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Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

- Φεβρουάριο 14, 28 
- Μάρτη 28
- 12-19 Απρίλη 12 - 19
- Μάη 16, 27, 26 - 31
- Ιούνη 20
- Ιούλη 11
- Διακοπές
- Οκτώβρη 9, 11, 31
- Νοέμβρη 14, 21
- Δεκέμβρη 9, 12
- Διακοπές

Ώρες λειτουργίας του γραφείου του ΔΣ και βιβλιοθήκης

- Δευτέρα 16:00 - 18:00
- Τρίτη 10:00 - 16:00
- Τετάρτη 16:00 - 18:00
- Πέμπτη 10:00 - 16:00
- Παρασκευή 16:00 - 18:00

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα

+420 221 419 818 γραφείο, ώρες λειτουργίας 
+420 736 147 591 Τασούλα Ζησάκη - Healey, Πρόεδρος
+420 602 273 232 Αναστασία Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος
+420 737 246 342 Θωμάς Πετσίνης, «Καλημέρα»
+420 728 926 787 Ελευθερία Γιώση - Πετελίκοβά, Γραμματέας
+420 603 148 006 Νίκη Σπάλα - Ποντλαχοβά, Ταμίας
+420 777 944 726 Μιχάλης Σπάλας, Χορευτικό «Ακρόπολις»
+420 602 227 037 Ντίνος Οβαδίας, Ορχήστρα «Ακρόπολις»

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ
Για αλλαγές στο πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων (ΣΕΜ) Διεύθυνση Vocelova 2, Praha 2

14 Φεβρουάριο, 16:00 – 20:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων (ΣΕΜ)
Γενική Συνέλευση και Κόψιμο της Πίτας

28 Φεβρουάριο, 16:00 – 20:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Εθνική Αντίσταση και ΕΠΟΝ

28 Μάρτη, 18:00 – 24:00, Ξενοδοχείο Belvedere
Εθνική Επέτειος 25ης  Μαρτίου, είσοδος 220 κορώνες

10 – 18 Απρίλη, Εκδηλώσεις αφιερωμένης στο Πάσχα των Ελλήνων στο ΣΕΜ
- έκθεση φωτογραφίας, «Βυζαντινή Κύπρος» 
- (12 Απρίλη, 18:00, εγκαίνια υπό την αιγίδα του Διευθυντή ΚΟΤ στην Πράγα)
- Ελληνική Κουζίνα του Πάσχα – διάλεξη (17 Απρίλη, 16:00, στα τσέχικα)
- Λειτουργία Ανάστασης – 18 προς 19 Απρίλη, Ορθόδοξη Εκκλησία 

16 Μάη, 07:00, Lekarsky Dum, IP Pavlova, στάση λεωφορείων
Αναχώρηση για Nové Hrady, επίσκεψη στον «Παιδικό Σταθμό». Προς το κόστος του λεωφορείου – 200 κορώνες

26 Μάη–31 Μάη, Εκδηλώσεις «Η καρδιά των Εθνοτήτων», Δημαρχείο Πράγας

27 Μάη, 17:30, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Συναυλία του συγκροτήματος «NISOS», παραδοσιακή μουσική της  Μεσογείου

(με Έλληνες και ξένους τραγουδιστές, περισσότερες πληροφορίες στο www.myspace.com/nisos nisos@hellenism.com).
Είσοδος 200 κορώνες.

20 Ιούνη, Συνάντηση Ελλήνων τρίτης ηλικίας με Έλληνες άλλων κοινοτήτων Θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα.

11 Ιούλη, 16:00 – 19:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Εκδήλωση για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία. Προβολή ντοκιμαντέρ.

9 Οκτώβρη, 20:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Συναυλία της χορωδίας από το Ανόβερο, Γερμανία και «Φιλοκαλίας», κλασική μουσική

11 Οκτώβρη, ΙΝ Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου
Συναυλία της χορωδίας από το Ανόβερο, Γερμανία, κλασική μουσική

31 Οκτώβρη, 18:00 – 24:00, (θα σας ενημερώσουμε για το χώρο)
Εορτασμός εθνικής επετείου του Μεγάλου ΌΧΙ. Είσοδος 220 κορώνες

14 Νοέμβρη, 16:00 – 19:00, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Προβολή ντοκιμαντέρ για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των Ελλήνων στην Τσεχοσλοβακία.

21 Νοέμβρη, 16:00-18:00, Σπίτι Μειονοτήτων
Διάλεξη, στα ελληνικά «Ο Ελληνισμός της Τσεχίας σήμερα» από την Τασούλα Ζησάκη-Healey Προβολή ντοκιμαντέρ.

12 Δεκέμβρη, Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων, διάλεξη (στα τσέχικα)

Βαλκανική Κουζίνα – Χριστούγεννα, σε συνεργασία με τις άλλες κοινότητες των Βαλκανίων 
Έκδοση του Περιοδικού του Ελληνισμού της Πράγας, «Καλημέρα»

Προετοιμασία και έκδοση του Λευκώματος «Ευχαριστούμε Τσεχοσλοβακία»
Ελληνικά μαθήματα στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων

Χορευτικό Συγκρότημα «Ακρόπολις», πρόβες στο ΣΕΜ, κάθε Παρασκευή
Μουσικό Συγκρότημα «Ακρόπολις»
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Τα Νέα μας….
25 Οκτώβρη Συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας με
τους Προέδρους Ελληνικών Κοινοτήτων στην έδρα της
Ομοσπονδίας, Κρνοβ.

Ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας, Χρήστος
Μπιάλας καλωσόρισε
όλους τους Προέδρους
και άνοιξε τη συνεδρίαση
με πρώτο θέμα για τις
επιδοτήσεις από το
Υπουργείο Παιδιάς της
Τσεχίας για την εκμά-
θηση της ελληνικής
γλώσσας σε κάθε κοινό-
τητα. Ακολούθησε ο
απολογισμός για τον
εορτασμό στην Οστράβα

της επετείου για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών του ελλη-
νικού εμφυλίου πολέμου. Ο Χρήστος συγχάρηκε την καλή δουλειά της
διοργανωτικής επιτροπής, και ιδιαίτερα την Πρόεδρο της Επιτροπής,
Παναγιώτα Οσλαντίλοβα. Όσο αφορά τα οικονομικά και τα έξοδα
για τον εορτασμό, ο Πρόεδρος είπε ότι έχουνε μείνει ακόμα μερικές
εκκρεμότητες που δεν είχαν καλυφτεί και ότι η Ομοσπονδία θα πρέ-
πει να βρει «τα υπόλοιπα» για να τα καλύψει. Ο Πρόεδρος μίλησε
και για την επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη – Αμπελόκηπους και
Κιλκίς, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την παραπέρα συ-
νεργασία της Ομοσπονδίας με τις πόλεις αυτές. Τόνισε ότι αυτή η συ-
νεργασία μπορεί να αρχίσει με την επίσκεψη μαθητών της ελληνικής
γλώσσας από την Τσεχία στην Ελλάδα και μαθητών από την Ελλάδα
στην Τσεχία. Μετά από τα καλλιτεχνικά προγράμματα των χορευτι-
κών συγκροτημάτων των ελληνικών κοινοτήτων, και ειδικά της ΕΚ
Κρνοβ-Πόλης, τα οποία εντυπωσίασαν τους θεατές στους Αμπελό-
κηπους και Κιλκίς, συζητήθηκε η συνεργασία μεταξύ των χορευτικών
συγκροτημάτων των ελληνικών κοινοτήτων της Τσεχίας και των κοι-
νοτήτων στην Ελλάδα, Κιλκίς και στους Αμπελόκηπους. Η Ομο-
σπονδία επιθυμεί αυτή η συνεργασία να γίνει και με σχολεία και
καλλιτεχνικούς ομίλους της Κύπρου. 

Η Παναγιώτα Οσλαντίκοβα, λόγω των πολλών υποχρεώσεων και
δραστηριοτήτων στην Κοινότητα του Κρνοβ-Πόλης, ζήτησε να απαλ-
λαχτεί από το να αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία στο Υπουργείο
Πολιτισμού της Τσεχίας. Ο καινούργιος αντιπρόσωπος είναι ο Μι-
χάλης Δουλκερίδης, Πρόεδρος της ΕΚ Κάρβινας, ο οποίος ψηφίστηκε
από όλους τους Προέδρους. Εξάλλου, η Ζαχαρούλα Ιορδανίδου θα
αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία στο ΣΑΕ- Ευρώπης (Συμβούλιο
Αποδήμων Ελλάδας) και θα παραβρεθεί στις εκλογές νέου ΔΣ του
ΣΑΕ στη Γερμανία. Συζητήθηκε και η διοργάνωση της Έκθεσης του
Αντώνη Τσολακίδη, γλύπτης και ζωγράφος, στο Γέσενικ. Η Πρό-
εδρος της ΕΚ Πράγας πρότεινε η έκθεση αυτή να ξεκινήσει από την
Πράγα στους εκθεσιακούς χώρους στο «Σπίτι Εθνικών Μειονοτή-
των», και η πρόταση της δέχτηκε θετικά από όλους τους προέδρους.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε και την έκκληση για οικονο-
μική υποστήριξη του τμήματος ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστή-
μιο του Μπρνο, για τη σύνταξη Τσέχο-ελληνικού λεξικού ως βοήθεια
των φοιτητών, δασκάλων, κτλ. Η Πρόεδρος της Πράγας, Τασούλα
Ζησάκη-Healey, δε συμφώνησε με αυτό το αίτημα για δύο λόγους: α)
διότι λεξικά γράφονται από ειδικούς λεξικογράφους και όχι από φι-

λόλογους, αρχιτέκτονες, κτλ., β) διότι από το αίτημα δεν φαινότανε
τι είδος λεξικού θα είναι αυτό. Επίσης η Τασούλα πρότεινε για τέτοια
λεξικά να αναφερόμαστε στην Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας ή
της Ελλάδας που είναι και οι αρμόδιοι επιστήμονες στην λεξικολογία
και εκδίδουν λεξικά βασισμένα σε επιστημονικές βάσεις. Ο Πρόεδρος
ανέλαβε να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το λεξικό.

Ο Πρόεδρος διάβασε την έκκληση του Ηλία Μιχόπουλου για υπο-
γραφές από όλους τους Έλληνες και πολίτες της Τσεχίας για να σω-
θούν τα κτήρια, πρώην παιδικοί σταθμοί, των ελληνόπουλων στην Κ.
Κυσέλκα. Όλοι συμφώνησαν να βοηθήσουν για να μαζέψουν τις απαι-
τούμενες υπογραφές για την παρουσίαση του αιτήματος στην τσεχική
κυβέρνηση. Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας, Τασούλα, προειδοποίησε
ότι όταν μέλη της ΕΚ Πράγας επισκέφτηκαν τον παιδικό σταθμό στο
χωριό Κ. Κυσέλκα, σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κυ-
σέλκα διαπίστωσε ότι τα κτήρια αυτά έχουν αλλάξει πολλούς ιδιοκτή-
τες και κανένας δεν ανέλαβε τις ευθύνες του για ανακαίνιση μέχρι
τώρα. Επομένως η ανάμιξη μας στο ζήτημα αυτό πρέπει να γίνει με
μεγάλη προσοχή και αφού ζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες από τους
διάφορους ενδιαφερόμενους.

Στο τέλος ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάλεσε την Πρόεδρο της ΕΚ
Πράγας, Τασούλα Ζησάκη-Healey να εξηγήσει το πώς λειτουργεί η
Κοινότητα της Πράγας και γιατί δε γίνεται μέλος της Ομοσπονδίας
πληρώνοντας τις συνδρομές στην Ομοσπονδία από το 2004 μέχρι σή-
μερα. Η Τασούλα (με την Ελπινίκη Δαμιανίδου, η οποία συνόδεψε
την Πρόεδρο ως εκπρόσωπος της ομάδας της τρίτης ηλικίας) εξή-
γησε:

1. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας είναι νομικό
και φυσικό πρόσωπο με δικό της ανεξάρτητο καταστατικό εγγεγραμ-
μένο στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχίας και επομένως δεν μπο-
ρεί να είναι μέλος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων, το
καταστατικό της οποίας διαφέρει από το καταστατικό της ΕΚ Πρά-
γας. Όπως όλοι θυμόμαστε η απόφαση της ΕΚ Πράγας να γίνει νο-
μικό και φυσικό πρόσωπο με δικό της καταστατικό πάρθηκε όταν το
Δημαρχείο Πράγας ζήτησε από όλες τις εθνικές μειονότητες της Πρά-
γας που επιδοτούνται από το Δημαρχείο να έχουν δικό τους κατα-
στατικό εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής
Δημοκρατίας ώστε να έχουν το δικαίωμα να επιδοτούνται από το Δη-
μαρχείο. Όλες οι εθνικές μειονότητες στο «Σπίτι Εθνικών Μειονο-
τήτων» λειτουργούν με δικό τους καταστατικό ως ανεξάρτητα νομικά
και φυσικά πρόσωπα.

2. Όσο αφορά τις συνδρομές που η ΕΚ της Πράγας
δεν πλήρωσε στην Ομοσπονδία, η Πρόεδρος τόνισε ότι ενώ μέχρι το
2004 η Κοινότητα της Πράγας πλήρωνε την ετήσια συνδρομή εάν και
ποτέ δεν υποστηρίχτηκε οικονομικά από την Ομοσπονδία, όταν το
2004 η Ομοσπονδία αντί να βοηθήσει την Κοινότητα με την επιδό-
τηση που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει, προτίμησε να την επι-
στρέψει στο Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας. Τότε το ΔΣ της ΕΚ
Πράγας αποφάσισε να σταματήσει να πληρώνει την ετήσια συνδρομή
στην Ομοσπονδία. Από το 2004 και μέχρι σήμερα η ΕΚ της Πράγας
δεν έχει ζητήσει καμιά οικονομική υποστήριξη από την Ομοσπονδία.
Εξάλλου, η ΕΚ της Πράγας για τις εκδηλώσεις της χρειάζεται πολύ
μεγαλύτερο ποσό χρημάτων από κάθε άλλη ελληνική κοινότητα και
δείχνει κατανόηση για την Ομοσπονδία η οποία δεν μπορεί να σηκώ-
σει τέτοιο οικονομικό βάρος για μια κοινότητα όπως είναι η ΕΚ της
Πράγας. Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας προτιμά οι μικρότερες ελληνι-
κές κοινότητες να βοηθηθούν από την Ομοσπονδία.
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3. Η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας δε δέχτηκε την πρό-
ταση σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας, να γίνει η ΕΚ
Πράγας μέλος της Ομοσπονδίας με μία ψήφο μόνο και με ετήσια συν-
δρομή των 100 κορόνων για τους λόγους ότι η ΕΚ της Πράγας έχει
180 μέλη που πληρώνουν τη συνδρομή τους, και σύμφωνα με τις αξιο-
λογήσεις των αρμοδίων για τις εθνικές μειονότητες είναι μια μικρή
αλλά πολύ δυναμική κοινότητα στην Πράγα και σίγουρα της αξίζει
να έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να ψηφίζει ανάλογα με τον αριθμό
των μελών της, δηλαδή με 18 αντιπροσώπους στις Γενικές Συνελεύ-
σεις της Ομοσπονδίας.

4. Όσο αφορά το δικαίωμα να επιδοτείται η ΕΚ της
Πράγας από το τσέχικο κράτος ανεξάρτητα από την Ομοσπονδία, η
Πρόεδρος τόνισε ότι η ΕΚ της Πράγας δε θέλει να χάσει αυτό το δι-
καίωμα (εάν γίνει μέλος της Ομοσπονδίας), διότι η ίδια η ΕΚ Πρά-
γας θέλει να αποφασίζει για το ποιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
αξίζουν να πραγματοποιούνται στην Πράγα. Ένα όχι και τόσο ευχά-
ριστο παράδειγμα είναι η έκδοση του περιοδικού «Καλημέρα», το
οποίο εάν δεν εκδίδονταν από την ΕΚ της Πράγας με επιδότηση από
το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας, η Ομοσπονδία και μερικοί
Πρόεδροι άλλων ελληνικών κοινοτήτων, θα το είχαν κλείσει, όπως
είχε συζητηθεί σε μια από τις συνεδριάσεις των Προέδρων στην οποία
απουσίαζε η Πρόεδρος της ΕΚ Πράγας και συντάκτης του περιοδι-
κού. Από την άλλη, σήμερα είναι ευχάριστο να ακούμε ότι αυτή η
σκέψη έγινε μια «παλιά ιστορία» και το περιοδικό υποστηρίζεται
από όλες τις ελληνικές κοινότητες. (Ευχαριστούμε την ΕΚ Γέσενικ
και Σούμπερκ ακόμα μία φορά για τη συνδρομή τους στο περιοδικό,
όπως και πολλά μέλη των άλλων κοινοτήτων που ταχτικά μας στέλ-
νουν συνδρομή.)

5. Στο τέλος η Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία της
ΕΚ Πράγας να συνεργάζεται με την Ομοσπονδία σε θέματα του ελ-
ληνισμού, όπως και με τις ΕΚ της Τσεχίας χωρίς να είναι μέλος της
Ομοσπονδίας. Εξάλλου, η Πρόεδρος πιστεύει ότι όλες οι ελληνικές
κοινότητες εργαζόμαστε για τον ίδιο σκοπό και γι’ αυτό θα πρέπει
να είμαστε ενωμένοι ανεξαρτήτως από τη νομική υπόσταση της κάθε
κοινότητας. Επίσης, η Πρόεδρος υποσχέθηκε να θέσει το θέμα αυτό
στη Γενική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 14 Φεβρουαρίου 2009, για να αποφασίσουν τα μέλη της ΕΚ της
Πράγας για το πώς θα λειτουργεί η κοινότητα στα πλαίσια της Ομο-
σπονδίας. Είναι αλήθεια ότι η Πρόεδρος κατέληξε ότι δεν καταλα-
βαίνει ακριβώς γιατί τέθηκε αυτό το θέμα και πάλι μετά από πέντε
χρόνια και τι ακριβώς απαιτούν οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινο-
τήτων από την ΕΚ της Πράγας. Πάντως, η ΕΚ της Πράγας θα συνε-
χίσει να συνεργάζεται με όλους τους Έλληνες στην Τσεχία.

Μετά από τη συνεδρίαση, όλοι ήταν καλεσμένοι στον εορτασμό της
ΕΚ της Κρνοβ-Πόλης (υπάρχουν δύο ελληνικές κοινότητες στο
Κρνοβ) για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Δυστυχώς, η Πρό-
εδρος της ΕΚ Πράγας και η Ελπινίκη Δαμιανίδου έπρεπε να επι-
στρέψουν την ίδια μέρα στην Πράγα. (Μπράβο Ελπινίκη, άντεξες το
ταξίδι με τραίνο και δεν ήταν λίγες – 10 ώρες!!!)

31 Οκτώβρη – Στην ελληνική ταβέρνα « Όλυμπος».

