτροπος του Γ.Α.
του ΔΣΕ, γράφει σχετικά για
την συμμετοχή των Σλαβομακεδόνων στον Εμφύλιο:
«Αυτός ο ηρωικός λαός τα
έδωσε όλα, τα παιδιά του,
την παραγωγή του, τα σπίτια
του. Κάθε σπίτι είχε από ένα
τραυματία ή νεκρό.»
Επίσημα στοιχεία του Γενικού
Αρχηγείου, (Γ.Α.) του ΔΣΕ,
που δημοσιεύτηκαν στο μηνιαίο στρατιωτικό-πολιτικό περιοδικό
«Δημοκρατικός
Στρατός», τεύχος Οκτώβρης
’48, μαρτυρούν ότι «οι καταταγμένοι
Σλαβομακεδόνες
στο ΔΣΕ, φτάνουν στις
11.000 άνδρες… Από τους
11.000 Σλαβομακεδόνες μαχητές του ΔΣΕ, οι 1.000 και
πάνω ήταν γυναίκες και πολεμούσαν με άφθαστη παλικαριά
και
αντοχή»
(«Κομμουνιστική
Επιθεώρηση», τεύχος 6/97).

Στις αρχές του ’46, ομάδα
στελεχών του ΚΚΕ διενέργησαν έρευνα στους Νομούς Φλώρινας, Καστοριάς
και Έδεσσας, όπου υπερτερούσε το σλαβόφωνο στοιχείο,
προκειμένου
να
σφυγμομετρηθεί το πνεύμα
και τις διαθέσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας
για τον ένοπλο αγώνα. Η
έρευνα απέδειξε ότι στα
χωριά, ιδιαίτερα στα ψαροχώρια που είχαν μια ιστορία
στον αγώνα, ήταν φανερή η
εικόνα και όσοι ήταν σημαδεμένοι από τις αστυνομικές
αρχές ως αριστεροί, έφευγαν και πήγαιναν στο βουνό
για να γλυτώσουν τη ζωή
τους. Στα ανταρτοχώρια
διάχυτη ήταν η επιθυμία
των κατοίκων υπέρ του ένοπλου αγώνα, όχι βέβαια γενικευμένη,
αλλά
ήταν
επικρατέστερη.
Η συμμετοχή των Σλαβομακεδόνων στον εμφύλιο πόλεμο δεν περιορίζεται μόνο
στα στρατευμένα παιδιά
τους, που μέσα από τις τάξεις του ΔΣΕ, πάλεψαν
ηρωικά με το όπλο στο χέρι
στις μεγάλες στρατιωτικές
επιχειρήσεις κατά των κυβερνητικών δυνάμεων. Σημαντική υπήρξε επίσης και η
συμμετοχή των ηλικιωμένων που δρούσαν στα μετόπισθεν, που δεν ήταν βέβαια
λίγοι, αλλά χιλιάδες – άνδρες και γυναίκες. Αυτοί
λοιπόν οι αφανείς και αθόρυβοι ήρωες, διαδραμάτισαν
σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση του ηθικού και αγωνιστικού φρονήματος των
μαχητών του ΔΣΕ, διότι
ένιωθαν ότι δεν είναι μόνοι
τους, αλλά έχουν πίσω τους
έναν ολόκληρο λαό που
τους συμπαραστέκεται και
τους στηρίζει με όλες του τις
δυνάμεις. Η συμπαράσταση
αυτή ήταν πολυποίκιλη και
πολυδιάστατη. Άλλωστε, οι
άνθρωποι αυτοί τα έδωσα
όλα στον αγώνα: τα παιδιά
τους, τα σπίτια τους, όλα τα
υπάρχοντά τους, την ψυχή
τους και δεν περίμεναν
ασφαλώς καμία διαταγή,
όπως αυτή της Προσωρινής
Δημοκρατικής Κυβέρνησης,
στις αρχές του ’49, που διέταξε
την
επιστράτευση
όλων των ικανών για εργασία πολιτών προς ενίσχυση
του αγώνα του ΔΣΕ. Είχαν
ήδη συγκροτηθεί ειδικά συ-

νεργεία διάνοιξης οχυρωμάτων, κατασκευής αντιαεροπορικών καταφύγιων για
τους αντάρτες και τον
άμαχο πληθυσμό, τοποθέτησης οδοφραγμάτων σε
δρόμους με στόχο να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η
διάβαση εχθρικών οχημάτων και πεζών. Την μάχη
της σοδειάς είχαν αναλάβει
συνεργεία έμπειρων αγροτοπαραγωγών,
μια
νέα
μορφή συνεταιριστικής καλλιέργειας της γης, που αναβίωσε μνήμες της εποχής
του ΕΑΜικού κράτους, όταν
από το καλοκαίρι του ’43 οι
πολίτες των ελεύθερων περιοχών της χώρας, ζούσαν
υπό τους πλέον ελεύθερους
δημοκρατικούς
θεσμούς,
ενώ οι σχέσεις τους με την
εξουσία είχαν αλλάξει ριζικά. Υπό την εποπτεία των
συνεργείων αυτών, μέρος
της αγροτικής παραγωγής
προωθούνταν για την τροφοδοσία των ανταρτών του
ΔΣΕ.
Τα συνεργεία των τραυματιοφορέων, απαρτίζονταν
πρωτίστως από ηλικιωμένες
γυναίκες που είχαν ως αποστολή τη διακομιδή των
τραυματιών και των αρρώστων στα νοσοκομεία του
ΔΣΕ. Οι περισσότερες ήταν
μάνες ανταρτών. Μεταφέρανε τα πληγωμένα παιδιά
τους χιλιόμετρα μακριά από
τις φλόγες του μετώπου και
υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες – χειμώνα-καλοκαίρι,
νύχτα και μέρα – με τον κίνδυνο της ζωής τους, έδιναν
μάχη με τον χρόνο να σώσουν ανθρώπινες ζωές.
Μόνο στις αιματηρές επιχειρήσεις στο Βίτσι-Γράμμο
συμμετείχαν πάνω από
4.000 Σλαβομακεδόνες –
άνδρες και γυναίκες – που
εργάστηκαν με αυταπάρνηση στα μετόπισθεν. Τα
μέλη
των
συνεργείων
αυτών κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
κάλυψη των αναγκών σε
είδη διατροφής, ένδυσης
και υπόδησης. Συγκινητικές
ήταν επίσης οι προσφορές
των κατοίκων σε είδος και
χρήμα στους μαχητές του
ΔΣΕ.