Η Ελληνική ταβέρνα Όλυμπος οργάνωσε μια ελληνικότατη μουσική
βραδιά στου χώρους της. Εκεί χορέψαμε όλοι μαζί παραδοσιακούς
και άλλους χορούς υπό τους υπέροχους μουσικούς ήχους του μουσι-
κού συνόλου Βαγγέλη και Ιορδάνη. Στη βραδιά αυτή πήραν μέρος
και η κυπριακή χορωδία της Γερμασόγειας και όχι μόνο – η χορωδία
έδωσε με τα τραγούδια της παρέας και τους χορούς ακόμα πιο έντονο
χρώμα ελληνικό στη βραδιά αυτή. Ήταν ευχάριστο να βλέπεις τη νε-
ολαία της ΕΚ Πράγας να συμμετάσχει με ότι το πιο ελληνικό μπο-
ρούσαν – δε θα έλεγε κανείς ότι αυτά είναι ελληνόπουλα της τρίτης
γενιά στην Τσεχία. Ο Δήμαρχος της Γερμασόγειας πήρε το μικρό-
φωνο και μας τραγούδησε και ήταν δύσκολο να τον δεις στο τραπέζι
– τραγουδούσε και χόρευε όλη την νύχτα μαζί με τα μέλη της ελληνι-
κής παροικίας και βέβαια τα μέλη της χορωδίας που είναι βέροι Γερ-
μασογείτες – ξέρουνε να δουλεύουνε, να τραγουδάνε και να γλεντάνε.
Για μένα προσωπικά τέτοιες βραδιές που ξέρει να οργανώνει η οικο-
γένεια Νεδέλκου είναι πιο ελληνικές και πιο ευχάριστες από τα
«γλέντια» που οργανώνονται για τις επετείους μας. Μάλλον θα πρέ-
πει να αφήσουμε τα γλέντια στους επαγγελματίες, στα ελληνικά μας
εστιατόρια…

Όταν ο κόσμος είναι αγαπημένος και οι μικροί χώροι τον χωράνε…

Οι Πρόεδροι και ο Κ. Σαμαράς (1ος αριστερά) διαβάζουν τοπεριοδικό
«Καλημέρα»

Μέλη της χορωδίας του Δήμου Γερμασόγειας… συνεχίζουν το γλέντι
μετά τα μεσάνυχτα…
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1 Νοεμβρίου – ΕΚ Πράγας γιορτάζει την επέτειο της
28ης Οκτώβρη στους χώρους του ξενοδοχείο
Belvedere…

Ήταν μια ωραία εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε η χορωδία του
Δήμου Γερμασόγειας από την Κύπρο με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αν-
δρέα Γαβριηλίδη και το ΔΣ του Δημαρχείου για να γιορτάσουμε μαζί
αυτή τη μεγάλη μας επέτειο. Η συνάντηση μας αυτή είναι το πρώτο
βήμα της ΕΚ της Πράγας για πιο στενή συνεργασία με τα αδέρφια
μας από την Κύπρο και ιδιαίτερα του Δήμου Γερμασόγειας. Την πρω-
τοβουλία την πήρε ο υπέροχος μαέστρος της χορωδίας Σόλωνας Κλα-
ράς, ο οποίος είναι απόφοιτος της μουσικής σχολής του
Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας και συνέχισε ως μαέστρος
αυτής της χορωδίας με την υποστήριξη του Δήμου και προσωπικά του
Δημάρχου της Γερμασόγειας. Παρά τα μερικά οργανωτικά προβλή-
ματα (το χορευτικό και η ορχήστρα μας αργήσανε να έρθουν για τις
τελευταίες τους πρόβες λόγω έλλειψης στάθμευσης αυτοκινήτων κτλ.,
και το προσωπικό του μπαρ θα μπορούσε να εξυπηρετεί τον κόσμο σε
πιο υψηλό επίπεδο… ) από τη δική μας πλευρά, τα 60 άτομα της χο-
ρωδίας και ο μαέστρος δείξανε κατανόηση και παρουσιάσανε ένα υπέ-
ροχο πρόγραμμα σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. (Η χορωδία
ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια!). Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο με τρα-
γούδια ελληνικών και κυπρίων συνθετών τιμώντας το μεγάλο συνθέτη
της Κύπρου, Μάριο Τόκα. Θα ήταν καλύτερα βέβαια εάν εμείς συνη-
θίσουμε να παρακολουθούμε με περισσότεροι προσοχή και ησυχία τέ-
τοιο είδος προγραμμάτων.

Η γιορτή άνοιξε με τους χαιρετισμούς του Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Κ.
Κοκόση, του Πρέσβη της Κύπρου, κ. Α. Αντωνιάδη και του Δημάρχου
της Γερμασόγειας, κ. Α. Γαβριηλίδη. Ο Δήμαρχος έφερε μαζί του και
τις αναμνηστικές πλάκες του ΔΣ του για τους Πρέσβεις και για την
Πρόεδρο της ΕΚ Πράγας. Ευχαριστούμε το Δήμαρχο για τα δώρα. 
Μετά το πρόγραμμα της χορωδίας, ακολούθησε το πρόγραμμα του
βουλγάρικου χορευτικού συγκροτήματος «Πίριν» από την πόλη
Μπρνο, που καταχειροκροτήθηκε για το ταλέντο και δυναμικότητά
του. Το συγκρότημα αυτό ιδρύθηκε το 2001, αλλά θα έλεγε κανείς ότι
είναι επαγγελματίες χορευτές εδώ και πολλά χρόνια. Το χορευτικό έχει
παρουσιαστεί όχι μόνο σε πολλές πόλεις στην  Τσεχία, αλλά και σε
άλλες χώρες όπως Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία, όπως μας είπε ο
υπεύθυνος Γκεώργκη Γκεωργκίεβ. Το ΔΣ της ΕΚ της Πράγας κά-
λεσε αυτό το συγκρότημα στα πλαίσια της πιο στενής συνεργασίας
μεταξύ των εθνικών μειονοτήτων της Πράγας στο οποίο στοχεύει και
η ηγεσία του «Σπιτιού Εθνικών Μειονοτήτων». Όπως μας είπε ο Δι-
ευθυντής του Σπιτιού, και πάλι η ΕΚ της Πράγας είναι πρωτοπόρα σε
ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών μειονοτήτων της Πράγας.
Εμείς θα συνεχίσουμε να καλούμε στις εκδηλώσεις και συγκροτήματα
από τις υπόλοιπες εθνικές μειονότητες. Ευχαριστούμε τη Βουλγάρικη
Κοινότητα «Αναγέννηση» (Βοζράζντανε) και ιδιαίτερα την Πρό-
εδρο Μαρία Ζαχάριεβα για την συνεργασία της και για την οικονο-
μική υποστήριξη.

Μετά το «Πιρίν», το επίσημο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε το χο-
ρευτικό συγκρότημα της Πράγας, «Ακρόπολις», που χόρεψε όπως
πάντα με ενθουσιασμό και αγάπη για τους παραδοσιακούς μας χο-
ρούς. Ευχαριστούμε τα παιδιά του χορευτικού και ιδιαίτερα το Μι-
χάλη και τη Μαρία που κρατάνε το χορευτικό μας σε τέτοιο υψηλό
επίπεδο. Θα ήταν καλά, και άλλοι νέοι να βοηθήσουν, μικροί και με-
γάλοι, για να διατηρήσουμε το χορευτικό μας.

Και βέβαια όλοι περιμένανε την ορχήστρα μας, να παίξει και να τρα-
γουδήσει για να χορέψουνε. Και όπως πάντα με τις πρώτες νότες πε-
ταχτήκανε όλοι στην πίστα και εμείς οι οργανωτές δεν είχαμε πια
πρόβλημα με τα τραπέζια και καθίσματα. Ήταν πολύ ευχάριστο και

συγκινητικό να βλέπουμε τους Έλληνες της Πράγας, τους φίλους μας
Τσέχους και τα 60 άτομα από την Κύπρο όλους μαζί στο χορό. Ήταν
μαζί με την ορχήστρα και ο αγαπητός μας ερμηνευτής του ελληνικού
τραγουδιού (και του κλασικού) ο Άρον Οβαδίας, που επισκεφτείκε
την Πράγα αυτές τις μέρες.  Να μας έρχεσαι πιο συχνά, Άρον, από τη
Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε το Ντίνο, την Έλλη, το Νίκο για την
υπέροχη δουλειά που κάνουνε και που ποτέ δεν λένε όχι όταν και για
ότι τους χρειάζεται η ΕΚ της Πράγας.

Ευχαριστούμε τους Πρέσβεις, το κ. Στανόβσκι, τα μέλη της Ελληνικής
και της Κυπριακής Πρεσβείας που τιμήσανε ακόμα μια φορά με την
παρουσία τους την εκδήλωση της ΕΚ της Πράγας. Ευχαριστούμε επί-
σης τους Διευθυντές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για όλη τη βοήθεια που
παρέχουν στην κοινότητά μας.

Και όπως πάντα ευχαριστούμε όλους τους καλούς μας χορηγούς για
την οικονομική και ηθική βοήθεια που μας δίνουν. Χωρίς τους χορη-
γούς μας η ΕΚ της Πράγας δύσκολα θα επιβιώσει. 
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Συνέντευξη με τον Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Τσεχία

Αχιλλέα Αντωνιάδη

Ο κύριος Αντωνιάδης είναι ένα χρόνο στην
Τσεχία. Πριν να έρθει στην Πράγα υπηρέ-
τησε στις Βρυξέλλες, μετά στο Τορόντο ως
Γενικός Πρόξενος, όπου και άνοιξε το Γε-
νικό Προξενείο για να αντιπροσωπεύει
τους 15 000 Κύπριους εκεί. Από το Το-
ρόντο ξαναγύρισε στην Κύπρο για ένα
χρονικό διάστημα και ακολούθησε η Ουά-
σιγκτον ως δεύτερος στην τάξη μετά από
τον πρέσβη. Μετά από την προαγωγή του
πήγε στην Αυστραλία ως Ύπατος Αρμο-
στής (Πρέσβης), όπου και υπηρέτησε τρει-
σήμισι χρόνια. Τώρα είναι ευτυχής διότι
μετά από το Sydney βρίσκεται στην
Πράγα ως Πρέσβης και είναι πια στην Ευ-
ρώπη, κοντά στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Σε όλες τις χώρες που υπηρέτησε μέχρι σή-
μερα συνεργάστηκε με τις μεγάλες παροι-
κίες του Ελληνισμού όπως στον Καναδά με
τους 150 Έλληνες, στην Αυστραλία με 80
000 Κυπρίους με την Μελβούρνη να είναι
σα μικρή Κύπρος με τα οικήματά τους, πο-
δοσφαιρικές ομάδες γηροκομεία, πολιτι-
στικούς ομίλους, εκκλησία. Από όλες τις
εμπειρίες του με τα ελληνικά και κυπριακά
δρώμενα έμεινε με τις πιο καλές εντυπώ-
σεις από τις δυναμικές και ζωντανές δρα-
στηριότητες του Ελληνισμού όπως στα
ελληνικά ζητήματα, έτσι και στα δρώμενα
των χωρών όπου παραμένουν οι Έλληνες.
Ακόμα και στο μακρινό Darwin της ΒΑ
Αυστραλίας, μια κυπριακή κοινότητα από
500 άτομα είναι πολύ δυναμική με τον Κυ-

βερνήτη να είναι ελληνικής κα-
ταγωγής και ένας από τους
υπουργούς επίσης ελληνικής
καταγωγής. Δεν είναι από
τους τυπικούς διπλωμάτες που
αρχίζουν την καριέρα τους
από νωρίς. Ο Πρέσβης είχε
πάει στον Καναδά ως μετανά-
στης, εκεί σπούδασε, δούλεψε
στην Κυβέρνηση του Καναδά,
εκεί παντρεύτηκε και εκεί γεν-
νήθηκαν τα παιδιά του. Όταν
γύρισε στην Κύπρο πρώτα
μπήκε στο Γραφείο του Προ-
έδρου ως Διευθυντής-Συντονι-
στής. Το Γραφείο αυτό εξάγει

τις διαπραγματεύσεις από το 1980-81 για
σοβαρές συνομιλίες, σχέδια συντάγματος,
εδαφικά, κτλ. Μετά από οχτώ χρόνια σε
αυτό το Γραφείο αποφάσισε να μπει στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Μια από τις αι-
τίες που γύρισε στην Κύπρο ήταν ότι ήθελε
τα παιδιά του να αποχτήσουν την ελληνο-
κυπριακή τους ταυτότητα και να μάθουν
ελληνικά.

Η Πράγα είναι μια άλλη χρήσιμη εμπειρία
του, όπως και ο ίδιος μας λέει. Οι Κύπριοι
είναι λίγοι εδώ, άλλα υπάρχει ο Ελληνισμός
που «έχω την καλή τύχη να έχω επαφή,
επικοινωνία και συνεργασία. Ελπίζω
ακόμα περισσότερο να μπορούμε να συ-
νεργαστούμε διότι τα δίκαια του Ελληνι-
σμού και του Κυπριακού ιδιαίτερα είμαστε
υπόχρεοι να προωθούμε. Κανείς δε θα
έρθει να μας δώσει το δικαίωμά μας εάν
εμείς δεν το ζητήσουμε. Αρχίζει από μας
και από τη δική μας διάθεση για να δουλέ-
ψουμε γι’ αυτό το πράγμα. Σε όλη την εμ-
πειρία που έχω, βλέπω ότι ο Ελληνισμός
είναι έτοιμος. Χρειάζεται λίγη οργάνωση,
λίγη δουλειά, καμιά φορά δεν είναι εύκολα
τα πράγματα διότι ως επί των πλείστων μι-
λάμε για βιοπαλαιστές, έχουν τις δουλειές
τους, έχουν τη δική τους μέριμνα για τη
ζωή τους και για να δώσουν λίγο από τον
καιρό τους για να κάνουν κάτι επιπλέον,
είναι μια προσπάθεια, ένας κόπος, μια

θυσία. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτό
τον κόσμο για να έρθει να προσφέρει εθε-
λοντικά. Κανείς δεν το κάνει για να πλη-
ρωθεί, για αμοιβή είτε για δικό του
συμφέρον. Το κάνει γιατί νοιάζεται. Ζών-
τας μακριά από την πατρίδα, έχουν την έν-
νοια το τι γίνεται κάτω. Καμιά φορά
νοιάζονται περισσότερο για την πατρίδα
από αυτούς που ζούνε εκεί. Εμείς σαν Πρε-
σβεία είναι η δουλειά μας να τους βοηθή-
σουμε να προσφέρουν για την πατρίδα και
μαζί να δουλέψουμε προς αυτόν το στόχο
μας. Σαν Πρεσβεία είναι καθήκον μας να
βοηθήσουμε αυτές τις παροικίες. Ο καθέ-
νας με το ρόλο του για να υπάρξει μια καλή
συνεργασία.

Ρωτήσαμε τον κ. Πρέσβη να μας 
μιλήσει για το Κυπριακό.

«Η Κύπρος κατοικείται από 80% Ελληνο-
κύπριους και 18% Τουρκοκύπριους. Η Κύ-
προς από ανέκαθεν ήταν πάντα ελληνική
στην πολιτιστική και γλωσσική της ταυτό-
τητα. Δεν είναι εθνικιστικό το σύνθημα
«Η Κύπρος είναι ελληνική». Εδώ και
3.500 χρόνια από τότε που πήγαν οι Έλλη-
νες στην Κύπρο και η Κύπρος εξελληνί-
στηκε, η γλώσσα είναι ελληνική, ο
πολιτισμός είναι ελληνικός. Όσο αφορά
τους Τουρκοκύπριους είναι μειονότητα
πληθυσμιακά, είναι τα απομεινάρια των
Τούρκων στρατιωτών, τους οποίους είχαν
αφήσει ως φρουρά. Επίσης, και ιστορικά
είναι αληθινό, οι περισσότεροι Τουρκοκύ-
πριοι είναι Έλληνες, οι οποίοι ασπάστηκαν
τον Ισλαμισμό για να μπορέσουν να επι-
βιώσουν κάτω από τις δύσκολες συνθήκες
του τουρκικού ζυγού. Για παράδειγμα,
πολλά χωριά πριν την εισβολή της Τουρ-
κίας το 1974, είχαν ελληνικά ονόματα,
όπως Αγ. Γεώργιος – τώρα τα έχουν αλλά-
ξει, και ήταν καθαρά τουρκοκυπριακά
χωριά. Ήταν χωριά τα οποία είχαν αλλάξει
ταυτότητα, χωρίς να αλλάξουν το όνομά
τους. 
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Υπάρχει η έννοια «λινοβάμβακοι» που
λέμε στα κυπριακά. Αυτοί είναι ένα μίγμα
μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων. Οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε μαζί, σμί-
ξανε και ουδέποτε είχαν πρόβλημα
αναμεταξύ τους – είτε σε θέματα θρη-
σκείας, είτε σε κάποιον ανταγωνισμό, αλλά
ούτε και υπήρχε βία. Αυτές οι δύο κοινότη-
τες διατήρησαν τον πολιτισμό τους. Τώρα,
το Σύνταγμα που μας έδωσαν μετά από την
αγγλική αποικιοκρατία, δεν αναγνώριζε
αυτή τη διαφορά – απεναντίας προσπα-
θούσε να εξισώσει τα δικαιώματα αυτών
των δυο «μειονοτήτων», όχι διότι ήταν
σωστό, αλλά διότι υπεράσπιζε τα μεγάλα
στρατηγικά συμφέροντα των Άγγλων. Οι
Άγγλοι, σε στενή συνεργασία με τους
Τούρκους, οι οποίοι από νομική πλευρά
είχαν απαρνηθεί οτιδήποτε συμφέρον στην
Κύπρο, τους έβαλαν μέσα στο παιχνίδι, για
να βεβαιωθούν ότι οι Ελληνοκύπριοι δε θα
κάνουν ότι θέλουν. Και αυτή η πολιτική
ισχύει μέχρι σήμερα.