Εν τω μεταξύ, κατά τα μέσα
του ’47, ως αποτέλεσμα της
ανάπτυξης του αντάρτικου
κινήματος στη Δυτική Μακεδονία, ένα μετά το άλλο ξηλώνονταν οι αστυνομικοί
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σταθμοί του μοναρχοφασισμού. Άρχισε να πνέει νέος
άνεμος στα χωριά της περιοχής.
Η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η
Πρέσπα, κατέστη ελεύθερη,
ανταρτοκρατούμενη ζώνη.
Εδώ, σ’ αυτή την ακριτική
περιοχή της Ελλάδας, διαδραματίστηκαν σοβαρά γεγονότα κατά τον Εμφύλιο
Πόλεμο. Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εθνολογικής
σύνθεσης
των
κατοίκων της, της αφοσίωσής τους στα ιδανικά του
αγώνα, η ηγεσία του ΚΚΕ
και της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, επέλεξαν ως ασφαλή τόπο την
περιοχή της Πρέσπας και
εγκατέστησαν την έδρα της
ΚΕ του ΚΚΕ, της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, του Γενικού Αρχηγείου
του ΔΣΕ και πολλές άλλες
διοικητικές υπηρεσίες – νοσοκομείο στο Πυξό και
Βροντερό, Σχολή Αξιωματικών στο Λαιμό, έμπεδα στην
Καλλιθέα, κέντρο αιχμαλώτων πολέμου στη Μηλιώνα,
τυπογραφείο του ΦΑ του
ΔΣΕ όπου εκδίδονταν το μηνιαίο πολιτικο-στρατιωτικό
περιοδικό «Δημοκρατικός
Στρατός», οι εφημερίδες
«Προς τη Νίκη», «Μαχητής»
και «Αγροτικός Αγώνας».
Στην ελεύθερη περιοχή της
Πρέσπας έκαναν την εμφάνιση τους νέες μορφές συλλογικής
δράσης
και
κοινωνικής
προσφοράς.
Συγκροτήθηκαν σε όλα τα
χωριά Λαϊκά Συμβούλια,
ένας νέος θεσμός πρώτου
βαθμού αυτοδιοίκησης με
αυξημένες
αρμοδιότητες
από αιρετούς εκπροσώπους
των κατοίκων. Λειτούργησαν πρωτοβάθμια λαϊκά δικαστήρια με άξιους λαϊκούς
δικαστές, λαϊκή πολιτοφυλακή, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.α. Ήταν τα πρώτα
ελπιδοφόρα κύτταρα μιας
άλλης μορφής εξουσίας.
Τον Αυγούστου 1947 το
Γ.Α. του ΔΣΕ εξέδωσε σχετικό διάταγμα με το οποίο
θεσπίζονταν η υποχρεωτική
διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας στα παιδιά των
μειονοτήτων στις ελεύθερες
περιοχές της χώρας. Στο
άρθρο 5 της διαταγής αναφέρονταν: «Τα Λαϊκά Συμβούλια να προβούν άμεσα
στη δημιουργία ειδικών
σχολείων για τα παιδιά των

εθνικών μειονοτήτων. Η διδασκαλία να γίνεται στη
γλώσσα της μειονότητας…».
Με βάση την οδηγία αυτή,
από τον Οκτώβρη του ’47
μέχρι τον Απρίλη του ’48,
λειτούργησαν στις ελεύθερες περιοχές 87 δημοτικά
σχολεία με τη συμμετοχή
πάνω από 10.000 μαθητών
στα οποία, παράλληλα με
την ελληνική, τα σλαβομακεδονόπουλα διδάσκονταν
και την μητρική τους
γλώσσα.
Μετά τη λήξη του Εμφυλίου
Πολέμου η εκπαιδευτική
αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε με εντατικότερους
ρυθμούς στην πολιτική προσφυγιά, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες όπου είχαν
καταφύγει
πάνω
από
65.853 μαχητές του ΔΣΕ και
παιδιά για να σωθούν από
τις φλόγες του Εμφυλίου
Πολέμου.
Στις χώρες της Λαϊκής Δημοκρατίας, οι Σλαβομακεδόνες γεύτηκαν τους καρπούς
της ισοτιμίας στην πράξη με
την επίσημη αναγνώριση
της ιδιαιτερότητάς τους από
την λαϊκή εξουσία. Με τη
βοήθεια
των
κρατικών
αρχών καλλιέργησαν την
ιδιαίτερη πολιτιστική τους
κληρονομιά, τα ήθη και τα
έθιμα τους.
Τον Αύγουστο του 1949
έπεσε οριστικά η αυλαία
ενός τρίχρονου ηρωικού,
εθνικοαπελευθερωτικού,
αντιιμπεριαλιστικού αγώνα
του ΔΣΕ, που ανεξάρτητα
από την έκβασή του αποτελεί πηγή έμπνευσης και πατριωτικού φρονηματισμού
για τις επόμενες γενιές.
Όπως και στα χρόνια της
Κατοχής, έτσι και στη δεύτερη φάση του αγώνα, το
ΚΚΕ ήταν η πρωτοπορία, ο
νους και η ψυχή του τρίχρονου αυτού ηρωικού
αγώνα, ενώ εκατοντάδες
μέλη και στελέχη του θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας, της δημοκρατίας και
της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας «για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για
το λαό και την Ελλάδα.» (Ν.
Μπελογιάννης)
Το κείμενο επιμελήθηκε με
ευθύνη του Γεωργίου Τόλη,
ΠΕΕΠΠ, αρ. φύλλου126,
Γενάρης-ΦλεβάρηςΜάρτης, 2008)

Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας οι οποίοι γνωρίζουν ονόματα και
στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή την κατάσταση να μας ενημερώσουν για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την κατάσταση.
Μ
Μάτση Γεωργία, γεν. 1949, πεθ. 10.9.1950, Κρνοβ
Μάτσιου Ευτέρπη, γεν. 1887, Μοσχοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 15.3.1972, Κρνοβ
Μαδεμλής Δημήτριος, γεν. 1912, Ευκαρπία, Σερρών, πεθ. 1961, Μπέροουν
Ματζοπούλου Αγγελική, γεν. 1881, Άγιο Γερμανό, Φλωρίνης, πεθ. … Τρούτνοβ
Ματζοπούλου δώρα, γεν. 1946, πεθ. 15.6.1952, Τρούτνοβ
Μαϊκάκης Αρχοντής, γεν. 1885, πεθ. 9.6.1963, Γιάμπλονετς
Μακρίδης Πολύκαρπος, γεν. 1929, Καλλιθέα, Θεσσαλονίκης, πεθ. 23.9.1977, Οστράβα
Μακρίδου Δήμητρα, γεν. 1937, πεθ. 10.8.1951, γηροκομείο Τέχονιν
Μακρίδης Νικόλαος, γεν. 1950, πεθ. 16.5.1959, Μπρνο
Μάλτσος Πολυχρόνης, γεν. 1916, Καβάλα, πεθ. 8.4.1962, Οστράβα
Μαλιανίδου Όλγα, γεν. 1895, Άγιο Γερμανό, Φλωρίνης, πεθ. 1961, Τρούτνοβ
Μαλιαρός Αθανάσιος, γεν. 1915, πεθ. 21.11.1971, Οστράβα
Μαλινοπούλου Βασιλική, γεν. 1895, Βροντερό, Φλωρίνης, πεθ. 18.10.1974, Ρόζνοβ
Μάλιος Γεώργιος, γεν. 1917, Δροσάτο, Δράμας, πεθ. 11.6.1961, Αλμπρέχτιτσε
Μαμέκας Γεώργιος, γεν. 1953, πεθ. 18.7.1953, Μπρούνταλ
Μαμσάκος Χρήστο, γεν. 1899, Δράμα, πεθ. 1973, Σβυτάβα
Μαμουνίδης Μανώλης, γεν. 1903, πεθ. 4.3.1963, Σούμπερκ
Μανάκας Θεοχάρης, γεν. 1902, Γρεβενά, πεθ. 26.3.1964, Μποχούμιν
Μανασίδου Σοφία, γεν. 1922, πεθ. 16.1.1961, Σούμπερκ
Μαντζαβένος Χρήστος, γεν. 1886, πεθ. 24.11.1955, Τσέρβενα Βόντα, Σούμπερκ
Μάντζιος Θεόδωρος, γεν. 1900, Πευκόφυτο, πεθ. 16.12.1969, Οστράβα
Μαντζούφα Ρούσα, γεν. 1895, πεθ. … Τσεχοσλοβακία
Μανγκέρης Γεώργιος, γεν. 1892, πεθ. 12.9.1963, Γιντρίχοβ, Μπρούνταλ
Μαρτσέλης Κώστας, γεν. 1889, πεθ. 8.6.1955, Τσεχοσλοβακία
Μαργαρίτης Παναγιώτης, γεν. 1895, Μουριές, Κιλκίς, πεθ. 8.7.1959, Αλμπρέχτιτσε
Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, γεν. 1933, Κιλκίς, πεθ. 11.4.1967, Κρνοβ
Μαργιόλας Γεώργιος, γεν. 1922, Καρτερό, Κιλκίς, πεθ. 14.6.1969, Πρζίμπραμ
Μαργιόλας Νίκος, γεν. 1951, πεθ. 1951, Νόβυ Ρίτσιν
Μαρκόπουλος Αθανάσιος, γεν. 1906, Άγιο Αχιλλέα, Φλωρίνης, πεθ. 27.8.1963, Τρούτνοβ
Μαρκοπούλου Μποζιάνα, γεν. 1888, πεθ. 6.9.1952, Τσέρβενα Βόντα
Μάρκος Αργύρης, γεν. 1911, πεθ. 14.1.1953, Γιάβορνικ
Μάρκος Γεώργιος, γεν. … , πεθ. 18.6.1953, Βρμπνο
Μαρκοπούλου Τάρπα, γεν. 1887, Ιεροπηγή, Καστοριάς, πεθ. 1956, γηροκομείο Τέχονιν
Μάρκου Αναστάσιος, γεν. 1908, Ανταρτικό, Φλωρίνης, πεθ. 27.7.1971, Οστράβα
Μάρκου Αγγέλα, γεν. 1956, πεθ. 17.8.1957, Οστράβα
Μάρκου Μαρίκα, γεν. 1929, Κιλκίς, πεθ. 12.6.1979, Ζλάτε Χόρυ
Μαρόγλου Θωμάς, γεν. 1884, πεθ. 1953, Τσεχοσλοβακία
Μαρτακίδης Μιχάλης, γεν. 1896, πεθ. 14.5.1966, Μπρνο
Μασαντή Ευαγγελία, γεν. 1933, πεθ. 9.8.1950, Γιάβορνικ
Μασμανίδης Στέφανος, γεν. 1907, πεθ. 11.10.1976, Λίμπινα, Σούμπερκ
Μασμανίδου Θεοδώρα, γεν. 1890, πεθ. 8.7.1967, γηροκομείο Συροβίτσε
Ματούλης Γιάννης, γεν. 1874, πεθ. 1.12.1949, Λέσανυ
Μαυρίδης Αναστάσιος, γεν. 1905, πεθ. 3.10.1975, γηροκομείο Κυγιοβίτσε (Συροβίτσε;!)
Μαυρίδης Γεώργιος, γεν. 1904, πεθ. … Κρνοβ
Μαυρίδης Χαρίτος, γεν. 1895, πεθ. 21.8.1976, Ρούσιν, Μπρούνταλ
Μαυρίδης Παύλος, γεν. 1919, πεθ. 17.12.1975, Ντίφτσι Χραντ
Μαυρίδου Σιμέλα, γεν. 1885, πεθ. 3.4.1964, Ντίφτσι Χραντ, Μπρουνταλ
Μαυρογιαννίδου Αγάπη, γεν. 1909, Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, πεθ. 19.10.1973, Κρνοβ
Μαυρογιαννίδου Σόνια, γεν. 1880, Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, πεθ. 1.2.1973, κρνοβ
Μαυρόπουλος Γεώργιος, γεν. 1899, πεθ. 8.11.1970, Οστράβα
Μαυροπούλου Κατερίνα, γεν…., πεθ. 25.10.1954, Κρνοβ
Μαυρούδης Απόστολος, γεν. 1931, Στρατονίκη, Χαλκιδικής, πεθ. 27.1.1976, Μπέροουν
Μασμανίδης Ισαάκ, γεν. 1901, πεθ 1958, Βιτνάβα
Μέτσος Αθανάσιος, γεν. 1920, πεθ. 29.3.1952, Ούστι ναντ Ορλίτσί.
Μεδενίδου Βαρβάρα, γεν.1885, πεθ. 4.10.1952, γηροκομείο Τέχονιν
Μέγας Σταύρος, γεν. 1885, Βορεινό, Πέλλης, πεθ. 6.11.1964, Βρμπνο.