Τα σχέδια Ανάν, της διζωνικής, δικοινοτι-
κής Κύπρου γίνονται για να προστατεύ-
σουν αυτά τα συμφέροντα. Τι σημαίνει
δικοινοτική ομοσπονδία; Δυο διαφορετικά
πράγματα για τις δυο κοινότητες. Για τους
Τουρκοκύπριους σημαίνει, ότι οι δυο κοι-
νότητες έχουν ίδια δικαιώματα, να κυβερ-
νήσουν πολιτικά με τα ίδια δικαιώματα.
Πώς θα δουλεύει το Κυβερνητικό Συμβού-
λιο με αυτό τον τρόπο; Αυτό σημαίνει ότι
οι Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν να αποφα-
σίζουν από μόνοι τους χωρίς τους Τουρκο-
κύπριους. Τι σημαίνει διζωνική; Κατά τους
Τούρκους σημαίνει δυο ξεχωριστά κράτη,
τα οποία θα συμβληθούν σε ένα πολύ χα-
λαρό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο ου-
σιαστικά δεν θα είναι διακυβέρνηση, αλλά
ένα συντονιστικό σώμα. Για μας διζωνική
σημαίνει δυο περιφέρειες, όπως στην Αμε-
ρική, Καναδά, κα. Σε αυτές τις χώρες λει-
τούργει η ομοσπονδία διότι υπάρχει μια
κεντρική κυβέρνηση, η οποία έχει δικαιο-
δοσία σε όλους τους πολίτες της χώρας.
Αυτό που θέλουν οι Τουρκοκύπριοι είναι
μια κυβέρνηση η οποία δε θα έχει δικαιο-
δοσία πάνω στους πολίτες της χώρας – η
κάθε πολιτεία θα έχει τη δική της δικαιο-
δοσία πάνω στους πολίτες της, και αυτές οι
δυο πολιτείες θα δίνουν κάποια δικαιοδο-
σία στην κεντρική κυβέρνηση – όσες, όταν
και εάν αποφασίσουν να της δώσουν.

Εμείς δεχτήκαμε αυτό το μεγάλο συμβιβα-
σμό εξ ανάγκης. Είναι μεγάλη υποχώρηση.
Κάναμε αυτό το συμβιβασμό χωρίς να πά-
ρουμε κάτι, ένα αντάλλαγμα εκ των προτέ-
ρων δυστυχώς. Αυτό το κάναμε το 1977, με

τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη Ντεκτάζ. Τότε ήμασταν σε
μια πολύ δύσκολη κατάσταση – πρόσφυγες,
ανεργία, αγνοούμενοι, ο κόσμος ανέμενε
να πάει πολύ σύντομα στα σπίτια τους, κτλ.
Πιθανών, στο νου του Μακάριου ήταν να
δώσουμε στον κόσμο κάτι γρήγορα, κάτι
που δε θα μπορέσουν να αρνηθούν οι Τουρ-
κοκύπριοι κι έτσι θα προχωρούσαμε μπρο-
στά για να βρεθεί μια λύση. Δυστυχώς, οι
Τούρκοι δεν έχουν συνηθίσει να υποχω-
ρούν. Θέλουν να παίρνουν υποχωρήσεις
και να επιμένουν στα δικά τους, ζητώντας
ακόμα περισσότερα – όπως βλέπουμε και
σήμερα με το σχέδιο Ανάν – επιμένουν στο
να έχουμε δυο ξεχωριστά κράτη. Εμείς δε
μπορούμε, όμως, να παρατηθούμε και να
πούμε «πάμε για δυο ξεχωριστά κράτη».
Αυτό θα είναι μια καταστροφή για την
Κύπρο – ένα πολύ μικρό νησί να χωριστεί
σε δυο κράτη και να έχουμε ένα σύνορο
στην καρδιά της Κύπρου που θα είναι και
ένα ευρωπαϊκό σύνορο, μια Τουρκία που θα
έχει 45 000 στρατό στο νησί και θα κάνει
ότι θέλει. 

Η λύση είναι η επανασύνδεση των δυο κοι-
νοτήτων, να τους επιτραπεί να ζήσουν μαζί,
να έχουν μια κοινή κυβέρνηση, η οποία να
βγαίνει από το συμφέρον του λαού. Όταν
έχουν μια κοινή κυβέρνηση να μοιράζονται
τα κακά και τα καλά της, μέσα σε μια Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, οι προοπτικές είναι πε-
ρισσότερες για καλά πράγματα. Δεν είναι
εύκολο – έχουμε να κάνουμε με μεγάλα
συμφέροντα, με μεγάλους ανταγωνισμούς
εταιριών. Με ένα κοινό κράτος θα έχουμε
περισσότερες προοπτικές παρά εάν μοιρα-
στούμε σε δυο κράτη, ακόμα και να αμυν-
θούμε ενάντια στα οικονομικά και άλλα
συμφέροντα θα είναι δύσκολο. Θα χρει-
αστούμε 100 000 στρατό για να αμυνθούμε
τη γραμμή που θα έχουμε υπό έλεγχο, όχι
μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά.

Η γραμμή αυτή τώρα είναι ελεύθερη όσο
και να δημιουργεί προβλήματα με την πα-
ράνομη οικονομική μετανάστευση από τα
κατεχόμενα. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες έρ-
χονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες
περιοχές. Προσωπικά νομίζω, όπως νομίζω
και η κυβέρνηση μας, δε μπορεί να δεχτεί
το σχέδιο για δυο ξεχωριστά κράτη αν και
οι άλλοι εκεί προσπαθούν να μας οδηγή-
σουν. Ελπίζω να μην την πατήσουμε και
πάλι.

Όταν το δεις επιφανειακά, μπορείς να πεις
«δε βαριέσαι, τι έχουμε να κάνουμε ο ένας
με τον άλλον. Τόσα χρόνια χωρισμένοι,
αυτοί σπίτι τους, εμείς σπίτι μας, γιατί να

μπούμε σε αυτή τη φασαρία να κάνουμε
κοινό κράτος». Είναι κοντόφθαλμη αυτή η
πολιτική διότι τα συμφέροντα των δυο κοι-
νοτήτων δε μπορούν να ξεχωριστούν, όπως
αποδείχτηκε τελευταία με το άνοιγμα των
διόδων, οδοφραγμάτων από τον τουρκικό
στρατό επιτρέποντας τον κόσμο να μπαι-
νοβγαίνει. Έτσι ο κόσμος έχει καταλάβει
ότι τα συμφέροντα τους είναι κοινά. Οι
Τουρκοκύπριοι δουλεύουν μαζί μας, κά-
νουν εμπόριο μαζί μας και εάν τους επιτρέ-
ψει η ηγεσία τους να πουλήσουν
περισσότερα από τα εμπορεύματά τους, θα
ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά η ηγεσία τους
μάλλον δεν τους επιτρέπει. Φοβάται η ηγε-
σία τους διότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν κα-
ταλάβει ότι το συμφέρον τους είναι μαζί με
τους Ελληνοκύπριους και έτσι εξαφανίζεται
η φιλοσοφία εκπορευόμενη εκ Τουρκίας
ότι μόνο δυο ξεχωριστά κράτη είναι η λύση. 

Όσο αφορά το μέσο Ελληνοκύπριο, σήμερα
έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο Ελληνοκύ-
πριος δε βλέπει τον Τουρκοκύπριο σαν
εχθρό όπως ήταν για τη δική μου γενιά.
Τους ακραίους εθνικιστές πρέπει να χρεώ-
σουμε για την καταστροφή της Κύπρου και
για το πραξικόπημα και για πολλά πριν το
πραξικόπημα. Ο εθνικισμός δεν είναι καλό
πράγμα – το να αγαπάς το έθνος σου είναι
καλό, πρέπει να αγαπάμε το έθνος μας,
αλλά το να θέλεις να σκοτώσεις τον άλλον
διότι είναι από την άλλη εθνική ομάδα,
αυτό είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς στην
Κύπρο, τουλάχιστο στη δική μας πλευρά,
αυτό το φαινόμενο έχει εξαλειφτεί. Η
«θερμοκέφαλοι» δεν πρόκειται να εκλεί-
ψουν ποτέ, η κοινωνία πρέπει να τους εξου-
δετερώσει για να μπορέσει η πλειονότητα
του πληθυσμού να ζήσει ειρηνικά.
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Ρωτήσαμε τον Πρέσβη για τις εντυπώσεις του για τον 
Ελληνισμό στην Τσεχία:

Πρώτα πρέπει να εκφράσω τη χαρά μου ότι είμαι πάντα παρόν στις
εκδηλώσεις του Ελληνισμού της Πράγας και της Τσεχίας γενικά.
Πρόσφατα ήμουν καλεσμένος να κάνω μία διάλεξη στην Ελληνική
Κοινότητα του Μπρνο. Η αίθουσα ήταν γεμάτοι με φοιτητές Τσέ-
χους, όπως και με πολλούς Έλληνες της Κοινότητας. Το ενδιαφέ-
ρον για την Κύπρο ήταν μεγάλο. Όπως ξέρετε, πήρα μέρος και στις
εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια από τον ερχομό των παιδιών του ελ-
ληνικού εμφυλίου πολέμου στην Τσεχοσλοβακία στις εκδηλώσεις
της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, όπως και της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων εδώ. Ο Ελληνισμός στην Τσεχία είναι ένας
ελληνισμός τραυματισμένος. Οι Έλληνες δεν ήρθαν στην Τσεχοσ-
λοβακία για να πλουτύνουν ή να κάνουν περιουσίες. Ξέρουμε όλοι
κάτω από ποιες συνθήκες ήρθε αυτός ο κόσμος εδώ. Σήμερα τα
πράγματα έχουν αλλάξει, και στην Ελλάδα και εδώ. Νομίζω ότι
αυτή η κοινότητα χρειάζεται την υποστήριξή όλων για να βρει το
δρόμο της χωρίς να χάσει τα σημάδια της ταυτότητας της – από
πού προήρθε, την ιστορία τους, τις ρίζες τους. Πρέπει να προχω-
ρήσουν. Να μη ξεχνάμε ότι αυτή οι κοινότητα έχει και νεότερα
μέλη που έχουν άμεση σχέση με την Ελλάδα. Πρέπει να μείνει μια
δυναμική και ζωντανή κοινότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι πολύ
μεγάλη κοινότητα, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και ο σκο-
πός μας. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό μεταξύ Κυπρίων και Ελλήνων,
όλοι είμαστε ελληνισμός και ο δικός μου στόχος και σκοπός είναι να
βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση.

Είμαι ευτυχής ότι η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας φιλοξένησε
την κυπριακή χορωδία, από τη Γερμασόγεια για να γιορτάσει την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτώβρίου. Είναι ακόμα μία ένδειξη για
τη στενή συνεργασία με τον ελληνισμό εδώ. Στην Τσεχία δεν
έχουμε κυπριακή κοινότητα και η Ελληνική Κοινότητα της Πρά-
γας καλύπτει και τους Κύπριους. Καταρχήν να πω σας τιμά ότι
βγάζετε ένα περιοδικό στην ελληνική γλώσσα και από ότι ξέρω
είναι το μόνο περιοδικό στα ελληνικά στην Τσεχία. Είναι μια με-
γάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι και Κύπριοι φοιτητές θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν, να γράφουν στο περιοδικό για τη ζωή τους
εδώ, για τις σπουδές τους, για τις εμπειρίες τους. 

Από την 1η Γενάρη που η Τσεχία αναλαμβάνει την Προεδρία της
ΕΕ, αλλά και πριν από το Γενάρη, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις
για να μπορέσουμε να βάλουμε την Κύπρο στο χάρτη της Τσεχίας
με την παρουσία πολιτιστικών και άλλων γεγονότων για την
Κύπρο. Τώρα οργανώνουμε μια έκθεση ποίησης και φωτογραφίας
Κύπριων ποιητών και φωτογράφων. Αυτή την έκθεση την ετοί-
μασε η Πρεσβεία μας στο Βερολίνο, θα τη φέρουμε και στην
Πράγα, με ειδικό κατάλογο στα τσέχικα και τα ποιήματα μετα-
φρασμένα στα τσέχικα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δε-
κέμβρη και τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρόεδρο της Βουλής
της Κύπρου μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής της Τσεχίας. Στις 6
Μάρτη θα κάνουμε μια συναυλία από παραδοσιακά κυπριακά κά-
λαντα. Ένα άλλο κοντσέρτο που οργανώνουμε θα είναι του Αλκί-
νοο Ιωαννίδη, Κύπριος στην καταγωγή και πολύ γνωστός
συνθέτης και τραγουδιστής στην Ελλάδα. Έχουμε πολλές εκδηλώ-
σεις και είμαι βέβαιος ότι και η Ελληνική Κοινότητα της Πράγας
θα συμμετάσχει σε αυτές. Με τη δραστήρια Πρόεδρο της ΕΚ της
Πράγας και το Διοικητικό της Συμβούλιο, όπως και τα μέλη της
Κοινότητας, νομίζω ότι θα πετύχουμε ακόμα πιο στενή συνεργα-
σία.   

Ο Δήμαρχος της Γερμασόγειας είναι ένας δυναμικός Δήμαρχος,
γέννημα και θρέμμα του χωριού Γερμασόγειας, και τώρα ανεξάρ-
τητος Δήμος της περιοχής Λεμεσού της Κύπρου. Μετά από αρ-
κετά χρόνια στα κοινά της Γερμασόγειας, αναδείχτηκε Δήμαρχος
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Τι μας είπε ο Δήμαρχος…

«Όσο ζω και αναπνέω, θα εργάζομαι για τη Γερμασόγεια»

Ένοιωθα ότι μπορούσα να προσφέρω στον τόπο μου και έτσι σιγά-
σιγά, έβαλα τις βάσεις για να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου.
Στις εκλογές του Δεκέμβρη 2006 διεκδίκησα τη Δημαρχεία. Κα-
νένας δεν πίστευε ότι θα την κερδίσω. Εγώ κατέβηκα ως ανεξάρ-
τητος, αλλά υποστηρίχτηκα από τον Συναγερμό. Τελικά πιστεύω
ότι με ψήφισαν όλα τα κόμματα. Το σύνθημά μου ήταν «Όσο ζω
και αναπνέω θα εργάζομαι για τη Γερμασόγεια». Έχω οράματα
για το Δήμο μου, για τον τόπο μου:

Θέλω να επαναφέρω στην τουριστική περιοχή τις καλές εποχές του
1980, τότε που η Γερμασόγεια ήταν από τους μεγαλύτερους του-
ριστικούς προορισμούς της Κύπρου. Δυστυχώς, μετά σταμάτησε ο
τουρισμός λόγω πολλών επιπλοκών. Όταν δεν προσέχεις κάτι είναι
εύκολο να το χάσεις. Δύσκολο είναι να χτίσεις και να διατηρήσεις
κάτι, εύκολο να το γκρεμίσεις, να το καταστρέψεις. Ένα άλλο
όραμά μου είναι να διατηρήσω τον πυρήνα του χωριού, την ιστο-
ρία του, το παραδοσιακό ύφος του – τα δρομάκια, τις ταβερνού-
λες, το χτίσιμο και δημιουργία ενός παραδοσιακό μουσείο. 

Ο Δήμαρχος Γερμασόγειας στο

«Καλημέρα»

Ανδρέας
Γαβριηλίδης
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Θέλω να δώσω έμφαση στην νεολαία μας – θα δημιουργήσω τέ-
τοια κέντρα ώστε να κρατήσω την νεολαία μακριά από τις κακο-
τοπιές (ναρκωτικά στην τουριστική περιοχή). Έχουμε
δημιουργήσει το Κέντρο στήριξης της οικογένειας. Εκεί έχουμε
μια ψυχολόγο επί μονίμως βάσεως, βοηθά τις οικογένειες με οι-
κογενειακά προβλήματα. Επίσης, έχουμε και το social street
worker, δηλαδή δύο νεαρούς που εργάζονται τις Παρασκευές και
τα Σάββατα. Κυκλοφορούν μέσα στους νέους για να βοηθούν τους
νέους με προβλήματα. Βγάζουμε φυλλάδια εναντία στα ναρκω-
τικά, κάνουμε εκδηλώσεις, βοηθάμε τους ναρκομανείς, έχουμε ένα
χώρο όπου υπάρχει για αυτούς να εκμυστηρευτούν το πρόβλημά
τους. Η εκκλησία βοηθά με το δικό της τρόπο. Εμείς κατηγορούμε
την νεολαία μας ότι έχει ξεφύγει. Εγώ πιστεύω ότι εάν οι δέκα
έχουν ξεφύγει, δε θα πει ότι όλη η νεολαία μας είναι έτσι. Γι’ αυτό
δε φταίει η νεολαία, φταίει η κοινωνία μας, φταίνε οι γονείς, διότι
τα τελευταία χρόνια οι γονείς δε δίνουν την απαραίτητη σημασία
στα παιδιά τους, δε βρίσκουν και το χρόνο να συζητήσουν με τα
παιδιά τους. Δουλεύουν την ημέρα και το βράδυ ξεκουράζονται.
Τώρα, όλοι έχουν οικιακή βοηθό. Εγώ και η γυναίκα μου δεν
έχουμε οικιακό βοηθό διότι στον 21ο αιώνα δε μπορούμε να χρη-
σιμοποιούμε τον άνθρωπο σα δούλο όπως τα παλιά χρόνια. Ούτε
θέλω να νοιώθω ξένος στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου δεν έχει πάθει
τίποτα από τη δουλειά στο σπίτι της. Ύστερα μου λες υπάρχουν
κομμουνιστές στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν. Και αυτοί εκμεταλ-
λεύονται τον άνθρωπο. 

Έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Λυτό» - τι είναι αυτό –
έχουμε δημιουργήσει ένα σχολείο για τα παιδιά των αλλοδαπών
της περιοχής μας –Ρώσοι, Τσέχοι, Άγγλοι, Άραβες, κτλ. Τα μα-
ζεύουμε αυτά τα παιδιά με ένα λεωφορειάκι και τα πάμε στο σχο-
λείο. Εκεί τρώνε το μεσημέρι – όλα αυτά είναι δωρεάν. Στο
σχολείο μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, υπολογιστές, ψυχολο-
γία, τον πολιτισμό μας, γυμναστική, κάνουνε εκδρομές και το
απόγευμα έρχονται οι γονείς και τους παίρνουνε πίσω στα σπίτια
τους. Η χορηγία είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχει στα-
ματήσει, αλλά εμείς με νύχια και δόντια θα το διατηρήσουμε αυτό
το πρόγραμμα διότι είναι κάτι το φανταστικό να βλέπεις τριάντα
παιδιά από 30 διαφορετικές χώρες, να είναι όλα αγαπημένα, να
μιλάν μεταξύ τους ελληνικά, να γνωρίζουν τον πολιτισμό μας, να
γιορτάζουν μαζί τα Χριστούγεννα, κτλ. Αυτά τα παιδιά μεγαλώ-
νουν μέσα στο δικό μας πολιτισμό κι έτσι όσο μεγαλώνουν δεν νοι-
ώθουν ξένοι μέσα στη δική μας κοινωνία. Αυτό είναι το πιο
σημαντικό αποτέλεσμα από τη δουλειά μας σ’ αυτό το σχολείο.