Μελά Δέσποινα, γεν. 1880, πεθ. 3.6.1952, γηροκομείο Τέχονιν
Μελά Πηνελόπη, γεν. 1931, μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, πεθ. 12.10.1966, Λίμπινα, σούμπερκ
Μελανίδης Νεοκλής, γεν. 1896, πεθ. 5.5.1962, Γέσενικ
Μέλλιου Βασιλική, γεν. 1902, Βράχο, Καστοριάς, πεθ. 18.12.1974, Κρνοβ
Μέλλιος Γεώργιος, γεν. 1915, Σταυροπόταμο, πεθ. 12.9.1959, Βαλστεϊν, Μπρούνταλ
Μέμου Καλλιόπη, γεν. 1901, Μοσχοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 16.3.1978, Κρνοβ
Μενδεσίδης Παύλος, γεν. 1895, πεθ. 15.7.1977, Κάρβινα
Μεργέμη Ελισσάβετ, γεν. 1911, πεθ. 22.8.1961, γηροκομείο Τέχονιν
Μεργέμης Γεώργιος, γεν. 1902, πεθ. 2.10.1971, Βίτναβα
Μερζανίδης Κώστας, γεν. 1926, Κάτω Ποταμιά, Κιλκίς, πεθ. 22.5.1960, Τσέσκα Βες
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Μερκούρης Νίκος, γεν. 1950, πεθ. 31.8.1951, Νόβυ ρίτσιν
Μρζανίδου Ανάστα, γεν. 1932, Γερακαριό, Κιλκίς, πεθ. 26.12.1967, Τσέσκα Βες
Μεσάικος Θωμάς, γεν. 1900, Καστανόφυτο, Καστοριάς, πεθ. 1.6.1973, Ζλάτε Χόρυ
Μεταλίδης Κώστας, γεν. 1909, πεθ. 25.4.1973, Τρίνετς
Μεταξά Βασιλικής, γεν. 1928, Φλάμπουρο, Φλωρίνης, πεθ. 25.3.1977, Γέσενικ
Μεταξά Χρήστος, γεν. 1925, Ελιά, Ορεστιάδα, πεθ. 26.9.1972, Γέσενικ
Μιτσιανάς Βασίλειος, γεν. 1903, Αλμυρό, Βόλου, πεθ. 4.11.1974, Βρμπνο
Μητσόπουλος Δημήτριος, γεν. 1920, πεθ. 24.4.1950, Πόπραντ
Μητσόπουλος Ηλίας γεν. 1908, Κοζάνη, πεθ. 21.1.1977, Ζλάτε Χόρυ
Μητσοπούλου Μαρία γεν. 1880, πεθ. …, Κρνοβ
Μιχαηλίδης Αγαμέμνων, γεν. 1933, Πυξό, Φλωρίνης, πεθ. 14.8.1967, Γέσενικ
Μιχαηλίδης Αλέκος, γεν. 1896, πεθ. 12.8.1973, Σούμπερκ
Μιχαηλίδης Ανανίας, γεν. 1882, πεθ. 12.4.1953, Αλμπρεχτίτσε
Μιχαηλίδης Δημήτριος, γεν. 1886, πεθ.25.6.1953, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδης Δημοσθένης, γεν. 1890, πεθ. 13.4.1950, Σφατομπόριτσε
Μιχαηλίδης Ηλίας, γεν. 1883, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδης Γεώργιος, γεν. 1900, πεθ. 11.4.1976, Τράβνα
Μιχαηλίδης Ισαάκ, γεν. 1898, πεθ. 11.10.1973, Κάρβινα
Μιχαηλίδης Γιάννης, γεν. 1876, πεθ. Δεκέμβρη, 1957, γηροκομείο Τέχονιν
Μιχαηλίδης Κώστας, γεν. 1909, πεθ. 7.6.1964, Κάρβινα
Μιχαηλίδης Μιχάλης, γεν. 1887, πεθ. 11.2.1959, γηροκομείο Τέχονιν
Μιχαηλίδης Νίκος, γεν. 1899, πεθ. 24.9.1971, Κάρβινα
Μιχαηλίδης Νίκος, γεν. 1950, πεθ. Μάρτη 1951, Φσέτιν
Μιχαηλίδης Παύλος, γεν. 1892, πεθ. 24.8.1967, Γέσενικ
Μιχαηλίδης Σπύρος, γεν. 1889,πεθ. 20.6.1973, Σούμπερκ
Μιχαηλίδης Ευστάθιος, γεν. 1893, πεθ. 26.1.1955, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδης Βασίλης, γεν. 1884, Πυξό, Φλωρίνης, πεθ. 2.6.1964, Κρνοβ
Μιχαηλίδου Αναστασία, γεν. 1871, πεθ. 16.1.1961, γηροκομείο Τέχονιν
Μιχαηλίδου Αναστασία, γεν. 1880, Βροντερό, Φλωρίνης, πεθ. 10.6.1963, γηροκομείο Συροβίτσε
Μιχαηλίδου Δέσποινα, γεν. 1890, πεθ. 3.11.1972, Κάρβινα
Μιχαηλίδου Ελένη, γεν. 1877, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδου Ελισσάβετ, γεν. 1910, πεθ. 1977, Σούμπερκ
Μιχαηλίδου Ειρήνη, γεν. 1870, πεθ.12.9.1951, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδου Σοφία, γεν. 1893, πεθ. 15.6.1974, Οπάβα
Μιχαηλίδου Σοφία, γεν. 1893, πεθ. 30.3.1979, Ρούσιν, Μπρούνταλ
Μιχαηλίδου Σοφία, γεν. 1907, πεθ. 18.6.1976, Κάρβινα
Μιχαηλίδου Τατιανή, γεν. 1905, πεθ. 1963, Κάρβινα
Μιχαηλίδου Θεοδώρα, γεν. 1889, πεθ. Μάρτη, 1960, Σούμπερκ
Μιχαηλίδου Θωμαή, γεν. 1891, Πυξό, Φλωρίνης, πεθ. 28.5.1958, Τσεχοσλοβακία
Μιχαηλίδου Ευαγγελία, γεν. 1939, πεθ. 14.11.1964, Γέσενικ
Μιχαηλίδου Βασιλική, γεν. 1895, πεθ. 24.1.1978, Πράγα
Μιχόπουλος Νικόλαος, γεν. 1867, πεθ. 21.5.1950, Τσεχοσλοβακία
Μιχόπουλος, Παύλος, γεν. 1882, Γλυκονέρι, Καστοριάς, πεθ. 24.3.1959, Χόρνι Ούντολι, Μπρούνταλ
Μιχόπουλου Αγόρω, γεν. 1870, Πεύκο, Καστοριάς, πεθ. 9.12.1957, Ζλάτε Χόρυ
Μιχόπουλου Χαρίκλεια, γεν. 1937, Φουστανή, Πέλλης, πεθ. 7.8.1969, Κάρβινα
Μίχος Πασχάλης, γεν. 1921, Τυριά, Διδυμοτείχου, πεθ. 21.11.1961, Μπρνο
Μικρόπουλος ανέστης, γεν. 1895, πεθ. Δεκέμβρη, 1969, Οστράβα
Μικουλτσίτσκα Μάρθα, γεν. 1937, Λαγκάδα, Πέλλης, πεθ.26.3.1978, Κάρβινα
Μυλωνά Γιαννούλα, γεν. 1886, Μεσολούρι, Γρεβενών, πεθ. 5.5.1969, Κρνοβ
Μυλωνάς Ανδρέας, γεν. 1895, Λευκίμη, Έβρου, πεθ.. 25.11.1972, γηροκομείο Συροβίτσε
Μηνά Αναστασία, γεν. 1931, Γυψοχώρι, πεθ. 17.12.1973, Οστράβα
Μηνάς Πέτρος, γεν. 1922, Άγιο Χριστόφορο, πεθ. 5.6.1976, Κρνοβ
Μινοπούλου Δήμητρα, γεν. 1890, Κερασώνα, Καστοριάς, πεθ. 11.6.1970, Γιάβορνικ
Μιστακίδης Δημήτριος, γεν. 1898, πεθ. 26.9.1964, Σούμπερκ
Μιστιλίδης Δημήτριος, γεν. 1916, πεθ. 18.1.1962, Μοχέλνιτσε
Μητροσίδου Σωτηρία, γεν. 1870, πεθ. 13.1.1954, Τσεχοσλοβακία
Μήτρου Μαρία, γεν. 1874, πεθ. 9.12.1959, Οσομπλάχα
Μητρούση Μαρία, γεν. 1911, Φλάμπουρο, Φλωρίνης, πεθ. 22.7.1980, Κάρβινα
Μωυσιάδου Ναζήλα, γεν. 1880, πεθ. 31.1.1951, Τσέρνα Βόντα
Μωυσίδης Ηλίας, γεν. 1906, Δροσάτο Κιλκίς, πεθ. 9.1.1971, Οστράβα
Μωυσίδης Βασίλης, γεν. 1893, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μωυσίδου Αλεξάνδρα, γεν. 1897, πεθ. 9.6.1951, Τσέρνα Βόντα
Μωυσίδου Ερμιόνη, γεν. 1935, πεθ. 1.5.1951, Ζάμπερκ
Μωυσίδου Κανή, γεν. 1899, πεθ. 9.3.1970, Γέσενικ
Μωυσίδου Μαλάμω, γεν. 1933, Πρόδρομο, Πέλλης, πεθ. 25.8.1970, Κρνοβ
Μωυσίδου Ελένη, γεν. 1910, πεθ. 20.9.1949, Μπρατισλάβα
Μωυσίδης Στέφανος, γεν. 1892, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μοραΐδου Παρέσα, γεν.1899, πεθ. 29.8.1977, Κάρβινα
Μοριβιάνης Πασχάλης, γεν. 1891, πεθ. 1.12.1972, Τρούτνοβ
Μρένου Δέσποινα, γεν. …, πεθ. 24.5.1976, Τσεχοσλοβακία
Μουτσούδης Αχιλλέας, γεν. 1921, Σουφλί, Έβρο, πεθ. 25.10.1969, Τρούτνοβ
Μουρατίδης Κλήμης, γεν. 1889, πεθ. 17.4.1960, Σούμπερκ
Μουσούλης Αθανάσιος, γεν. 1923, Καριά, Ελασώνας, πεθ. 14.4.1971, Γιάμπλονετς
Μπάτσος Βαγγέλης, γεν. 1880, πεθ. 18.10.1950, Κρνοβ
Μπαχτσεβανίδης Γιάννης, γεν. 1891, Αϊδονοχώρι, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μπαχτσεβανίδου Χρυσή, γεν. 1871, Συταριά, Διδυμοτείχου, πεθ. 4.8.1960, Μποχούμιν
Μπαϊνέτας Χρήστος, γεν. 1906, Σιάκκα, Γρεβενών, πεθ. 3.1.1968, Κράσνε Λόουτσκι, Μπρούνταλ
Μπαϊραμίδης, Σταύρος, γεν. 1898, πεθ. 13.3.1975, γηροκομείο Συροβίτσε
Μπακάλης Χρήστος, γεν. 1914, Θεόπετρα, Καλαμπάκας, πεθ. 10.3.1979, Κάρβινα
Μπακάρας Κώστας, γεν. 1928, βρυτά, Έδεσσας, πεθ. 9.7.1980, Οστράβα
Μπάκης Απόστολος, γεν. 1872, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
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Μπακιρτζίδης Κλεάνθης, γεν. 1900, πεθ. 27.6.1966, Μπρνο
Μπαλασάκη Μαρία, γεν. 1870, πεθ. 3.12.1952, γηροκομείο Τέχονιν
Μπαρτζιόης Ευθύμιος, γεν. 1897, πεθ. 23.4.1961, Οστράβα
Μπαρκοπούλου Μαρία, γεν. 1900, Ασπρόγιαννη, φλωρίνης, πεθ. 25.9.1954, γηροκομείο Τέχονιν
Μπαλαγιάννη Αλεξάνδρα, γεν. 1883, πεθ. 30.1.1952, Στάρα Πουρκαρτίτσε
Μπαρούτα ελένη, γεν. 1901, πεθ. 10.1.1957, Κρνοβ
Μπέτση Τριανταφυλλιά, γεν. 1910, πεθ. …, Μπρνο
Μπέτσης Γεώργιος, γεν. 1897, Κάρπη, Κιλκίς, πεθ. 20.12.1980, Βρμπνο