«Δεν υπάρχουν κομμουνιστές σήμερα»

Για μένα σήμερα δεν υπάρχουν ούτε κομμουνιστές, ούτε δεξιοί. Σή-
μερα είναι το συμφέρον της τσέπης, της ύλης. Οι ιδέες για πολλούς
έχουν πεθάνει. Ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής και ιδεολόγος.
Γιατί εκείνα τα χρόνια τα παλιά όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονταν για
πολλά κοινά συμφέροντα – για το οχτάωρο, για τους μισθούς, κτλ. Ο
πατέρας μου ήταν από τους πρωτεργάτες. Δούλευε στην εταιρία
Ford. Και σαν πρωτοπαλίκαρο ήταν από τους πρώτους που τον διώ-
ξανε από τη δουλειά. Μιλώ για την περίοδο του 1940 – 1943. Έτσι
αναγκάστηκε να ανοίξει δικό του γκαράζ χωρίς να έχει καμιά οικο-
γενειακή υποστήριξη από πουθενά. Σαν καλός τεχνίτης που ήτανε
μέσα σε τρία χρόνια τράβηξε όλη την πελατεία της Ford. Τον θελή-
σανε από την εταιρία να πάει πίσω. Δεν πήγε. Μεγάλωσε έξι παιδιά,
τρία από τα οποία σπουδάσανε. Ο πατέρας μου, Κώστας Γαβριηλί-
δης ήταν βιοπαλαιστής. Δούλεψε σκληρά για να καλύψει τις ανάγκες
της οικογένειάς του. Συνέχισε να είναι μέλος του ΑΚΕΛ παρόλα που
τα παιδιά του δεν τον ακολουθήσανε. Εμείς ακολουθήσαμε τη μητέρα
μας. Τη σφραγίδα της δεξιάς την πήραμε με τον αγώνα της ΕΟΚΑ
του 1955, όταν πολεμούσαμε τους Άγγλους αποικιοκράτες, για την
απελευθέρωση της Κύπρου. Τότε στην Κύπρο υπήρχε μόνο αριστερά
και δεξιά. Όσοι αναδειχτήκανε στην ΕΟΚΑ ήταν δεξιοί. Εγώ δε συμ-
φωνώ με αυτό. Όλος ο κυπριακός λαός αναμίχτηκε στον αγώνα για
την ελευθερία της Κύπρου. Δυστυχώς ο Ελληνισμός βρίσκει πάντα
να διχάζεται σε αγώνες. Η μάνα μου οργάνωνε τα πάντα για ότι περ-
νούσε για την ΕΟΚΑ από το σπίτι μας. Ο πατέρας μου τα έβλεπε αυτά
αλλά δε μιλούσε. Πολλές φορές τσακώνονταν με τη μητέρα μου για τα
πολιτικά. Κοίταξε, εάν επικρατούσε η θεωρία του κομμουνισμού και
γινότανε πραγματικότητα, θα επικρατούσε και ο κομμουνισμός. Δυ-
στυχώς, αυτοί που κυβερνήσανε δεν ήταν καν κομμουνιστές, ήταν
οπορτουνιστές – τον εαυτό τους κοιτούσανε και όχι το λαό που τους
ακολουθούσε. Εννοώ στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. 

Η Γερμασόγεια όπως φαίνεται από το σπίτι του Δημάρχου…
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«Από μικρός αναμίχτηκα στα κοινά του τόπου που 
γεννήθηκα…»

Εγώ ήμουνα το έκτο παιδί. Σπούδασα στην Αγγλία. Μετά το Τε-
χνικό Λύκειο, Σχολή, είχα αποφασίσει να σπουδάσω. Χρήμα δεν
υπήρχε. Με δανικά λεφτά, τα κατάφερα. Πήγα στο Λονδίνο όπου
για λίγο χρονικό διάστημα με φιλοξένησε ένας συγγενής. Κοιμό-
μουνα κάτω από τη σκάλα. Έτσι ξεκίνησα τα φοιτητικά μου χρόνια
– εργαζόμουνα και σπούδαζα. Έξι χρόνια στο Λονδίνο, έμαθα τι
ήθελα από τη ζωή. Σπούδασα μηχανικός μηχανολόγος. Δούλευα
ότι φανταστεί το μυαλό σου – και πιάτα έπλυνα, και πατάτες κα-
θάριζα, και μάγειρας έκανα. Δεν εργαζόμουνα μόνο την περίοδο
όταν είχα εξετάσεις. Επειδή ήμουνα καλός φοιτητής πήρα και υπο-
τροφία από την Κυπριακή Πρεσβεία στο Λονδίνο. Μετά την απο-
φοίτησή μου επέστρεψα στην Κύπρο και για τριάντα χρόνια
δούλευα στις Κυπριακές Αερογραμμές. Πρόσφερα ότι μπορούσα
να προσφέρω, αλλά πάντα είχα μεγάλο ενδιαφέρον στα κοινά του
χωριού μου, τώρα Δήμος Γερμασόγειας. Όλη η οικογένεια μου είχε
τέτοιο ενδιαφέρον.

Για κείνα τα χρόνια η μητέρα μου ήταν πολύ μορφωμένη – μιλούσε
έξι γλώσσες, είχε ταλέντο, έγραφε, ήταν συγγραφέας, και ήταν μια
σεβαστή κυρία στο χωριό μας. Πολλά καλά αποκόμισα από την μη-
τέρα μου. Η μητέρα μου ήταν απόφοιτη της σχολής των καλο-
γριών, η καλύτερη σχολή εκείνα τα χρόνια. Ήθελε να γίνει
φιλόλογος, να σπουδάσει στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το όνειρο δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ διότι όταν πέθανε ο πατέρας της, δεν
υπήρχαν τα οικονομικά. Αλλά έγραφε και μας μόρφωσε και μας.
Είχα και ένα θείο, επίσης συγγραφέας και γνωστός για τα ποιήματά
του στην κυπριακή διάλεκτο, ο Βάσος Γερμασογείτης. Ο πατέρας
μου, Κώστας Γαβριηλίδης, από την άλλη, ήταν βιοπαλαιστής. Και
έτσι κι εγώ αναμίχτηκα στα κοινά, ήθελα να βοηθήσω τον τόπο
μου. Βγαίνει από μέσα μου – είμαι ερωτευμένος με τον τόπο που
γεννήθηκα, τη Γερμασόγεια. 

Η ομιλία του Δημάρχου της Γερμα-
σόγειας στον εορτασμό της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου της Ελληνικής

Κοινότητας της Πράγας

Σήμερα θα ξεχάσουμε τα μικρά και τα καθημερινά. Το χρηματι-
στήριο, τη φθορά και τη διαφθορά. Τις μικρότητες που μικραίνουν
τη ζωή μας και τις αθλιότητες που βρομίζουν το περιβάλλον μας. 
Σήμερα θα θυμηθούμε τα μεγάλα και τ’ αληθινά. Και θα κοινωνή-
σουμε από το άγιο δισκοπότηρο της ιστορίας μας πίστη και αυτο-
σεβασμό.

Στις 28 του Οκτώβρη του 1940 ολόκληρη η ιστορία μας συμπυ-
κνώθηκε σε τρία γράμματα: ΟΧΙ. Και ακτινοβόλησε σ’ όλη τη γη.
Μας είπαν τότε: Δεν είναι οι Έλληνες που πολεμούν σαν ήρωες.
Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Εμείς δεν είπαμε το ΟΧΙ για το
διεθνές χειροκρότημα. Το γράψαμε και το υπογράψαμε με αίμα.
Επιβεβαιώσαμε έτσι την εθνική μας ταυτότητα. Που δοκιμάστηκε
– όπως έγραψε ο Μυριβήλης – μέσα στην φωτιά, όπως το χρυσάφι
μέσα στο χωνευτήρι. Και βρέθηκε, αυτή η εθνική ταυτότητα, γνή-
σια 24 καρατίων.

Από κει ψηλά στις κορφές της Πίνδου, όπου θα ανηφορήσουμε σή-
μερα νοερά, μπορούμε ν’ αντικρίσουμε όλες τις κορυφές της ιστο-
ρίας μας. Μπορούμε ν’ αγναντέψουμε όλη τη γη και να νιώσουμε
πιο μεγάλοι από τους «μεγάλους» που μας συμπεριφέρονται τώρα
ως πολύ μικροί. Μπορούμε να διερωτηθούμε: Ποιοι είναι αυτοί
και ποιοι είμαστε εμείς; Μπορούμε ακόμα να υπολογίσουμε (δεν
θα το καταδεχτούμε) τι θα γινόταν αν λέγαμε «ναι» στη φασι-
στική λαίλαπα που προχωρούσε, αν δεν καθυστερούσαμε την προ-
έλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Αν μετρούσαμε τότε και μείς
όπως κάνουν οι άλλοι σήμερα, τη συμπεριφορά μας με τον πήχη
του συμφέροντος. Αν αναζητούσαμε άλλοθι σε σιωπηρούς συμβι-
βασμούς και δεν προτιμούσαμε το δρόμο της τιμής και της θυσίας.
Όμως ο Ελληνισμός δεν γέννησε μόνο τον πολιτισμό. Γέννησε κα
τον ηρωισμό για να τον προστατέψει. Για το έθνος μας ο δρόμος
της θυσίας είναι τρόπος ζωής. Και η ζωή είναι σε δεύτερη μοίρα
από την ελευθερία. Όπως το λέει η μεγαλειώδης στροφή του εθνι-
κού μας ύμνου: « Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά».
Και όπως το υπογραμμίζει ο Παλαμάς με τους στίχους του: «…
Η μεγαλοσύνη εις τα έθνη δεν γεννιέται με το στέμμα, αλλά με της
καρδιάς το πύρωμα και με αίμα».

Σήμερα η Κύπρος, με το διαμελιστικό ξίφος στο στήθος, περιφέρει
το δίσκο της επαιτείας στις αυλόπορτες των μεγάλων, ζητώντας
το δίκιο της. Δεν χρειάζονται θυσίες από αυτούς που έχουν τη δύ-
ναμη να το επιβάλουν. Μόνο ηθική υποχρέωση και πολιτική βού-
ληση απαιτείται. Και λείπει. Όπως λείπει και ο σεβασμός σ’ αυτόν
που ζητά τούτο το δίκαιο, επικεφαλής ενός μαρτυρικού λαού, με
ιστορία και παράδοση που πρέπει να προσκυνούν όσοι τώρα δια-
φεντεύουν τις τύχες του κόσμου. 

Το πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ας παραμείνει ο καθοδηγη-
τής μας, σήμερα που η Κύπρος συνεχίζει να περνά τις πιο δύσκολες
στιγμές στην ιστορία της. Ο Ακρίτας του ελληνικού νότου απαντά
με το ίδιο ΟΧΙ στα καταχθόνια σχέδια του Αττίλα.

Αδέλφια μας Έλληνες της Τσεχίας, Έλληνες της διασποράς, είμα-
στε σήμερα μαζί σας για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο του
ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου και να βροντοφωνάξουμε μαζί.

Είναι ντροπή στον 21ον αιώνα η Κύπρος, κράτος πλήρες μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 40% του εδάφους της να είναι υπό τούρ-
κικη κατοχή. Είναι ντροπή η Λευκωσία , η μοναδική πρωτεύουσα
ευρωπαϊκής χώρας, να είναι διαμελισμένη στα δύο.

Ας μη μολύνουμε όμως, την εθνική μυσταγωγία της σημερινής
μέρας με ταπεινές σκέψεις και υπολογιστικές συγκρίσεις. Ποτέ δεν
θα λέγαμε και δεν είπαμε ως Ελληνισμός «ναι» στον οποιοδήποτε
κατακτητή.

Το ΟΧΙ της Πίνδου θα το επαναλαμβάναμε και σήμερα, έστω και
αν ξέραμε, λόγω πικρής πείρας, ποιο θα ήταν το τίμημα της διε-
θνούς υποκρισίας.

Σήμερα, υψώνουμε τα μέτωπα και τις σημαίες στον ήλιο και νιώ-
θουμε περήφανοι, γιατί γεννηθήκαμε Έλληνες. Είναι για μας η ση-
μερινή μια άλλη μέρα. Δική μας και της ιστορίας μας.
Ευχαριστώ.
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Ο Σόλωνας, απόφοιτος της Παιδαγωγικής
Σχολής, στον κλάδο μουσικής, του Πανεπι-
στημίου του Καρόλου της Πράγας, ξαναγύ-
ρισε στην Πράγα, αυτή τη φορά με τη
μεγάλη χορωδία του Δήμου Γερμασόγειας
της οποίας είναι ο μαέστρος εδώ και δύο χρό-
νια, για να γιορτάσουμε μαζί την μεγάλη μας
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο Σόλωνας ο
ίδιος πήρε την πρωτοβουλία αυτής της συ-
νεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κοινότητας
Πράγας και του Δήμου Γερμασόγειας και πι-
στεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζό-
μαστε όχι μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα,
αλλά και σε άλλους τομείς των δραστηριοτή-
των μας. Ευχαριστούμε το Σόλωνα που δεν
ξεχνά τον ελληνισμό της Πράγας.

«Για την Τσεχία θα μπορούσαμε να
μιλήσουμε με τις ώρες…»

«Είμαι γέννημα και θρέμμα της Λεμεσού,
Κύπρου. Το 1999, μετά από τη θητεία μου
στο στρατό, γράφτηκα στο Ινστιτούτο
Τσέχικης Γλώσσας και Πανεπιστημιακής
Προετοιμασίας στο Αλμπέρτοφ στην
Πράγα, για να μάθω τα τσέχικα και να προ-
ετοιμαστώ για σπουδές στο Πανεπιστήμιο
της Πράγας. Μετά από ένα χρόνο εντατι-
κής εκμάθησης της τσέχικης γλώσσας, εν-
τάχτηκα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου,
στην Παιδαγωγική Σχολή, στον κλάδο

Μουσικής Παιδείας, Σχολική Ψυχολογίας
και Παιδαγωγικά, και Διεύθυνση χορω-
δίας. Στην αρχή η φοίτηση μου ήταν πάρα
πολύ δύσκολη και πολύ απαιτητική, αλλά με
τη βοήθεια του Θεού, τα έβγαλα πέρα μετά
από πέντε χρόνια, μέχρι το 2005, που ήταν
η τελική μου αποφοίτηση. Αποφοίτησα με
μία μεγάλη επιτυχία στο αποφοιτικό μας
κοντσέρτο, όπου παρουσιάσαμε ένα έργο
του Σέζαρ Φρανκ «Οι εφτά λόγοι του Χρι-
στού πάνω στο σταυρό», για συμφωνική
ορχήστρα, χορωδία και τέσσερα σόλα κι
αποφοίτησα με άριστο βαθμό, ένα. 

Μετά, ένα χρόνο έμεινα στην Τσεχία, όπου
εργάστηκα στον κλάδο μου. Δίδασκα στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, χορωδιακό
τραγούδι. Συνάμα με τις σπουδές μου, δί-
δασκα χορωδιακό τραγούδι και στο Στρα-
τιωτικό Κονσερβατόριο στο Ρούδνιτσε νατ
Λάμπεμ. Επίσης ήμουνα και μέλος του δια-
γωνισμού τραγουδιού της Πράγας – 1 για
Δημοτική και Γυμνασιακή Εκπαίδευση.
Ήμουνα μέλος της μιχτής χορωδίας της
Πράγας ως βοηθός μαέστρου. Για τρία
χρόνια ήμουν και καλλιτεχνικός διευθυντής
των ανδρικών χορωδιών της Πράγας. Κατά
της διαμονής μου στην Πράγα ήμουνα καλ-
λιτεχνικός διευθυντής της χορωδίας του
Καθολικού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου.
Τα τελευταία δύο μου πόστα σήμερα τα έχει

ο αγαπητός μου φίλος Μάριος Χρίστου, ο
οποίος χρόνο με το χρόνο βελτιώνει τη χο-
ρωδία του Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου,
κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.  Συνάμα
είχα κάνει και κάποιες μεταφράσεις θρη-
σκευτικών κειμένων και άλλων κειμένων
από τα τσέχικα στα ελληνικά. Και κατά πε-
ριόδους ασχολήθηκα πάρα πολύ με τις ξε-
ναγήσεις. Φυσικά για την Τσεχία θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε με τις ώρες – το
τι κάναμε και πως περάσαμε εκεί.

Ξαφνικά ήρθε μια «βόμβα» από την
Κύπρο…

Ακόμα πριν αποφοιτήσω, έψαχνα και για
κάτι άλλο. Ξαφνικά ήρθε «μια βόμβα» από
την Κύπρο, η οποία έλεγε σε μια προκή-
ρυξη, για μία θέση μαέστρου χορωδίας στο
Δήμο Γερμασόγειας, ένας μεγάλος Δήμος
που γυρεύει μαέστρο. Άρχισα να ψάχνω να
βρω πληροφορίες γι’ αυτή τη χορωδία,
αλλά κανείς δε μπορούσε να μου δώσει πλη-
ροφορίες. Έτσι αναγκάστηκα να πάω στην
Κύπρο για να μάθω το προ-ιστορικό αυτής
της χορωδίας. Πήρα άδεια για πέντε μέρες,
και μόλις έφτασα στην Κύπρο, είχα ραντε-
βού με το Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου,
ο οποίος μου είπε ότι ήδη είχαν εγκρίνει τη
δική μου αίτηση εάν και υπήρχαν και πολ-
λές άλλες αιτήσεις. Μου είπε ότι η χορωδία
δεν είχε πάνω από 30 μέλη, η μαέστρος είχε
φύγει διότι η χορωδία δε μπορούσε να απε-
ξέλθει σε κάποιο ρεπερτόριο, κτλ. Επίσης,
μου είπανε ότι η χορωδία δεν είχε καμιά
δραστηριότητα, δηλαδή δεν είχε πάρει
μέρος σε φεστιβάλ… Με συμβούλεψε ο
Δημοτικός Γραμματέας να πάω να γνω-
ρίσω τη χορωδία στην πρώτη πρόβα πριν
αποφασίσω το τι θα κάνω. Και πήγα.
Μπορώ να πω ότι εάν μπορούσα να κρίνω
από την ποιοτική δουλειά που θα μπορούσα
να βγάλω από αυτή τη χορωδία, το πιθανό-
τερο ήταν, ότι θα έφευγα. 

Συνέντευξη με το Σόλωνα Κλαρά,
μαέστρο της χορωδίας του Δήμου Γερμασόγειας
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Η αγάπη, η συμπόνια και η 
εμπιστοσύνη με κάνανε να μείνω…

Αυτό όμως που με έκανε να μείνω ήταν η
αγάπη που μου δείξανε αυτοί οι άνθρωποι.
Αγάπη και πάρα πολύ στενή συνεργασία.
Ήτανε ένα πράγμα που μου έλεγε «μη φύ-
γεις από δω. Αυτοί οι άνθρωποι δείξανε
τόση πολλή αγάπη, τόση πολλή συνεργα-
σία, τόσο μεγάλο πόθος να μάθουνε που
εάν φύγεις θα χάσεις την αγάπη τους». Και
είναι αυτό το πράγμα που με κρατάει εδώ –
η αγάπη και η συμπόνια που μου δείξανε
αυτοί οι άνθρωποι. Και η εμπιστοσύνη
τους. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα στάδια που
μπορεί να περάσει ένας μαέστρος με ένα σύ-
νολο – αγάπη, συμπόνια και εμπιστοσύνη.
Τώρα είμαι δύο χρόνια στην Κύπρο και
ακριβώς τόσα χρόνια με τη χορωδία.

Όταν ήρθα, η χορωδία ήταν μόλις στα 30
άτομα. Τώρα σε κάθε πρόβα έχουμε 42
άτομα και εγγεγραμμένους έχουμε 56. Βλέ-
ποντας το επίπεδο να ανεβαίνει, βλέπουμε
και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου
προς τη χορωδία. Είναι πολύ πιο ζωντανή
από την πρώτη συνάντηση που είχα μαζί
τους. Και φυσικά μας βοηθά και η καλή συ-
νεργασία που έχουμε με το Δήμο, ο οποίος
μας στηρίζει πάρα πολύ – μας διοργανώνει
εκδηλώσεις, όπως ήταν στο καρναβάλι
χορού, τα έσοδα του οποίου είχαν τοποθε-
τηθεί στο ταμείο της χορωδίας. Με τα
έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις μπορούμε
να ανοιχτούμε όπως στον εσωτερικό έτσι
και στον εξωτερικό χώρο.

Το ρεπερτόριο της χορωδίας μπορούμε να
το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Καταρχήν, η
χορωδία τραγούδησε ελληνικά, αγγλικά,
γερμανικά, γαλλικά και σερβικά και στην
Πράγα – τσέχικα. Αλλά κυρίως το ρεπερ-
τόριο είναι το κλασικό ελληνικό ρεπερτό-
ριο – Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και άλλους
Έλληνες και Κύπριους συνθέτες, οι οποίοι
ασχολήθηκαν με το κλασικό τραγούδι.

Η Κύπρος είναι  μοιρασμένη σε ελεύ-
θερες περιοχές και τα κατεχόμενα

υπό τουρκική κατοχή…

Στην Πράγα θα τραγουδήσουμε (τραγου-
δήσαμε) ένα ρεπερτόριο που ήταν η επιθυ-
μία του Δημάρχου, με τραγούδια της
παρέας, όπως «Κάποιο Δειλινό», παλιές
ελληνικές καντάδες. Επίσης μέσα σ’ αυτό το
ρεπερτόριο έχουμε συνθέσεις για να προ-
βάλουμε κι εμείς το εθνικό μας πρόβλημα
και να το κατανοήσουν μέσω του τραγου-
διού έτσι ώστε οι Έλληνες στην Τσεχία και
οι Κύπριοι, όπως και οι Τσέχοι να ξέρουνε
ότι όντως στην Κύπρο υπάρχει ένα εθνικό
πρόβλημα. Ο κόσμος είναι γνώστης, αλλά
μόνο επιφανειακά. Υπάρχουν στην Κύπρο
δυο κοινότητες, η ελληνοκυπριακή και η
τουρκοκυπριακή και όλοι είμαστε Κύπριοι.
Υπάρχουν δύο μέρη – τα κατεχόμενα και οι
ελεύθερες περιοχές,  και όχι δύο κράτη. Το
νησί όλο είναι κυπριακό, αλλά λόγω της ει-
σβολής του 1974 από την Τουρκία, το άλλο
μέρος, τα κατεχόμενα, είναι υπό τουρκική
κατοχή.

Πάντα η Πράγα, η Τσεχία είναι μέσα
στην καρδιά μου…

Η χορωδία μας θα βγει (βγήκε) για πρώτη
φορά στο εξωτερικό – στην Πράγα. Το
όνειρο μου είναι να παρουσιάσουμε τη χο-
ρωδία σε μια μεγαλοπρέπεια σε μια χώρα
που το μουσικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό.
Επίσης, θέλουμε να γιορτάσουμε την
εθνική μας επέτειο στην Πράγα, και στις
άλλες χώρες, για να δημιουργήσουμε σχέ-
σεις με τον απόδημο ελληνισμό. Για μας
αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός το
ότι βγαίνουμε έξω από την Κύπρο και πάμε
σε μια χώρα που θα συναντήσουμε τον από-
δημο ελληνισμό, τους Έλληνες της Πράγας,
για να ξέρουνε ότι εμείς δεν τους ξεχνούμε.

Θα ήθελα εκ μέρους και της χορωδίας να
σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση
και την τιμή να βρεθούμε σε μια τόση με-
γάλη εκδήλωση μαζί σας. Ελπίζω να έχει
μια μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση μας αυτή
και να περάσουμε καλά και Έλληνες, και
Κύπριοι και Τσέχοι, αλλά να μη ξεφύγουμε
από το στόχο μας – η προβολή του εθνικού
μας προβλήματος.

Πάντα η Πράγα και η Τσεχία είναι μέσα
στην καρδιά μου, τους αγαπάω όπως με
αγαπάν κι αυτοί και ελπίζουμε με αυτή την
αρχή να έχουμε μια ευρύτερη συνεργασία
με την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας. 
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Από την Κύπρο…
Οι χειμερινοί κολυμβητές της Λεμεσού

Τις διακοπές μου τις πέρασα στην παραλία
μεταξύ καλών ανθρώπων με τους οποίους
πίνοντας το καφεδάκι μας, συζητάγαμε για
τη θάλασσα, το Κυπριακό, το πώς παράγε-
ται το κρασί και η ζηβανία, και γενικά για
τη ζωή στην Κύπρο… Μια μέρα αποφασί-
σαμε να ηχογραφήσουμε τις συζητήσεις
μας για τους αναγνώστες του περιοδικού
μας. Η ιδέα ήταν του κ. Φιλίππου του υπέ-
ροχου μπαρ- καφενείου «Θεατράκι» που
εκτός από τον ωραίο καφέ μας προσφέρει
κάθε μέρα ένα ωραίο φιλικό περιβάλλον
δίπλα από τη θάλασσα. Και ο κ. Φίλιππος
είναι ακούραστος στο να δημιουργεί καλές
σχέσεις και φιλίες μεταξύ των ανθρώπων
που επισκέπτονται το χώρο του «Θεα-
τράκι». Όλοι γίνονται φίλοι εκεί. 

Πρώτος μας μίλησε για τις εμπειρίες του ως
χειμερινός κολυμβητής ο Ανδρέας Αγησί-
λαος. 

Τη θάλασσα πρέπει να τη σεβόμαστε και
να τη φοβόμαστε…

Μ’ αρέσει η θάλασσα. Κολυμπώ χειμώνα
καλοκαίρι, κάθε μέρα εδώ και είκοσι χρό-
νια. Ο πατέρας μου ήταν καραβομαραγκός.
Μπορεί να είναι και από τα γονίδια. 
Κατά τη γνώμη μου η θάλασσα είναι

πρώτα-πρώτα υγεία – η καλύτερη γυμνα-
στική από όλα τα αθλήματα και η πιο ευχά-
ριστη. Όταν δεν έρθω για κάποιο λόγο,
αισθάνομαι ότι κάτι μου λείπει. Πολλοί Κύ-
πριοι δεν το κάνουν – δεν ξέρω γιατί. Ίσως
δεν έχουν δοκιμάσει, μπορεί να είναι και
από αμέλεια. Το καλύτερο κολύμπι είναι το
πρωινό – κάνεις τη γυμναστική σου, ξυπνά
ο οργανισμός του ανθρώπου από το οξυ-
γόνο, από την ατμόσφαιρα και η μέρα σου
πάει πιο καλύτερα. Εάν είσαι εργαζόμενος
πηγαίνεις με κέφι στη δουλειά. Η θάλασσα
είναι μακροζωία. 

Οι αλλαγές στη θάλασσα για μας που ερχό-
μαστε χειμώνα καλοκαίρι δεν μας πειρά-
ζουν. Αλλάζουν τα κύματα όταν έχουμε
μεγαλύτερα μποφόρ. Και η θερμοκρασία
αλλάζει. Το καλοκαίρι κάνουμε παραπάνω
μέσα στη θάλασσα και πιο λίγο περπάτημα,
ενώ το χειμώνα περπατάμε περισσότερο
και μένουμε πιο λίγη ώρα μέσα στη θά-
λασσα. Εξάλλου το χειμώνα δε μπορείς να
κάνεις παραπάνω από δέκα λεπτά μέσα στη
θάλασσα, μπορείς και να παγώσεις. Όμως,
προσοχή, για να γίνεις χειμερινός κολυμ-
βητής πρέπει να ξεκινήσεις από το καλο-
καίρι. Και όταν μπαίνεις μέσα στη
θάλασσα, πρέπει να μπαίνεις αργά, στα-
διακά να βρέχεται το σώμα. Πρέπει να συ-

νηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία της θά-
λασσας, δεν πρέπει να βουτάς απότομα. Κι
αυτό ισχύει περισσότερο για τους χειμερι-
νούς κολυμβητές διότι μια βουτιά μπορεί
να προκαλέσει καρδιακή συγκοπή και
πολλά άλλα προβλήματα. Τη θάλασσα πρέ-
πει να τη σεβόμαστε και να τη φοβόμαστε!
Υπάρχουν περιοχές στη θάλασσα που
έχουν ρεύματα – δεν είναι ίδια τα ρεύματα
στη θάλασσα. Υπάρχουν ρεύματα πολύ επι-
κίνδυνα όσο και καλός κολυμβητής και να
είσαι, μπορούν να σε τραβήξουν στα βαθιά,
μέσα στη θάλασσα και να μη μπορείς να
βγεις.  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή προ-
παντός όταν μπαίνουμε πιο βαθιά και μα-
κριά από την παραλία. Όταν έχουμε
τέσσερα μποφόρ, π.χ., ο άνεμος είναι δυνα-
τός, η θάλασσα είναι ταραγμένη, δηλαδή με
μεγάλα κύματα, δε μπορείς να τα βάλεις με
τη θάλασσα. Θέλει μεγάλη προσοχή.

Βλέπεις πόσο καθαρή είναι η θάλασσα μας
και η παραλία μας. Ο Δήμαρχος μας, της
Λεμεσού, ο Ανδρέας Χρίστου είναι πολύ
προοδευτικός άνθρωπος και καταβάλει με-
γάλη προσπάθεια να διατηρείται και η
πόλη μας, και η παραλία και η θάλασσα μας
καθαρή.

Ο Ανδρέας (κέντρο) με τους Κώστα (δεξιά) και Γιώργο (αριστερά) στο καφέ «Θεατράκι» δίπλα στη 
θάλασσα στη παραλία της Λεμεσού.



16

Ο Κώστας συμπληρώνει…

Στα πενήντα τρία μου άνοιξα τα
φτερά μου για το κολύμπι…

Η θάλασσα κατά κάποιον τρόπο ήταν εχ-
θρός για την Κύπρο εκτός για αυτούς που
ασχολούνταν με το ψάρεμα. Καλλιεργούν-
ταν η εντύπωση ότι η θάλασσα ήταν αν-
θρωποκτόνος. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο,
παρόλα που μπορούσα να μάθω κολύμπι,
είχαμε καθηγητές και ένα όμιλο που ασχο-
λούνταν μ’ αυτά, οι γονείς μου δεν μου επέ-
τρεψαν να γραφτώ σ’ αυτόν τον όμιλο διότι
φοβόταν τη θάλασσα. Εμείς όμως, οι μαθη-
τές πηγαίναμε κι έτσι σιγά-σιγά μάθαμε το
κολύμπι, αλλά τη φοβόμασταν τη θάλασσα.
Εγώ ήμουν πενήντα τριών όταν άρχισα να
ξανοίγουμε στη θάλασσα, δηλαδή για να
διώξω το φόβο μου από μέσα και να μπω
άνετα και ωραία. Και ήταν ακριβώς εδώ
που καθόμαστε – τις βλέπεις τις πέτρες
εκεί, από δω για να κολυμπήσω μέχρι τις
πέτρες ούτε 50 μέτρα είναι. Φοβόμουνα
μέχρι που να φτάσω στα μισά, ο φίλος μου
από τις πέτρες με ενθάρρυνε, έφτασα τις
πέτρες και επέστρεψα κολυμπώντας. Και
από εκείνη τη μέρα, στα πενήντα τρία μου,
άνοιξα τα φτερά μου για το κολύμπι και τη
θάλασσα. 

Για μένα το κολύμπι είναι μια ανθρώπινη
ανάγκη. Είναι μια επαφή με τη φύση που
εμείς οι άνθρωποι την υποτιμάμαι. Δε ζη-
τούμε τη βοήθεια της φύσης. Η φύση μπο-
ρεί να μας δώσει πολλά καλά. Όταν
αφυπηρέτησα από το στρατό, άρχισα να
κάνω χειρωνακτική εργασία και είχα πρό-
βλημα με τη μέση μου, με τα πόδια μου, δε
μπορούσα να περπατήσω. Αυτό με σταμά-
τησε και από το κυνήγι που το λάτρευα. Η
θάλασσα ήταν αυτή που με έσωσε. Αγαπώ
τη φύση. Τώρα με το κολύμπι, η θάλασσα
για μένα είναι μια ανάγκη διότι με κρατά
ζωντανό, όρθιο, να μπορώ να περπατώ,
νιώθω ανανεωμένος, τι να πω – όταν είμαι
εδώ, κοντά στη θάλασσα και μέσα στη θά-
λασσα, αναζωογονούμαι… Βλέπεις ένα ου-
ρανό πεντακάθαρο, μια θάλασσα με όλες
τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Τα ρεύματα
του νερού – φεύγεις από το ζεστό στο κρύο,
από το κρύο στο ζεστό. Τι να πω – το νερό
έχει πάρα πολλά χαρίσματα. Προσφέρει
πάρα πολλά ωφέλημα δώρα στον άνθρωπο
και πρέπει να το προσέξουμε αυτό το
πράγμα… 

Η θάλασσα μας είναι πολύ καθαρή. Κερδί-
σαμε τη γαλάζια σημαία. Είναι πεντακά-
θαρη. Οι αρχές γενικά φροντίζουν να
μείνει καθαρή. Προσέχουν, περιπολούν

εκεί που σταθμεύουν τα πλοία πριν να
μπουν στο λιμάνι – να μη πετούν τα από-
βλητά τους στη θάλασσα μας. Το ίδιο κά-
νουν και για την άμμο, να είναι καθαρή.
Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια αν κι
ακόμα υπάρχουν ανεγκέφαλοι που πετάν τα
αποτσίγαρα τους, σακούλες, μπουκάλια
εκεί που τυχαίνει να κάθονται, αντί να πάν
μισό μέτρο να τα πετάξουν στον κάλαθο
αχρήστων. Και όπως βλέπεις, υπάρχουν
πάρα πολλά για να διατηρούμε την παρα-
λία καθαρή. Ο Δήμος καθαρίζει την παρα-
λία συνεχώς, αλλά κι εμείς πρέπει να τη
διατηρούμε καθαρή. Ο άνθρωπος πρέπει
να αγαπά τη φύση, να μην την καταστρέ-
φει, πρέπει να ζει με τη φύση. 

Ο Γιώργος συνεχίζει…

Από μικρός ερχόμουνα στην θάλασσα – χει-
μώνα καλοκαίρι. Ήμουνα οικοδόμος, και
τώρα εδώ και δυόμιση χρόνια είμαι συντα-
ξιούχος. Τώρα υπάρχουν λίγοι Κύπριοι οι-
κοδόμοι. Οι Κύπριοι μετά το Λύκειο όλοι
τρέχουν στις σπουδές. Στις οικοδομές οι
περισσότεροι είναι ξένοι εργάτες. Οι Κύ-
πριοι δεν πάνε πια σε χειρονακτικές εργα-
σίες. Δεν ξέρω ποιος θα δουλέψει σε αυτές
τις εργασίες εάν φύγουν οι ξένοι εργάτες…
Πράγματι, η θάλασσα, το κολύμπι και το
περπάτημα μας προσφέρουν πολλά. Κα-
ταρχήν έχουμε τους μείονες μας σε εγρή-
γορση. Μετά τα εξήντα μας πονάν τα
πόδια, έχουμε διάφορα προβλήματα με
τους μείονες, τα κόκκαλα, κλειδώσεις. Αυτό
δε γίνεται με τους κολυμβητές. Οι γιατροί
μας συνιστούν τη θάλασσα. Το ιώδιο βοηθά
τους ανθρώπους με διάφορες αλλεργίες και
πνευμονικές ασθένειες. Όλα αυτά ο άν-
θρωπος τα ξεπερνά χωρίς φάρμακα όταν
είναι κοντά και μέσα στη θάλασσα. Γι’ αυτό
έρχομαι στην παραλία, κολυμπώ και αισθά-
νομαι υγιέστατος στα 67 μου χρόνια. Κο-
λυμπώ 700 με 800 μέτρα κάθε μέρα το
καλοκαίρι και περπατώ 2 χμ., το χειμώνα
κολυμπώ γύρω στα 300 με 400 μέτρα και
αυξάνω τα χιλιόμετρα στο περπάτημα, πε-
ρίπου 5 χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία της θά-
λασσα διαφέρει μόνο με ένα ή δύο βαθμούς
πιο κρύα το χειμώνα. Το κρύο το αισθάνε-
σαι όταν βγεις από τη θάλασσα. Η θάλασσα
μας προσφέρει και υγιεινό φαγητό – το
ψάρι και τα θαλασσινά είναι πολύ υγιεινή
τροφή.

Ο Μιχάλης από την κατεχόμενη Αμμόχω-
στο μας λέει…

Εάν μου αφαιρέσουν τη θάλασσα
είναι σα να μου κόβουν τα μισά μου

χρόνια ζωής…

Από τα δώδεκα μου χρόνια κατοικούσα
στην Αμμόχωστο. Εκεί στην όμορφη θά-
λασσα της κατεχόμενης τώρα Αμμοχώστου,
ξεκίνησα το πάρε-δώσε με τη θάλασσα.
Ήταν το χούι μου αν θες, μια συνήθεια από
τότε. Σηκωνόμουνα πρωί-πρωί, έκανα το
μπάνιο μου, μόνο το καλοκαίρι, τώρα τα τε-
λευταία τρία-τέσσερα χρόνια έγινα χειμε-
ρινός κολυμβητής. Και τα παιδιά μου κι
αυτά είναι φίλοι της θάλασσας. Δεν μπο-
ρούν να ζήσουν χωρίς τη θάλασσα. Εάν μου
αφαιρέσουν τη θάλασσα θα πει ότι μου κό-
βουν τα μισά μου χρόνια ζωής. Μ’ αρέσει
και το βουνό, και ευτυχώς στην Κύπρο
έχουμε πολλά πράσινα βουνά. Το καθένα
έχει τη χάρη του. Χαίρουμε και είμαι πολύ
ευτυχισμένος ότι και τα εγγόνια μου είναι
φίλοι της θάλασσας. Στη Λεμεσό ήρθαμε
ως πρόσφυγες στην ίδια μας τη χώρα μετά
την τουρκική εισβολή το 1974. Από τότε
μέχρι φέτος πήγαινα αλλού για κολύμπι,
και από φέτος έρχομαι με το φίλο μου εδώ
στην παραλία της Λεμεσού, που είναι πιο
προσιτή. Την αγαπώ τη θάλασσα και όσο
μπορώ να περπατώ θα είμαι κάθε πρωί εδώ,
παρόν. Και βέβαια θυμάμαι το Βαρόσι (Αμ-
μόχωστο). Έχει τις πιο όμορφες παραλίες,
άμμο και θάλασσα στην Κύπρο. Τότε είχε
και τον περισσότερο τουρισμό. Ήταν (και
θα γίνει πάλι) η πιο όμορφη πόλη της Κύ-
πρου, με ωραία σπίτια, παραλίες, ξενοδο-
χεία… Δυστυχώς, τώρα είναι μια πόλη
φάντασμα από το 1974… Είναι και από τα
πρώτα θέματα στις διαπραγματεύσεις μας
με την τούρκο-κυπριακή πλευρά που διεξά-
γονται σήμερα. Μόλις μπορέσουμε, θα
φύγω αμέσως για το Βαρόσι. Εκεί έχω το
σπίτι μου που πιστεύω με περιμένει ακόμα
κι ας περάσανε 34 χρόνια. Δεν πήγα ακόμα
να το δω διότι η περιοχή που βρίσκεται δεν
άνοιξε ακόμα, είναι κλειστή περιοχή…
Ναι, θέλω να δω το Βαρόσι κι ας πεθάνω
μετά. Αφήσαμε τα πάντα. Το μόνο που έχω
είναι τον τίτλο του σπιτιού μου. Ναι, πι-
στεύω ακράδαντα ότι το σπίτι μου με περι-
μένει…
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Και μερικές σκέψεις για το 
Κυπριακό στην παραλία…

Ο Παναγιώτης, και αυτός χειμερινός κο-
λυμβητής μας λέει τι δική του γνώμη για τη
λύση που πρέπει να βρεθεί στο Κυπριακό.