Μπέτσης Γιάννης, γεν. 1892, Κάρπη, Κιλκίς, πεθ. 18.12.1963, Ολόμοουτς
Μπατσκοπούλου Κατερίνη, γεν. 1873, άγιο Γερμανό, πεθ. …, Χόρνι Στάρε Μέστο
Μπεγγάλτση Ελένη, γεν. 1910, Βροντερό, Φλωρίνης, πεθ. 1.5.1978, Τρίνετς
Μπέλλας Κώστας, γεν. 1922, πεθ. 1951, Τσεχοσλοβακία
Μπέτος Γεώργιος, γεν. 1888, Κάρπη, Κιλκίς, πεθ. 24.5.1975, Βρμπνο
Μπίκας Γιάννης, γεν. 1931, Μεγάλη Κερσίλα, Λαρίσης, πεθ. 9.1.1961, Οστράβα
Μπίρας Μιχάλης, γεν. 1886, πεθ. 1957, Τσεχοσλοβακία
Μπίρου Σιδέρη, γεν. 1887, Σπήλαιο, Καστοριάς, πεθ. 2.9.1976, Γιάβορνικ
Μπίμπας Χαραλάμπος, γεν. 1896, Κοκκινοπλό, Ελασώνας, πεθ. 17.3.1976, γηροκομείο Συροβίτσε
Μπίτη Σοφία, γεν. 1886, Καλλωνή, Κοζάνης, πεθ. 6.2.1969, Στάρα Μπουρκαρτίτσε
Μπίτης Γεώργιος, γεν. 1878, Μεσολούρι, Γρεβενών, πεθ. 23.12.1959, Στάρα Μπουρκαρτίτσε
Μπέλτσης Αντώνης, γεν. 1915, Γιαρακάρι, Ιωαννίνων, πεθ. 2.9.1959, Μπρνο
Μπότσαρης Βραχιώνης, γεν, 1885, πεθ. 28.10.1953, Τσεχοσλοβακία
Μπότσης Πέτρος, γεν. 1875, Γέρμα, Φλωρίνης, πεθ. …, Μάρσοβ
Μπότση Αθηνά, γεν. 1951, πεθ. 20.3.1951, Τσεχοσλοβακία
Μπόγλης Στέφανος, γεν. 1911, Χέλι, Φλωρίνης, πεθ. 19.12.1962, Μπρούνταλ
Μπότα Ελένη, γεν. 1900, Νεστόριο, Καστοριάς, πεθ. 16.2.1970, Μπρνο
Μπότος Δημήτριος, γεν. 1897, Νεστόριο, Καστοριάς, πεθ. 8.12.1980, Μπρνο
Μπόκας Παντελής, γεν. 1882, Πεία, Ηπείρου, πεθ. 1954, Τσεχοσλοβακία
Μπόκιας Ευθύμιος, γεν. 1898, Παπάδες, πεθ. 1959, Τρίνετς
Μπότης Ζήσης, γεν. 1897, Μαυρέλι, Τρικάλων, πεθ. 21.10.1974, γηροκομείο Συροβίτσε
Μπαρτζιωτίκου Αγγελίνα, γεν. 1964, πεθ. 1965, Κρνοβ
Μπαρτζιωτίκου Βασιλική, γεν. 1880, Σαμαρίνα, Γρεβενών, πεθ. 5.2.1973, Βρατσλάβεκ, Μπρούνταλ
Μπρέντας Στέργιος, γεν. 1951, πεθ. 19.8.1951, Κρνοβ
Μπρούφας Βασίλης, γεν. 1864, πεθ. 24.12.1949, Λέσανυ
Μπούμπαρη Ελένη, γεν. 1880πεθ. 17.2.1954, Τσεχοσλοβακία
Μπουτζιώτη Αννίκα, γεν. 1882, πεθ. 8.5.1969, γηροκομείο Συροβίτσε
Μπουκουβάλας Γεώργιος, γεν. 1916, καρυδιά, Εδέσσης, πεθ. 26.11.1978, Ζούλοβα, Σούμπερκ
Μπουλούμπασης Βαγγέλης, γεν. 1906, Διτσικό, Γρεβενών, πεθ. 7.8.1967, Κρνοβ
Μπούμπαρη Πανάγιω, γεν. 1907, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 11.4.1979, Γιντριζιχοβ, Μπρούνταλ
Μπούμπαρη Πανάγιω, γεν. …, πεθ. Πίσκορζοβ, Μπρούνταλ
Μπούμπαρης Χρήστος, γεν. 1898, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 30.8.1970, Γιντριζιχοβ, Μπρούνταλ
Μπούρας γεώργιος, γεν. 1880, πεθ. …, Ζούλοβα, Σούμπερκ
Μπούρντα Ελευθερία, γεν. 1900, Γαύρο, Καστοριάς, πεθ. 20.8.1966, Βιρ
Μπουρινάρης Χρήστος, γεν. 1911, Σπήλαιο, Βοΐου, πεθ. 9.12.1968, Χολτσόβιτσε, Μπρούνταλ
Μπουρινάρης Σταύρος, γεν. 1897, Σπήλαιο, Βοΐου, πεθ. 19.1.1973, Χολτσόβιτσε, Μπρούνταλ
Μπουρινάρης Θωμάς, γεν. 1880, πεθ. 5.7.1955, γηροκομείο Τέχονιν
Μπουτούλης Νίκος, γεν. 1951, πεθ. 20.3.1952, Φσέτιν
Μπουτούλης Νίκος, γεν. 1879, Γιανοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 19.6.1960, Μοχέλνιτσε
Μπουζίνη Μένκα, γεν. 1888, Κάρπη, Κιλκίς, πεθ. 10.11.1967, Στουντένκα
Μπουζιώτας Γιάννης, γεν. 1875, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μπιρμπιλή Καλλιόπη, γεν. 1919, φιλλυριά, Ηγουμενίτσας, πεθ. 12.7.1981, Οστράβα
Μπέλης Βασίλης, γεν. 1914, Κοκκινοπλό, Ελασώνας, πεθ. 1975, Τσεχοσλοβακία
Μιστακίδης Γαβριήλ, γεν. 1927, Ριζοχώρι, Πέλλης, πεθ. 28.3.1978, Σούμπερκ
Μπαϊραμόγλου Γεώργιος, γεν. 1894, πεθ. 1969, Οστράβα
Μάγκος Σταμάτης, γεν. 1906, Σουφλί, Έβρου, πεθ. 1969, Τσεχοσλοβακία
Μαγλουμίδης Παντελής, γεν. 1913, Μαυροθάλασσα, Σερρών, πεθ. 2.4.1977, Μπρνο