Πρέπει να μπει το θέμα επαναπροσέγγισης
στα σχολεία. Είναι αυτό που θέλει να κάνει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης
Χριστόφιας, μέσω του Υπουργείου Παι-
δείας. Πρέπει να πούμε την πραγματικό-
τητα στους νέους μας – ότι οι
Τουρκοκύπριοι είναι Κύπριοι. Δεν είναι το
ίδιο οι Τουρκοκύπριοι με τους Τούρκους
της Τουρκίας. Μόνο ορισμένοι δε θέλουν
να το παραδεχτούν. Η πλειοψηφία, όμως,
του κυπριακού λαού θέλει να ζήσει ειρηνικά
με τους Τουρκοκυπρίους. Δε θα βρεθεί εύ-
κολα η λύση και όπως μας το είπε και ο
Πρόεδρος μας, «θα είναι μια λύση οδυ-
νηρή». Και τα πράγματα δε θα είναι όπως
πριν το 1974, πριν την εισβολή από την
Τουρκία. Γιατί, κι εμείς πρέπει να λέμε την
αλήθεια – τον πόλεμο τον κέρδισε η Τουρ-
κία, κι όχι εμείς. Και όποιος χάνει τον πό-
λεμο, χάνει πολλά. Αυτό πρέπει να το
έχουμε υπόψη μας, και προπαντός αυτοί
που προκαλέσανε τον πόλεμο.

Σήμερα θέλουμε διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία για να μη διαλυθεί το κράτος.
Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα, αλλά
πιστεύω ότι ο Πρόεδρος μας, με επιμονή
και υπομονή θα τα λύσει. Εδώ από το 1960
το Κυπριακό το χειριζότανε η Δεξιά και
φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και το Κυ-
πριακό ξεκίνησε και πριν από το 1960 εδώ
που τα λέμε. Σήμερα είμαστε 2008, και τα
άλυτα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί από
τότε. Αυτά προσπαθεί να λύσει ο νέος μας
Πρόεδρος. Το 1974 λέγαμε ότι ο αγώνας
μας θα είναι μακροχρόνιος και δύσκολος.

Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι οι έποι-
κοι. Ο έποικος που γεννήθηκε στην Κύπρο
το 1974, σήμερα είναι 34 χρονών. Αυτοί οι
έποικοι τι θα κάνουν δηλαδή; Πώς θα τους
πούμε να φύγουν; Εδώ γεννηθήκανε, παν-
τρευτήκανε, κάνανε παιδιά. Υπάρχουν και
μιχτοί γάμοι – Τουρκοκύπριες με Τούρ-
κους, και Τουρκοκύπριοι με Τουρκάλες.
Αυτό το πρόβλημα αφορά γύρω στους 
50 000. Η μετακίνηση πληθυσμών δεν είναι
και τόση εύκολη υπόθεση όπως το φαντά-
ζονται μερικοί και αντιδρούν στο να μείνει
αυτός ο κόσμος εδώ.

Εμείς πρέπει να τα συζητάμε ανοιχτά αυτά
τα προβλήματα και να συνεχίσουμε το διά-
λογο με την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να
κάνουμε αυτό που έκανε η προηγούμενή
μας κυβέρνηση – να μη θέλει να συζητά.
Διότι εμείς είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμε-
νοι. Και η νεολαία μας άρχισε να το σκέ-
πτεται, να ενδιαφέρεται διότι θέλει να ξέρει
το μέλλον της. Θέλουν να βρεθεί μια λύση.
Εγώ προσωπικά πιστεύω το εάν δε βρεθεί
μια λύση, οι Τουρκία μπορεί σε κάποια
στιγμή να πιάσει ολόκληρη την Κύπρο. Μα
υπάρχει κάποιος που θα τους «μαλώσει»;
Ήρθαν στην εισβολή με τα πλοία τους, με
τα αεροπλάνα τους, κάτσανε «ωραία και
όμορφα» τόσα χρόνια στο νησί μας, και
ποιος τους είπε κάτι. Μπορούμε να κά-
νουμε πόλεμο και να τους διώξουμε; Δε
μπορούμε. Για μας δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος, και γι’ αυτό συμφωνούμε με τα βήματα
που κάνει ο Πρόεδρος μας και η Κυβέρ-
νησή μας. 

Και πρέπει να αλλάξει το εθνικιστικό μέρος
της ιστορίας που διδάσκουμε στα σχολεία.
Αυτό το «Τούρκος καλός είναι Τούρκος
νεκρός» τι θα πει; Σκέτος εθνικισμός. Τέ-
τοια διδάσκαμε τόσα χρόνια στην νεολαία
μας, στα παιδιά μας και αυτό έκανε κακό.
Και βέβαια μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Μα
σε τόσες χώρες του κόσμου, ζουν ειρηνικά
και μουσουλμάνοι και χριστιανοί, και διά-
φορες φυλές. Και γιατί να μη μπορούμε
εμείς να ζήσουμε με τους Τουρκοκυπρίους
με τους οποίους έχουμε τόσα κοινά και πολ-
λές συνήθειες τις ίδιες – τρώγαμε μαζί από
την ίδια κούπα, σε γάμους ήμασταν μισοί-
μισοί και χορεύαμε ζεϊμπέκικο και όλους
τους χορούς μας, πίναμε μαζί και τραγου-
δούσαμε μαζί. Μαζί μοιραζόμασταν τα
κακά και τα καλά της πατρίδας μας. Και
εμείς σαν οι πιο πολλοί που είμαστε δώσαμε
πολλά στους Τουρκοκύπριους, έχουν πάρει
πολλά από μας.

Εγώ πιστεύω ότι οι Κύπριοι πρέπει να απο-
φασίσουν για την τύχη τους και πως θα

βρουν τη λύση. Οι «μητέρες πατρίδες»
πρέπει να ξεχαστούν. Είδαμε που μας οδή-
γησε αυτό – οι Τούρκοι πιάσανε το νησί, οι
Εγγλέζοι μας βομβαρδίζανε και οι Έλληνες
ψάχνανε μέσα στα άδεια κιβώτια να βρουν
οπλισμό… Και εμείς, οι Κύπριοι την πά-
θαμε!

Ο Ανδρέας πρόσθεσε…

Ο κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, κάνει μια μεγάλη προ-
σπάθεια για τη λύση του Κυπριακού. Πι-
στεύω ότι θέλει τη λύση και θα κάνει ότι
μπορεί για να βρεθεί αυτή η λύση με δίκαιο
τρόπο και για τις δυο κοινότητες. Αλλά
αυτό εξαρτάται και από την τουρκοκυ-
πριακή πλευρά, από τον ηγέτη τους Ταλάτ,
και από την Τουρκία. Νομίζω ότι πάμε
πολύ καλά στις συναντήσεις που κάνει και
ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Τα
θετικά βήματα σήμερα είναι ότι ο νέος
Πρόεδρος μας είναι χαρισματικός άνθρω-
πος, έχει την εκτίμηση από όλο τον κυ-
πριακό λαό. Έχει πολλά προσόντα και
χαρίσματα, τα οποία θα βοηθήσουν για τη
λύση του Κυπριακού. Δεν πρέπει να ακούμε
τους εθνικιστές και από τις δυο πλευρές.
Εμείς σίγουρα μπορούμε να ζήσουμε με
τους Τουρκοκύπριους. Εγώ μεγάλωσα
κοντά σε τούρκικη συνοικία, είχα πολλούς
Τούρκους φίλους, έκανα παρέα με πολλούς
καλούς ανθρώπους. Πρέπει να ξεχάσουμε
τα παλιά προβλήματα που είχαμε μεταξύ
μας για να προχωρήσουμε μπροστά και να
συμβιώσουμε ειρηνικά.

Ο Μιχάλης, εάν και πρόσφυγας από την
Αμμόχωστο μας βεβαιώνει και αυτός…

Εγώ μπορώ να ζήσω με τους Τουρκοκύπρι-
ους γιατί και παλιά έζησα μαζί τους, είχα
πολλούς φίλους, δεν είχα προβλήματα, τρώ-
γαμε μαζί, γλεντάγαμε μαζί, δουλεύαμε
μαζί, μοιραζόμασταν τα πάντα. Θυμάμαι
ήμασταν μια παρέα τρεις Ελληνοκύπριοι
και τρεις Τουρκοκύπριοι και πάντα τρώ-
γαμε από ένα πιάτο και οι έξι μαζί. 
Η νεολαία μας μπορεί να λεν ότι δε μπο-
ρούν να ζήσουν μαζί τους, αλλά νομίζω γι’
αυτό φταίνε τα σχολεία μας που τους δια-
παιδαγωγούν εθνικιστικά και οι Τουρκο-
κύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι. Τι θα πει «ο
εχθρός μας είναι ο Τούρκος», ποιος Τούρ-
κος είναι ο εχθρός μας; Αυτά είναι εθνικι-
στικά πράγματα και πιστεύω ότι ο νεολαίος
μας δύσκολα θα μπορέσει να καταλάβει ότι
μπορεί να συμβιώσει με τους Τουρκοκύ-
πριους. Χρειάζεται πολλή δουλειά στα σχο-
λεία μας…
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Η Κούλα γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Πολυδεμείο, Φαρσά-
λων, ν. Λάρισας σε αγροτική φτωχή οικογένεια με έντεκα παι-
διά – εφτά κορίτσια και τέσσερα αγόρια. Στα 16 της χρόνια
κατατάχτηκε στο ΔΣΕ εθελοντικά. Όπως μας λέει η ίδια, δεν
είχε άλλη επιλογή αφού εκείνη τη νύχτα οι Σουρλαίοι (παρα-
κρατική οργάνωση η οποία τρομοκρατούσε τον κόσμο μετά τη
Συμφωνία της Βάρκιζας) πήραν τον πατέρα της, τον βασάνισαν
απάνθρωπα και ξαναμπήκαν στο χωριό της για να πάρουν κι
άλλους αριστερούς και αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
ενάντια των καταχτητών. Η Κούλα πήρε μέρος σε πολλές
μάχες, στο Ιππικό του ΔΣΕ, στα τμήματα της Νεολαίας Ρούμε-
λης, στη 166 ταξιαρχία του 3ου Τάγματος, σε διάφορες απο-
στολές, όπως στο Σούλι, στη 77 Μονάδα της 1ης Μεραρχίας,
όπως και στη 159 Ταξιαρχία. Τραυματίστηκε τρεις φορές σε
μάχες και ακόμα κουβαλάει στο σώμα της βλήματα αν και ένα
τις αφαιρέθηκε μετά από πολλά χρόνια και το φυλάει σαν ενθύ-
μιο από εκείνα τα δύσκολα χρόνια μαζί με το Μετάλλιο Αν-
δρείας για πράξεις ηρωισμού. Το δεύτερο Μετάλλιο Ανδρείας
το έχασε σε μάχη όταν περνούσανε το ποτάμι. Μετά την υποχώ-
ρηση του ΔΣΕ, πέρασε με την
ταξιαρχία της στην Αλβανία
και από εκεί με πλοία μετα-
φέρθηκαν στη Σοβιετική
Ένωση, στην Τασκένδη. Εκεί
παντρεύτηκε τον Κύπριο εθε-
λοντή του ΔΣΕ, Κυριάκο Κα-
κούδη ο οποίος ήταν
παιδαγωγός και καθηγητής
της αγγλικής γλώσσας στην
Επαγγελματική – Τεχνική
Σχολή της πόλης Γιανγκι-
Γιούλ για τα παιδιά των πολι-
τικών προσφύγων και
αργότερα ανώτερο στέλεχος
του ΑΚΕΛ στο Λονδίνο και
Κύπρο. 

«Πρώτα ήμουν στο Ιππικό. Πάντα ήμουν ζωηρή και ήξερα να
ιππεύω. Είχαμε άλογα στο χωριό. Εμείς ήμασταν στα μετόπι-
σθεν. Η αποστολή μας ήταν να ανοίγουμε το δρόμο για τα 
αντάρτικα τμήματα. Ήμουν στην ταξιαρχία του Πετρίτη. Ο
Πετρίτης ήταν από τους καλύτερους – αυστηρός, δίκαιος και
γεμάτος φροντίδα για τους μαχητές του. Μας πρόσεχε αφάν-
ταστα. Στο αντάρτικο πήγα με το θείο μου. Είχα και ένα

αδερφό εκεί. Έκατσε και έξι χρόνια φυλακή όταν τον πιάσανε.
Τον βασανίσανε, όπως και τον πατέρα μου. Τι να σου πω – εί-
χαμε και αυτούς τους Βλάχους που τη νύχτα μας φέρνανε πρό-
βατα, τα δικά μας πρόβατα, όχι τα δικά τους, και την ήμερα
ήταν με την άλλη πλευρά. Δύσκολα χρόνια…
Μου δώσανε μυδράλιο και είχα ένα πιο μικρό παιδί από μένα,
15 χρόνων, γεμιστή. Είχε βγει με τον πατέρα του στο βουνό, ο
πατέρας του ήταν σε άλλο λόχο. Θυμάμαι μια μάχη, για την
οποία και μου δώσανε αυτό το Μετάλλιο Ανδρείας που βλέπεις
εδώ. Είχα πάει να ξεκουραστώ πίσω από ένα εκκλησάκι, όταν
είδα ένα λόχο του κυβερνητικού στρατού. Στην αλλαγή φρου-
ράς με πήραν είδηση. Εγώ αμέσως τους έβαλα, δεν περίμενα,
και τους διέλυσα. Πήρα και τέσσερις αιχμαλώτους μαζί μου, οι
οποίοι κατατάχτηκαν στο ΔΣΕ και αργότερα ήμασταν μαζί και
στην Τασκένδη. Αυτοί έμειναν εθελοντικά μαζί μας, δεν ήταν
όλοι οι φαντάροι με τον κυβερνητικό στρατό. Πήρα μέρος σε
πολλές μάχες. Κάναμε και μερικά λάθη και έτσι χάσαμε άδικα
αρκετούς μαχητές. Ο κυβερνητικός στρατός είχε τα πάντα –
αεροπλάνα, τανκς, εφεδρείες, τρόφιμα, ασυρμάτους. Εμείς τι

είχαμε – δύο σφαίρες και μία
χειροβομβίδα για τον εαυτό
μας. Εγώ προτιμούσα να σκο-
τωθώ από το ίδιο μου το χέρι
παρά να υποστώ βασανιστήρια
και να πεθάνω από το χέρι του
εχθρού. Σε μια μάχη για να πιά-
σουμε ένα στρατηγικό ύψωμα
φτάσαμε να πολεμάμε σώμα με
σώμα. Χάσαμε πολλούς σε αυτή
τη μάχη, το ύψωμα δεν το πή-
ραμε και μας είχαν πετάξει στο
ποτάμι. Σε αυτή τη μάχη θυμή-
θηκα τον πατέρα μου όταν μας
έλεγε «ιστοριούλες» για το
Αλβανικό Μέτωπο και την Αν-
τίσταση στην Κατοχή. Εμείς

νομίζαμε ότι ήταν παραμύθια. Δεν ήταν όμως. Έτσι είναι ο πό-
λεμος. Μάχες σκληρές. Αναγκάζεσαι να σκοτώσεις, διότι εάν
δεν το κάνεις, ο άλλος θα σε σκοτώσει. Πείνα – τρώγαμε τη
φλούδα από τα δένδρα και για νερό, γλύφαμε τα χόρτα στη
δροσούλα που λένε. Εγώ βγήκα στο βουνό με ένα φουστανάκι
και για παπούτσια είχα τυλιγμένα κουρέλια, ρούχα στα πόδια
μου. Τα ρούχα και υποδήματα τα παίρναμε ως λάφυρα από τους
σκοτωμένους.

ΙΣΤΟΡΙΑ…
Θυμάμαι από τη Λάρνακα, Κύπρο…

Κούλα Κακούδη
(Βασιλική Στέργιου του Αναστασίου)



Σε μία άλλη αποστολή,
στο δρόμο για το
Γράμμο- Βίτσι, ήμασταν
αποκλεισμένοι σαράντα
πέντε μέρες. Εκεί οι μισοί
μαχητές σκοτώθηκαν.
Ξέρεις, οι άνδρες φοβό-
ταν πιο πολύ από τις γυ-
ναίκες. Δεν ξέρω γιατί.
Ίσως να ήξεραν περισσό-
τερα από πόλεμο. Εγώ δε
φοβόμουνα, σε τέτοιες
καταστάσεις δε φοβάσαι,
προσπαθείς να επιβιώ-
σεις, να βρεις τρόπο να
βγεις από τη δύσκολη
θέση, να χρησιμοποιήσεις τις πολεμικές σου γνώσεις
και πείρα. Ήταν μερικοί που δεν ήξεραν, π.χ. ότι όταν
πας να κάνεις επίθεση, πρέπει να είσαι πολύ μπροστά
διότι τα εχθρικά πυρά έτσι πέφτουν πίσω σου. Πολλοί
τραυματίζονταν από δικό τους λάθος στις μάχες. Έτσι
κι εγώ τραυματίστηκα από δικό μου λάθος. Ήταν
όταν η ομάδα μου επέστρεφε αφού είχε ανοίξει το
δρόμο για τα μάχιμα τμήματα. Το πυροβολικό μας
έβαζε από τα Γιάννενα. Αντί να μείνω στη θέση μου
πίσω από μια πέτρα, εγώ σηκώθηκα κι έτσι τραυμα-
τίστηκα ψηλά στο πόδι. Στα γρήγορα με μια σκουριασμένη τανά-
λια μου βγάλανε το βλήμα, και με τα ούρα για αντισηπτικό το
καθαρίσαμε. Όσο για επίδεσμο, έκοψα ένα κομμάτι από το που-
κάμισό μου και ήμουν σχεδόν έτοιμη για την επόμενη μάχη. Εμείς
δεν είχαμε νοσοκόμες και γιατρούς. Ήμασταν πάντα σε κίνηση
και ανοίγαμε το δρόμο για τα τμήματα. Τα μάχιμα τμήματα είχαν
επιμελητεία, τρόφιμα, γιατρούς και νοσοκόμες. Να σου πω, δεν
παθαίναμε τίποτα – ούτε από το κρύο, ούτε από την πείνα και
δίψα. Αντέχαμε. Τώρα, από το παραμικρό, μας πονάει, κρυώ-
νουμε, τρώμε παραπάνω από ότι χρειάζεται. Εμείς τότε ήμασταν
σκληραγωγημένοι, αντέχαμε και την αϋπνία, και την πείνα και τη
δίψα και τον πόνο. Περπατούσαμε τη νύχτα στη φάλαγγα, κολ-
λούσαμε ένα άσπρο χαρτί στην πλάτη του μπροστινού μαχητή για
να βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι, κοιμόμασταν περπατώντας. Κοι-
μόμασταν πάνω στα χιόνια. Ναι, είναι να απορεί κανείς, αλλά έτσι
ήταν. Εγώ είχα ένα κομμάτι κουβερτούλα, την οποία χρησιμο-
ποιούσα για μαξιλάρι και το χιόνι για στρώμα μου. Θυμάμαι, στα
Γιάννενα, στον Παλαμά, περνούσαμε το ποτάμι και γινόμασταν
κρύσταλλα. Δεν είχαμε ρούχα να αλλάξουμε. Δεν μπορούσαμε να
λυγήσουμε με το τίποτα. Σκέτα κρύσταλλα. Ο Πετρίτης με το πι-
στόλι στο χέρι δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει τη φωτιά έτσι κρυ-
σταλλωμένοι που ήμασταν. Αυτοί που είχαν πλησιάσει είδαν τα
κόκκαλα τους να βγαίνουν μαζί με τα ρούχα τους. Ο Πετρίτης
φρόντιζε για τα πάντα και εμείς όλοι τον αγαπούσαμε. Τι δεν είχε
τραβήξει και ο ίδιος – η γυναίκα του και οι δύο οι κόρες του πε-
θάνανε στη φυλακή. Και μετά ρωτάνε γιατί βγήκαμε στο βουνό
με το όπλο στο χέρι. Πρέπει να μάθουν όλοι τι υποφέραμε και τότε
θα βρουν την απάντηση.

Μετά τον τραυματισμό μου με αφήσανε σε μια σπηλιά τρεις μέρες
με ένα παγούρι νερό και το άλογο μου το πήρανε, βέβαια. Ήμα-
σταν κάτω από τη Λάκα Σούλι, εκεί που πέσανε οι Σουλιώτισσες.
Εκεί δώσαμε σκληρές μάχες το 1948. Ο εχθρός μας έριχνε πετρέ-
λαια, ο τόπος είχε ανάψει, τα πάντα καιγότανε. 

Το 1949 ήμασταν στην Ήπειρο. Και πάλι βοη-
θούσαμε τα άλλα τμήματα να περάσουν. Τι να πω
– ξυπόλυτοι, νηστικοί, διψασμένοι. Την τελευταία
νύχτα πριν να περάσουμε στην Αλβανία ήπιαμε
και κατούρημα. Πάνω στο βουνό υπάρχουν στά-
νες και είδαμε λακκούβες με νερό. Έβγαλα το δί-
κοχο και ήπια το νερό μαζί με όλες τις ακαθαρσίες

από τα ζώα. Πίνοντας καταλάβαμε τι κάναμε. Κόλλησαν οι ακα-
θαρσίες στο λαιμό μας. Νομίζω ότι ήμασταν οι τελευταίοι μαχητές
που μπήκαμε στην Αλβανία – θα ήμασταν γύρω στους 300. Συ-
νήθως η Ταξιαρχία έχει 400 άτομα, εμείς ποτέ δεν ήμασταν τόσοι,
αλλά λεγόμασταν ταξιαρχία. Ο λόχος έχει 50 με 60 άτομα, και
πάλι δεν είχαμε τόσους στους λόχους μας. Αν και η ομάδα πρέπει
να έχει 13 άτομα, μαζί με τον ομαδάρχη, εμείς είχαμε 5-6. Δεν εί-
χαμε εφεδρείες και δεν συμπληρώναμε τους σκοτωμένους μας. Οι
Αλβανοί πολεμούσαν μαζί μας στα σύνορα για να μπορέσουμε να
περάσουμε εμείς. Μόλις μπήκαμε στην Αλβανία, μας δώσανε τρό-
φιμα, κονσέρβες και κάτι άλλο. Και πάλι ο Πετρίτης φρόντιζε για
τα πάντα – να μη φάμε γρήγορα και αμέσως όπως ήμασταν νη-
στικοί. Αυτοί που δεν τον ακούσανε, είδαν και έπαθαν – τους
έκοψε και δεν ήταν και λίγοι που πεθάνανε. Είχαμε τα δικά μας
ρούχα, καινούργια ρούχα μας έδωσαν στη Σοβιετική Ένωση. Στην
Αλβανία μείναμε δύο μήνες και μετά μας έβαλαν σε σκεπασμένα
φορτηγά και μας πήγαν στα πλοία. Δεν ξέραμε για πού πάμε…

Τα πλοία ήταν φορτηγά, αλλά ήταν προετοιμασμένα για μας.
Πάνω είχαν τρόφιμα και κάτω στα αμπάρια ήμασταν εμείς κρυμ-
μένοι. Όταν φτάσαμε στα ύδατα της Τουρκίας, μας είπαν να ξα-
πλώσουμε και να μη μιλάμε. Σκεπαστήκαμε με τις κουβέρτες και
ακούγαμε τι γινόταν πάνω. Δύσκολη ήταν αυτή η αποστολή των
Ρώσων και πολύ υπεύθυνη. Κουβαλούσαν για φορτίο ολόκληρο
στρατό. Τα όπλα μας τα είχαμε παραδώσει στην Αλβανία. Εγώ
όμως κράτησα το πιστόλι μου διότι δεν ήξερα τι θα γινότανε και
ποτέ μου δεν ήθελα να με πιάσουν ζωντανή. Και αυτό μου είχε μεί-
νει από την ημέρα που είχα δει μια σουβλισμένη γυναίκα από τον
εχθρό. Μετά από την Τουρκία, το πέταξα στη θάλασσα. 
Όταν φτάσαμε στη Σοβιετική Ένωση, μας βάλανε σε φορτηγά
τραίνα και πάλι δρόμο. Βέβαια, αμέσως μας είχαν περάσει από κλί-
βανο. Ήμασταν γεμάτοι ψείρες. Μας δώσανε καινούργια ρούχα.
Ήμασταν όλοι μεγάλοι, παιδιά δεν είχαμε μαζί μας, μα ούτε και
στο ΔΣΕ είχαμε παιδιά. Αυτά ήταν πολύ λίγα. Ακόμα και σαν και
μένα ήταν λίγοι.

19

η Κούλα τιμάται για τους αγώνες της για τα 80 χρόνια του ΑΚΕΛ στην
Κύπρο.
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Φτάσαμε στην Τασκένδη. Μας μοιράσανε σε στρατώνες και
πολιτείες. Εγώ ήμουν στη 2η πολιτεία. Μετά από την περί-
θαλψη, θεραπείες και ξεκούραση, αρχίσαμε να δουλεύουμε στα
εργοστάσια. Εγώ δούλευα σε πολεμικό εργοστάσιο. Οι περισ-
σότεροι ήθελαν να σπουδάσουν και πήγαν σε σχολές. Δεν ήταν
εύκολη η δουλειά στα χυτήρια, αρκετά ανθυγιεινή, σκληρή
δουλειά, κάναμε καλούπια για διάφορα όπλα. 

Ζούσαμε καλά, ήρεμα, αλλά μετά, το Κόμμα και μερικοί άλλοι
μας μπέρδεψαν. Είχαμε πολλούς χαφιέδες, προδότες ακόμα από
το βουνό. Για να φανταστείς εμένα με βγάλανε λιποτάκτη. Μου
είπανε ότι είχαν στοιχεία. Τους ζήτησα να μου τα δείξουν. Εγώ
ήμουν τυχερή διότι ο Πετρίτης ήταν μαζί μας. Μα εγώ δεν είχα
λείψει ποτέ ούτε από τις μάχες αλλά ούτε και από την ομάδα
μου. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Κάποιος με είχε κατηγορή-
σει στο Κόμμα. Αυτά έγιναν το 1950 με 1951. Δεν είχε να κάνει
με το ηθικό μας μετά την ήττα. Είχε να κάνει με μία κλίκα και
προδότες. Παραλίγο να φάνε και τον άνδρα μου, τον Κυριάκο.
Πολλοί πήγαν «αδιάβαστοι». Δυστυχώς, αυτοί που είχαν ανα-
λάβει αυτό το «έργο» δεν ήταν απλοί μαχητές, ήταν μεγάλα
στελέχη και στο Κόμμα και στο ΔΣΕ. Όποιος πίστευε στο Ζα-
χαριάδη, την πάθαινε. Εμείς πιστεύαμε στον αγώνα μας και ο
Ζαχαριάδης ήταν ο αρχηγός μας. Τι να σου πω, κάναμε ερά-
νους, δίναμε τα μισά από το μισθό μας και αργότερα είδαμε ότι
αυτοί φτιάχνανε πολυκατοικίες στην Ελλάδα. Ναι, αυτοί ήταν
που μου κόλλησαν τη ρετσινιά και σε πολλούς άλλους. Μας
μπέρδεψαν και μοιραστήκαμε. Ο άνδρας μου ήταν παιδαγω-
γός στη σχολή του Γιάνγκι-Γιούλ και απόφευγε να ανακα-
τεύετε. Μιλούσε με όλους. Δύσκολα χρόνια κι αυτά. Στη σχολή
ξημερώνονταν. Η κόρη όταν ήταν μικρή τον φοβότανε – νό-
μιζε ότι ήταν ξένος διότι δεν τον έβλεπε. Ξημερώματα πήγαινε
στην σχολή, αργά τη νύχτα επέστρεφε στο σπίτι. Έπρεπε να
φροντίσει τα ελληνόπουλα της σχολής πρώτα, να τα βάλει να
κοιμηθούν, να σιγουρευτεί ότι όλα ήταν εντάξει. Και αυτό το
έκανε μετά τα μαθήματά του – δίδασκε αγγλικά. Τον Κυριάκο
τον συνάντησα στην Τασκένδη, στην τραπεζαρία που τρώγαμε
όλοι μαζί. Ε, εγώ δεν είχα σκεφτεί το γάμο. Με τη φίλη μου λέ-
γαμε ότι θα παντρευτούμε όταν φτάσουμε τα 24 μας χρόνια.
Δεν τα έφτασα, παντρεύτηκα στα 18 μου. Ο Κυριάκος με ζή-
τησε από το θείο μου, εγώ συμφώνησα και έτσι παντρευτήκαμε.
Τον Κυριάκο δεν τον ήξερα στο βουνό. Αυτοί ήταν μια ομάδα
Κυπρίων που είχανε πάει στο βουνό για να μας βοηθήσουν.
Όλοι τους ήταν αριστεροί και μέλη του Κυπριακού Κομμουνι-
στικού Κόμματος. Ο Κυριάκος πήγε στο βουνό μέσω Αγγλίας.
Ήταν στρατιώτης στον αγγλικό στρατό και έφυγε μέσω Γαλ-
λίας για το βουνό. Είχε πολεμήσει στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
στην Ιταλία, στην Αίγυπτο. Ήταν και άλλοι σαν τον Κυριάκο –
ο Χατζηπαναγής, ο Ζαχαρίας από το Ριζοκάρπασο, είχε σπου-
δάσει στη Μόσχα, ο Ανδρέας Ευαγγέλου από το χ. Ξυφάγο,
ένας ξάδερφος του Ανδρέα, ο Νίκος (αυτός πέθανε στη
Ρωσία). Ήταν και κάποιος γλύπτης. Κάπου εφτά ήξερα εγώ.
Αυτοί πολέμησαν στο Γράμμο-Βίτσι. Μάλλον όλοι έχουνε πε-
θάνει τώρα, αλλά έχουν οικογένειες και στην Κύπρο και στην
Ελλάδα.

Τελικά, εγώ μια ζωή είμαι πρόσφυγας. Πρώτα πολιτικός πρό-
σφυγας στην Τασκένδη, μέχρι το 1960. Μετά με την οικογέ-
νεια μου πήγαμε στην Αγγλία και μείναμε εκεί μέχρι το 1985.

Εντωμεταξύ, το 1961 πήγαμε στο χωριό μου να δω την οικο-
γένειά μου. Ο πατέρας μου δεν με γνώρισε, μα ούτε κι εγώ τον
γνώρισα. Ξαναπήγαμε στην Ελλάδα το 1980 με 1983. Αισθα-
νόμουνα ξένη εκεί. Το 1974, ήμουν στην Κύπρο, στην Αμμό-
χωστο. Με την εισβολή, ξαναθυμήθηκα το δικό μας πόλεμο.
Έφυγα για την Αγγλία. Είχα αγγλικό διαβατήριο. Στο Λονδίνο
περάσαμε δύσκολα χρόνια, δουλέψαμε σκληρά. Εκεί ήμασταν
μέλη του εγγλέζικού κομμουνιστικού κόμματος. Χαρά στο
κόμμα! Όταν πηγαίναμε στις συνελεύσεις και κάναμε κριτική
στη βασιλική οικογένεια τους, αντιδρούσανε. Σε μια συνέλευση
μας κάνανε σκουπίδι. Ο ίδιος ο Γραμματέας του Κόμματος μας
κατηγόρησε για την κριτική μας. Μα τι κόμμα ήταν αυτό όταν
λέγανε τέτοιες κουβέντες. Τι να πεις; Εκεί που δεν είχα καν
διαβατήριο και ιθαγένεια ( με είχαν ξεγράψει από τα χαρτιά
της κοινότητας του χωριού μου), τώρα έχω και κυπριακό δια-
βατήριο και αγγλικό. Όταν ζήτησα πιστοποιητικό γεννήσεως
από το χωριό μου, μου στείλανε ένα πιστοποιητικό που δεν
τους έφτασε να γράψουν απλά πότε γεννήθηκα. Συμπλήρωσαν
και ότι «απήχθη υπό των συμμοριτών βιαίως την δεκάτην τε-
τάρτην του μηνός Μαρτίου έτος χίλια εννεακόσια τεσσαρά-
κοντα οκτώ (14-3-1948)…». Μα τι λέξη είναι αυτή –
«συμμορίτες». Και η άλλη λέξη που με πειράζει πάρα πολύ
είναι «παιδομάζωμα», και εδώ στην Κύπρο την ακούω συχνά.
Αυτό το πιστοποιητικό μου το έστειλε ο αδερφός μου από την
Ελλάδα, έχει ημερομηνία 1960. Στην Ελλάδα αισθανόμουνα
ξένη. Στην Αγγλία δε μου άρεσε καθόλου. Εδώ, στην Κύπρο
νιώθω στο σπίτι μου. Τώρα είμαι μόνη μου – ο Κυριάκος πέ-
θανε πριν 12 χρόνια. Είμαι μέλος του ΑΚΕΛ.

Είμαι υπερήφανη που πολέμησα για την πατρίδα μου. Αυτός ο
αγώνας έπρεπε να γίνει, αλλά έπρεπε να σκεφτούμε εάν είχαμε
τις δυνάμεις για ένα τέτοιο αγώνα. Δεν είχαμε τα απαραίτητα,
είχαμε εφτά σφαίρες, αλλά νικούσαμε. Είχαμε μεγάλη πίστη
στον αγώνα μας. Τώρα κουβαλάμε τα βλήματα στο σώμα μας
και μας θυμίζουν εκείνα τα δύσκολα και ηρωικά μας χρόνια.

Η Κούλα, ο Κυριάκος και η κόρη τους
στην Τασκένδη
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Το κρυφό τυπογραφείοΤο κρυφό τυπογραφείο
Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με τη δράση των οργανώσεων του
ΚΚΕ και την ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος στην περιοχή (Σ.
Θεσσαλία), οδηγούν στην ανάγκη για έγκαιρη, πλήρη και σωστή ενημέ-
ρωση του λαού σχετικά με τις εξελίξεις, για πειστική διαφώτιση και απο-
τελεσματική προπαγάνδα. Χρειάζεται, κατ’ αρχάς, να δίνονται απαντήσεις
στην προσπάθεια των κατακτητών και των συνεργατών τους να παρου-
σιάσουν τις φασιστικές δυνάμεις σαν παντοδύναμες και ανίκητες και να
περάσουν αντιλήψεις για το μάταιο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
κι ότι ρεαλιστικό και εφικτό είναι η υποταγή και η συνεργασία με τον κα-
τακτητή.

Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, τον Αύγουστο του ’42, λαμβάνεται
απόφαση για δημιουργία τυπογραφείου στα Αμπελάκια. Και το καθήκον
αυτό ανατίθεται στον Θανάση Χαϊμαδή, ή Δαυλό. Η επιλογή του γίνεται
από τους Κώστα Χαλκιά και Παναγιώτη Ζιαβλάκη, καθώς είναι ο κα-

τάλληλος άνθρωπος αφού θεωρείται ότι είναι εχέμυθος, δεν κινεί την περιέργεια και διαθέτει υψηλό αίσθημα κομματικής ευθύνης. 

Ο Χαϊμαδής αναλαμβάνει το καθήκον που του ανέθεσε το Κόμμα και αμέσως στρώνεται στη δουλειά. Ταξιδεύει στην Αθήνα για να εξα-
σφαλίσει τα απαραίτητα υλικά (γραφική ύλη κ.ά.).

Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες. Καθώς έπασχε από πνευμονική νόσο, οργανώθηκε μια επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Αθή-
νας «Ερυθρός Σταυρός». Φτάνοντας στην Αθήνα, επισκέφτηκε το νοσοκομείο, όπου έκανε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
και, μετά, κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον σύζυγο μιας ξαδέλφης του – τον Επαμεινώνδα Νικολαΐδη – που ήξερε πως ήταν αριστερός
και εργαζόταν στο εργοστάσιο «Τρία Δέλτα», στον οποίο και εκμυστηρεύτηκε το σκοπό του ταξιδιού του στην Αθήνα, ενημερώ-
νοντάς τον πως το πρωί της επόμενης μέρας θα έφευγε με το τρένο για τη Λάρισα.