Μπογιατζής Κώστας, γεν. 1894, Δαφνοχώρι, Κιλκίς, πεθ. Μάη, 1964, Τσεχοσλοβακία
Μοιρίδης Αλέξανδρος, γεν. 1898, Σεβαστό, Κιλκίς, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Μερτζεμέκης βαγγέλης, γεν. 1912, Νέα Μαγνησία, Βόλου, πεθ. 1965, Οστράβα
Μερτσανίδου Αναστασία, γεν. 1932, Γερακαριό, Κιλκίς, πεθ. 26.12.1967, Οστράβα
Μαλινόπουλος Βασίλης, γεν. 1899, Πυξό, Φλωρίνης, πεθ. Κάρβινα
Μπιμπισίδης Περικλής, γεν. 1909, Σακί, έβρου, πεθ. 5.2.1954, Τσεχοσλοβακία
Μαντζαβήνος Χρηστος, γεν. 1886, Νιγρίτα, πεθ. 25.10.1955, γηροκομείο Τέχονιν
Μπουνιάκος Νίκος, γεν. …, Πειραά, πεθ. 1981, Πράγα
Μιχαηλίδης Γεώργιος, γεν….. Μεγάλη Στέρνα, Κιλκίς, πεθ. 1982, Μπρνο
Μαυρίδου δάφνη, γεν….., πεθ. 1981, Οστράβα
Μάργαρης Αλέκος, γεν. …, Ήπειρο, πεθ. Φλεβάρη 1983, Πράγα
Μουρατίδου Αιμίλια, γεν…., μεταμόρφωση, Κιλκίς, πεθ. 15.8.1983, Σούμπερκ
Μαυρίδης Γιάννης, γεν. …, Έβρο, πεθ. 5.10.1983, Μοχέλνιτσε

Ν
Νάτση Όλγα, γεν. 1910, Πολυνέρι, Γρεβενών, πεθ. 26.1.1979, Παυλοβίτσε, Κρνοβ
Νάτση Στέργιος, γεν. 1906, Πολυνέρι, Γρεβενων, πεθ. 15.3.1975, Παυλοβίτσε, Κρνοβ
Νατσιούλη Αγνή, γεν. 1883, Καστοριά, πεθ. 1969, Κρνοβ
Ναλμπάντης Δημήτριος, γεν. 1899, Δαδιά, Έβρου, πεθ. 6.6.1974, Μπέροουν
Νασκοπούλου Αλεξάνδρα, γεν. 1884, πεθ. 14.5.1955, γηροκομείο Τέχονιν
Νάστη Μαρία, γεν.1888, Κάρπη, Κιλκίς, πεθ. 3.5.1964, γηροκομείο Συροβίτσε
Ναούμ Διαμαντής, γεν. 1885, πεθ. 30.12.1951, Τσεχοσλοβακία
Ναούμ Ευδοξία, γεν. 1894, Τσακώνη, Καστοριάς, πεθ. 17.4.1978, Κρνοβ
Ναουμίδου Μαρία, γεν. 1880, Πυξό, Καστοριάς, πεθ. 18.12.1966, γηροκομείο Συροβίτσε
Ναυραζόγλου Μαρία, γεν. 1880, πεθ. 21.7.1952, γηροκομείο Τέχονιν
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Νασίρης Γαρύφαλος, γεν.1906, πεθ. 6.7.1954, Κρνοβ
Νεάνθης Βασίλειος, γεν. 1900, Δρυμάδες, πεθ. 22.5.1974, Μπουρκβιζ, Μπρούνταλ
Νεδέλκος Δημήτριος, γεν. 1879, πεθ. 16.2.1954, γηροκομείο Τέχονιν
Νεδέλκου Πέτρα, γεν. 1880, Σιδεροχώρι, Καστοριάς, πεθ. 2.4.1955, Τσεχοσλοβακία
Νένος Σταύρος, γεν. …, άνω Περιβολάκι, Καστοριάς, πεθ. Νοέμβρη 1961, Τσεχοσλοβακία
Νένου Όλγα, γεν. 1918, πεθ. 8. 5.1957, Κάρβινα
Νεοφυτίδης Γιάννης, γεν. 1900, πεθ. 18.12.1979, Ζούλοβα
Νεοφυτίδου Κυριακή, γεν. 1998, πεθ. 27.3.1987, Πράγα (χειρογρ.)
Νεραντζουλάκης Γεώργιος, γεν. 1931, Εξαπλάτανο, Πέλλης, πεθ. 1979, Μποχούμιν
Νέστορας Αθανάσιος, γεν. 1948, πεθ. 6.5.1952, Αλμπρέχτιτσε, Μπρούνταλ
Νεστορόφσκυ Αλέκος, γεν. 1944, πεθ. 1949, Όπαβα
Νιάνος Νικόλαος, γεν. 1890, πεθ. 18.2.1967, Οσράβα
Νιάνου Ειρήνη, γεν. 1903, πεθ. 1.6.1969, Κρνοβ
Νιτσέα Μαρία, γεν. 1889, Νυμφαίο, Φλωρίνης, πεθ. 8.3.1970, Πρζίμπραμ
Νιτσέας Αναστάσιος, γεν. 1878, Νυμφαίο, Φλωρίνης, πεθ. 29.3.1972, Πρζίμπραμ
Νιτσέα Ζωή, γεν. 1923, πεθ. 29.10.1951, γηροκομείο Τέχονιν
Νίτσος Δημήτριος, γεν. 1897, Λαγγαδιά, Γρεβενών, πεθ. 18.4.1976, Κρζίζοβα, Κρνοβ
Νίτσου Βασιλική, γεν. 1913, πεθ. 25.6.1950, Βίτκοβ
Νοικοκύρη Ευαγγελία, γεν. 1898, Άγιο Χαράλαμπο, πεθ. 20.4.1973, Κρνοβ
Νοικοκύρη Ζαχαρώ, γεν. 1903, Βορεινό, Πέλλης, πεθ. 29.4.1976, Κρνοβ
Νοικοκύρης Αθανάσιος, γεν. 1893, Βορεινό, Πέλλης, πεθ. 14.4.1980, Κρνοβ
Νοικοκύρης Παναγιώτης, γεν. 1886, πεθ. 22.2.1962, γηροκομείο Τέχονιν
Νικολαΐδης Κυριάκος, γεν. 1896, πεθ. 1.3.1959, Σούμπερκ
Νικολαΐδου Αγάπη, γεν. 1899, πεθ. 25.4.1976, Κάρβινα
Νικολαΐδου Αναστασία, γεν. 1876, πεθ. 28.10.1956, Μπίλα Βόντα
Νικολάου Γεώργιος, γεν. 1898, πεθ. 25.5.1974, Τρίνετς
Νικολός Πάνος, γεν. 1926, Νιγρίτα, Σερρών, πεθ. 2.10.1976, Πράγα
Νικολούδης Αγάπιος, γεν. 1951, πεθ. 1951, Κρνοβ
Νικόπουλος Μπέμπης, γεν. 1950, πεθ. 1951, Μπράνκυ
Νίκου Δέσποινα, γεν. 1901, Κοτύλη, Καστοριάς, πεθ. 29.3.1976, Χόρνι Ούντολι
Νίκου Αθανάσιο, γεν. 1935, Πεύκο, Καστοριας, πεθ.10.12.191977, Κρνοβ
Νιζισκιώτης Γεώργιος, γεν. 1928, Αγάπη, Γρεβενών, πεθ. 10.3.1969, Γέσενικ
Νοβάτσης Γεώργιος, γεν. 1888, Αυγή, Καστοριάς, πεθ. 6.2.1971, Οστράβα
Νούλας Αναστάσιος, γεν. 1877, Δενδροχώρι, Καστοριας, πεθ. 10.10.1967, γηροκομείο Συροβίτσε
Νουρίδης Πολυχρόνης, γεν. 1898, πεθ. 21.9.1968, Ζλάτε Χόρυ
Νταλέτσου Καλίνα, γεν. 1920, Πρόσβορο, Γρεβενών, πεθ. 29.4.1969, Παυλοβίτσε, Μπρούνταλ
Νταλής Γιάννης, γεν. 1921, Βόλο, πεθ. 29.12.1959, Μπρνο
Νταλός Βασίλης, γεν. 1942, πεθ…., Τσεχοσλοβακία
Νταλού Λίνα, γεν. 1880, πεθ. 5.8.1952, Κρνοβ
Νταούτης Θανάσης, γεν. 1893, πεθ. 5.8.1954, Τσεχοσλοβακία
Νταουτόπουλος Βασίλης, γεν. 1904, Κρανοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 10.8.1977, Μοχελνίτσε
Νταουτοπούλου Δήμητρα, γεν. 1885, Κρανοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 7.5.1968, Μοχελνίτσε
Νταουτόπουλος Χάρης, γεν. 1939, Κρανοχώρι, Καστοριάς, πεθ. 5.11.1966, Μοχελνίτσε
Ντερβένης Φώτης, γεν. 1898, Χρυσοράχη, Ιωαννίνων, πεθ. 4.3.1964, Σούμπερκ
Νούσιος Χρήστος, γεν. 1909, Έδεσσα, πεθ. 23.1.1978, Τρούτνοβ
Ντόντας Γρηγόρης, γεν. 1912, Κυδωνιές, Γρεβενών, πεθ. 14.4.1973, Κρνοβ
Ντάβας Γεώργιος, γεν. 1922, Πυργετό, Λαρίσης, πεθ. Μάη 1961, Μποχούμιν
Ναθαναηλίδης Στάθης, γεν. 1892, Χαραυγή, Κοζάνης, πεθ. 1968, Τσεχοσλοβακία

Ξ
Ξανθόπουλος Ευκλείδης, γεν. 1920, πεθ. 12.2.1979, Πράγα
Ξανθόπουλος Γεώργιος, γεν. 1910, πεθ. 12.3.1969, Γέσενικ
Ξανθόπουλος Στυλιανός, γεν. 1883, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Ξανθοπούλου Μαρία, γεν. 1887, πεθ. 22.10.1952, Κρνοβ
Ξανθοπούλου Θεοδώρα, γεν. 1887, Λευκίμη, Έβρου, πεθ. 4.1.1974, Κρνοβ
Ξενιτίδης Λευτέρης, γεν. 1904, πεθ. 28.6.1972, Οστράβα
Ξυνόπουλος Κοσμάς, γεν. 1900, πεθ. 1973, Μπρνο
Ξυνός Γεώργιος, γεν. 1901, πεθ. 4.2.1966, Οστράβα
Ξηντάρης Αχιλλέας, γεν. 1893, Μπακράτσι, Λαρίσης, πεθ. 6.8.1958, Οστράβα
Ξυνόπουλος Αριστείδης, γεν. 1905, Παλιό Καλοπότι, Δράμας, πεθ. 1979, Μπρνο
Ξενιτίδης Λευτέρης, γεν. 1902, Παλιό Γυναικόκαστρο, Κιλκίς, πεθ. … Οστράβα
Ξανθοπούλου Ζουζάνα, γεν…., πεθ. 1981, Γέσενικ

Ο
Ομοσχάρκας Χρήστος, γεν. 1897, πεθ. …, Κοτσλίρζοβ
Οβαδίας Ισαάκ, γεν. 1917, Δράμα, πεθ. 8.6.1976, Κρνοβ
Ορμανίδου Ελισσάβετ, γεν. 1890, πεθ…., Τσεχοσλοβακία
Όπτης Γιάννης, γεν. 1884, Μελίτη, Φλωρίνης, πεθ. 6.3.1970, Τσεχοσλοβακία
Ομοσχάρκας Μιχάλης, γεν. 1901, Σλίμνιτσα, Καστοριάς, πεθ. 7.8.1971, Κοτσλίρζοβ
Ουζουνίδης Παναγιώτης, γεν. 1894, Δαδί, Διδυμοτείχου, πεθ. 29.1.1973, Κρνοβ
Ουσμιάν Βελή, γεν. 1889, πεθ. …, Τσεχοσλοβακία
Ούρδας Παρασκευάς, γεν. 1888, Δωροθέα, Πέλλης, πεθ. 9.8.1962, Κρνοβ
Ούρδας Δημήτριος, γεν. 1942, πεθ. 3.4.1957, Κλοκότσοβ
Οικονομίδης Παντελής, γεν. 1918, Κάτω Κλεινές, Φλωρίνης, πεθ. 11.7.1978, Κρνοβ
Οικονομίδης Πέτρος, γεν. 1887, πεθ. 18.5.1965, γηροκομείο Συροβίτσε
Οικονομίδου Νίνα, γεν. 1887, πεθ. 19.10.1973, Γέσενικ
Οικονόμου Αικατερίνη, γεν…., Ζιάκα, Γρεβενων, πεθ…., Πίσκορζοβ, Μπρούνταλ
Οικονόμου Κώστας, γεν. 1897, Ζιάκα, Γρεβενών, πεθ. 13.2.1966, Κρνοβ
Οικονόμου Δημήτριος, γεν. 1921, Ήπειρο, πεθ. 14.2.1985, Πετρόβ, Σούμπερκ
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Νομός Πέλλας