Ο Νικολαΐδης το μόνο που του είπε ήταν «κάτι θα γίνει». Το πρωί, ευρισκόμενος στο σταθμό Λαρίσης, κάποιος τον πλησιάζει από
πίσω και χτυπώντας του στην πλάτη του λέει: «Μην γυρίσεις. Τα πράγματα που ζήτησες είναι στο τελευταίο βαγόνι, πάνω στο ράφι.
Εσύ θα καθίσεις στο πρώτο βαγόνι και όταν πρόκειται να κατεβείς τότε θα πας να τα πάρεις. Καλό ταξίδι». Γύρισε και είδε πως ήταν
ο Νικολαΐδης.

Μπαίνοντας στο τρένο αποφάσισε να μην κατεβεί στο σταθμό των Τεμπών, όπου ο έλεγχος ήταν σχολαστικός, αλλά στην προηγού-
μενη στάση του Ευαγγελισμού. Όταν το τρένο πλησίαζε στον Ευαγγελισμό και έκοψε ταχύτητα, πήγε στο τελευταίο βαγόνι, πήρε τα
δέματα και τα πέταξε από το παράθυρο. Κατέβηκε, τα πήρε και το πρωί έφτασε στα Αμπελάκια κουβαλώντας το πολύτιμο υλικό.

Έλειπαν, όμως, ραδιόφωνο και γραφομηχανή. Η οργάνωση κατάφερε να προμηθευτεί ραδιόφωνο – το πήρε από τους αδελφούς Σι-
ούρα, από το Ομόλιο – αλλά πρόβλημα εμφανίστηκε στο γέμισμα των μπαταριών, που λύθηκε με ευρεσιτεχνίες και πατέντες. Αργό-
τερα βρέθηκε και γραφομηχανή, στην οποία εκπαιδεύτηκε ο Χαϊμαδής.

Το τυπογραφείο άρχισε να λειτουργεί στο σπίτι του Χαϊμαδή και στις 24 Φλεβάρη του ’43 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημε-
ρίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΝΙΚΗ», όργανο του ΕΑΜ. Διαμερίσματος Βουνού, τομέας 4ος ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, σε 50 αντίτυπα. Στην 1 Μάρτη εκ-
δίδεται η εφημερίδα «ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙ», όργανο των Ελλήνων ανταρτών Ολύμπου – Κισσάβου. Στην περιοχή του Κισσάβου
εκδόθηκαν και πολλές άλλες εφημερίδες, ανάμεσά τους «ΑΛΗΘΕΙΑ», «ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΣ», «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑΣ», «ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΕΦΕΔΡΟΥ», «ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ», «ΕΛΕΥΘΡΟ ΒΟΥΝΟ», «ΛΑΪΚΗ ΝΙΚΗ», «ΔΡΑΣΗ», «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ»,
«ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», καθώς και πάμπολλες προκηρύξεις και δελτία ειδήσεων.

Η λειτουργία του τυπογραφείου ήταν σε απόλυτη παρανομία. Στο παράθυρο του σπιτιού υπήρχε μια μεγάλη πλάκα που μπορούσε να
μετακινηθεί, κάτω από τη οποία ο Χαϊμάδης σχημάτιζε κρυψώνα όπου τοποθετούσε τις εφημερίδες και τα άλλα υλικά. Ο Χρήστος
Μάντζιος, που καταλάβαινε ότι πρέπει να πάει να τα πάρει για να τα στείλει στα χωριά βλέποντας τον Χαϊμαδή να βγαίνει στην πλα-
τεία του χωριού, τα έπαιρνε και τα διεκπεραίωνε χωρίς να γνωρίζει ότι στον ίδιο χώρο λειτουργούσε τυπογραφείο.

Η περιφρούρηση των ανθρώπων που ασχολούνταν και ιδιαίτερα του Χαϊμαδή, ήταν πολύ προσεκτική και λαμβάνονταν μέτρα αυ-
στηρά. Το γεγονός ότι ο Χαϊμαδής ήταν «υπεράνω υποψίας», καθότι προέρχονταν από φιλοβασιλική οικογένεια και θεωρούνταν εχ-
θρός των ανταρτών δεν έφτανε, έπρεπε να «επιβεβαιώνεται» συνεχώς. Γι’ αυτό και όταν, σε μια συζήτηση στο χωριό, πήρε ανοιχτά
θέση υπέρ των ανταρτών και του αγώνα τους, σκηνοθετήθηκε δημόσιο περιστατικό για να περιφρουρηθεί. Έτσι, σε συγκέντρωση
που έγινε στα Αμπελάκια, ο ομιλητής Γιώργος Κλαδής, ή Κέδρος, βλέποντας τον Χαϊμαδή, του είπε: «Γιατί παλιόπαιδο εσύ κατηγο-
ρείς τον αγώνα μας;» Του έδωσε δυο χαστούκια και τον έδιωξε…



Το Μουσείο και οι σκοποί τουΤο Μουσείο και οι σκοποί του
Ένα Μουσείο που θα λειτουργεί σαν φάρος προβολής του έπους της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και,
ταυτόχρονα σαν διδασκαλείο της αντιστασιακής ιστορίας του λαού μας για τις νεότερες γενιές, δημιουργεί το ΚΚΕ στα αμπελάκια της
Λάρισας.

Τα εγκαίνια του Μουσείου, που φέρει την επωνυμία «Μουσείο Αμπελακίων Περιόδου 1940-1949», θα γίνουν το Σάββατο, 27 Σε-
πτέμβρη, ημερομηνία συμβολική, καθώς συμπίπτει με την ημερομηνία ίδρυσης του ΕΑΜ κι ενώ φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια
από την ίδρυση του ΚΚΕ. Στα εγκαίνια θα παραβρεθεί η Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. 

Το μουσείο εγκαθίσταται στο σπίτι του Θανάση Χαμαϊδή – το οποίο και κληροδότησε στο ΚΚΕ για να γίνει Μουσείο – όπου, κατά
την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, λειτουργούσε παράνομο τυπογραφείο, εκδίδοντας πολυγραφημένες εφημερίδες, προκηρύξεις
και άλλα υλικά. Στο σπίτι – Μουσείο στα Αμπελάκια θα υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι, εσωτερικοί και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων κ.ά.
Επίσης, γραφεία, χώροι συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, ηλεκτρονικό αρχείο και άλλες υπηρεσίες του
Μουσείου, μαζί με άλλα υλικά, θα στεγάζονται στο σπίτι των αείμνηστων Χριστόφορου και Αννέζας Δαμάνη, στελεχών του ΚΚΕ και
αγωνιστών της Αντίστασης, που βρίσκεται στην οδό Μήλου 32, στη Λάρισα και το οποίο το ζευγάρι κληροδότησε στο ΚΚΕ.

Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του σπιτιού στα Αμπελάκια έχουν ολοκληρωθεί, κοντά στην ολοκλήρωσή τους βρί-
σκονται και οι τελικές εργασίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου, ενώ ήδη τελειώνει και η αποκατάσταση και ψηφιοποίηση του
υλικού που θα εκτεθεί στην πρώτη εκθεσιακή περίοδο.

Στις 26 Αυγούστου συγκροτήθηκε σε σώμα η Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου, στην οποία, εκτός των άλλων, συμμετέχουν μέλη
που ορίστηκαν από την Κοινότητα Αμπελακίων, το ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Αμπελακίων και από την Πανελλήνια Ένωση
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ).

Οι σκοποί και τα μέσα τουΟι σκοποί και τα μέσα του
Μιλώντας στο «Ρ» για το Μουσείο η Άννα Σπανοπούλου-Κωσταρίγκα, πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής, φιλόλογος και ιστο-
ρικός της τέχνης, σημείωσε ότι σκοπό έχει τη μελέτη, τη διάσωση, προβολή και διάδοση της πραγματικής Ιστορίας της περιόδου
1940-’49, (ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση και Εμφύλιος Πόλεμος – Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας), αλλά και περιόδων που προ-
ηγήθηκαν, ή ακολούθησαν την κεντρική αυτή περίοδο, στο βαθμό που αυτές επηρέασαν ή επηρεάστηκαν από τα γεγονότα της πε-
ριόδου 1940-’49 (π.χ. Μεταξική δικτατορία, μετεμφυλιακό καθεστώς, δικτατορία, 1967 –’74 κ.ά.), και στο βαθμό που συντελεστές
της περιόδου 1940 –’49 ενεπλάκησαν στα γεγονότα πριν και μετά.

Κατά προτεραιότητα, θα παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα της περιοχής Κισσάβου – Κάτω Ολύμπου, του ευρύτερου
χώρου της Λάρισας, της Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, στόχο έχει τη διάδοση των σκοπών για τους οποίους αγωνίστηκαν οι ΕΑΜικές αντιστασιακές οργανώσεις και ο Δημοκρα-
τικός Στρατός Ελλάδας.

Ιδιαίτερος στόχος είναι να μάθουν οι νεότερες γενιές την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, μέσα από μουσειοπαιδαγωγικά προγράμ-
ματα, καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, με εκπαιδευτικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.

Κύριος θεματικός άξονας του Μουσείου θα είναι ο Τύπος και ο ρόλος του στα χρόνια του αντιφασιστικού αγώνα. Επιπλέον, κατά τα
χρονικά διαστήματα θα υπάρξουν και άλλες θεματικές εκθέσεις. Ιδιαίτερα με το υλικό που συνεχίζουν να προσφέρουν αγωνιστές και
οι οικογένειές τους.

Αναφερόμενη στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του σκοπού του Μουσείου, επισημαίνει ότι αυτό θα συλλέγει, συν-
τηρεί, ψηφιοποιεί και εκθέτει συλλογή βιβλίων, εντύπων, φωτογραφιών, εγγράφων και άλλων αντικειμένων που τεκμηριώνουν τη
Ιστορία της εποχής, και θα συγκεντρώνει, σε ψηφιακού μορφή συνεντεύξεις, ή άλλο οπτικό-ακουστικό υλικό που αφορά την περίοδο
1940-’49.

Θα διοργανώνει εκδηλώσεις, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων με πολιτιστικό, κοινωνικό, ιστορικό
περιεχόμενο, που αφορούν στην περίοδο αυτή. Θα συνεργάζεται με κάθε φορέα που έχει συναφείς σκοπούς (π.χ. ΠΕΑΕΑ, Μουσεία
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, ή Εξόριστων λόγω της αντιστασιακής δράσης, Επιτροπές Ειρήνης – ΕΕΔΥΕ κ.ά.), καθώς και με
άλλους ευρωπαϊκούς φορείς αντιφασιστικής – αντιστασιακής δράσης, ή φορείς Ειρήνης. Θα συνεργάζεται, επίσης, με κάθε εκπαιδευ-
τικό φορέα όλων των βαθμίδων, (δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, επαγγελματικές σχολές κάθε τύπου κ.ά.) για την
επίτευξη του ιδιαίτερου στόχου, που είναι να μάθουν οι νεότερες γενιές την ιστορία της Εθνικής μας Αντίστασης.(από το «Ρ», 21 Σε-
πτέμβρη, 2008)
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Από το Δελτίο της ΠΕΕΠΠ, σελ. 16, διαβάζουμε  το
συγκινητικό άρθρο του Γιώργου Μπολιμπότα, του 84
ετών αδερφό της τελευταίας Ελληνίδας στο γηροκο-
μείο του Νόβε Σίροβιτσε, ο οποίος μετά από τη δημο-
σίευση της συνέντευξης στο περιοδικό μας
«Καλημέρα», βρήκε τη φωτογραφία του σκοτωμένου
τους αδερφού στον Αϊ Λιά Μυροβλήτου στο Γράμμο.
Εμείς θα το δώσουμε αυτό το τεύχος στην Αθήνα Μπο-
λιμπότου στην επόμενη μας επίσκεψη στο Νόβε Σίρο-
βιτσε για να χαρεί μαζί με τη μοναδική φωτογραφία της
μάνας της, που έχει κρυμμένη στον κόρφο της, και αυτή
του αδερφού της Δημήτρη. Επίσης παρακαλούμε όσοι
θέλετε να βοηθήσετε την Αθήνα με επισκέψεις και στή-
ριξη να επικοινωνήσετε με τη σύνταξη του περιοδικού
μας. Ο Κυριάκος Μυλωνάς και ο Γιώργος Σιδερής από
την ΕΚ Μπρνο ήδη πήγανε να την επισκεφτούν και να
της δώσουν το περιοδικό μας μαζί με ένα φακό για να το
διαβάζει. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθούν και άλλα
μέλη των κοινοτήτων μας που θα βρουν το χρόνο να
επισκεφτούν την τελευταία Ελληνίδα στο γηροκομείο
Νόβε Σίροβιτσε. Το άρθρο το αναδημοσιεύουμε από
το Δελτίο, αρ. φύλλου 127 σε μεγαλύτερα γράμματα
για να μπορεί να το διαβάσει η αδερφή του Αθηνά, η
τελευταία Ελληνίδα στο γηροκομείο του Νόβε Σίροβι-
τσε στην Τσεχία.
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Η Εθνική Αντίσταση και ταΗ Εθνική Αντίσταση και τα
μετέπειτα χρόνια αγώνωνμετέπειτα χρόνια αγώνων

Γιώργου ΜπολιμπόταΓιώργου Μπολιμπότα
Η Εθνική Αντίσταση στα χρόνια της Κατοχής έγραψε
σελίδες τιμής και δόξας από τα παλληκάρια που πήραν
στη ζωή τους το βαρύ φορτίο του αγώνα, να πολεμή-
σουν σκληρά, ανελέητα και με πάθος ιερό για να διώ-
ξουν και να πετάξουν έξω από τα σύνορα της πατρίδας
μας τους αιμοσταγείς φονιάδες κατακτητές, που με την
τριπλή τους κατοχή κούρνιασαν, φώλιασαν – δια πυρός
και σιδήρου – στην ωραία καταγάλανη πατρίδα μας. 

Η νεολαία συνειδητοποιημένη στο έπακρο για τις συ-
νέπειες που θα είχε στο λαό μας αν αδρανούσε η ίδια,
όπως την ήθελαν ορισμένοι, να μείνει απαθής θεατής
στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης. Οι νεολαίοι
όμως της πατρίδας μας, με το ακατάβλητο αγωνιστικό
τους φρόνημα και με προμετωπίδα το σύνθημα «Λευ-
τεριά ή θάνατος» αυτό εννόησαν και αυτό έκαναν πε-
ραιτέρω. Στην αρχή κρυφά και συνωμοτικά και μετά
ανά πέντε – δέκα και στη συνέχεια ανά 50 και 1000 κα-
τατάσσονταν στις τάξεις των ανταρτών, στον μετέπειτα
θρυλικό ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός
Στρατός).
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Όλη αυτή η διεργασία ξεκίνησε μέσα από τις επανα-
στατικές τάξεις του ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο) διακλαδώθηκε μέσα στο ένοπλο τμήμα του
ΕΛΑΣ και συμπυκνώθηκε στη νεολαία της ΕΠΟΝ
(Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων).
Αυτό και μόνο είχε σαν αποτέλεσμα να ενθαρρύνει των
αγώνα σε όλη την περιφέρεια του ελληνικού χώρου από
το Διδυμότειχο ως τις εσχατιές της Κρήτης και της Πε-
λοποννήσου. Ανείπωτος ενθουσιασμός, με χαρά και
τραγούδια οι νέοι βάδιζαν για να φτάσουν ως τα έμπεδα
του ΕΛΑΣ και μάλιστα ως εθελοντές λες και πήγαιναν
σε γάμο ή πανηγύρια.

Σήμερα που γράφω είμαι κι εγώ μιας κάποιας ηλικίας –
84 ετών – και τα γράφω όπως τα έζησα την εποχή
εκείνη. Χρειάστηκε πολύ σκληρός αγώνας με θυσίες και
ολοκαυτώματα ώσπου να ροδίσει η αυγή της λευτεριάς.
Που όμως! Συνέβη κάτι το παράδοξο: Άλλοι επίδοξοι
και επίβουλοι που παραφύλαγαν στην άκρη καιροφυ-
λακτούσαν πραγματικά να πάρουν τη νίκη μέσα από τα
χέρια μας. Κι αυτοί δεν ήταν άλλοι από τους χθεσινούς
«συμμάχους» Άγγλους και Αμερικάνους. Οι πρώτοι,
οι Άγγλοι δηλαδή, ασθμαίνοντας κι αγκομαχώντας ως
τις αρχές του 1947 δήλωσαν αδυναμία να συνεχίσουν
τον πόλεμο κατά του βασανισμένου λαού μας,
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αλλά και με άκρως μπαμπέσικο τρόπο κάλεσαν τους ομογά-
λακτους αδελφούς τους, τους πέρα του Ατλαντικού να ανα-
λάβουν και να συνεχίσουν τον πόλεμο κατά των Ελλήνων
ανταρτών, γιατί οι ίδιοι θα ξεπατώνονταν ν’ αποσυρθούν.

Οι Αμερικάνοι πρόθυμοι, γλοιώδεις για το λαχείο που τους
έλαχε, όπως πάντα κάνουν, δεν έχασαν την ευκαιρία και ανέ-
λαβαν αυτοί το ρόλο τον άχαρο, να παίξουν. Αμέσως βαλαν
διατάγματα, ψήφισαν νόμους και χορήγησαν εκατομμύρια
και δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν την κυβέρ-
νηση των Αθηνών, η οποία τρεκλιζότανε «να πέσω να μην
πέσω». Έβγαινε προς κατρακύλα. 1947-1948-1949, ο πό-
λεμος συνεχιζόταν άγριος και μάλιστα εμφύλιος, αδελφο-
κτόνος. Ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται, οι αντάρτες που δεν
είναι πλέον αντάρτες, αλλά ο στρατός λαϊκός μετονομαζό-
μενος σε ΔΣΕ (Δημοκρατικός
Στρατός Ελλάδας).

Μάχες φονικές, μάχες ηρωικές
των ανταρτών κατά του κυβερ-
νητικού στρατού που βοηθού-
σαν οι Αμερικάνοι οικονομικά
και στρατιωτικά. Βουνά της
Πελοποννήσου – Άγραφα, ορο-
σειρά της Πίνδου Γράμμος και
Βίτσι φλέγονταν από άκρο σε
άκρο. 
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Γράμμος και Βίτσι, πόλεμος παραταξιακός εκ του συστάδην
μέχρι και ξιφολόγχη χρησιμοποιήθηκε σε οχυρωμένες θέ-
σεις. Άνισος αγώνας, πάλευαν 10 προς 100 και οπλισμό 1-
50.
Εδώ να αναφέρω και την περίπτωση του αδερφού μου Δη-
μητρίου Αναστασίου Μπολιμπότα, που έπεσε σαν ήρωας
στον Αϊ Λια Μυροβλύτη Γράμμου το 1949. Τέσσερα χρό-
νια στον ΕΛΑΣ και τέσσερα χρόνια στο ΔΣΕ. Ο ΔΣΕ
υπήρξε ότι πολυτιμότερο είχε να επιδείξει η νεότερη ιστορία
της χώρας μας, που θα μείνει ζωντανό παράδειγμα και θα
φωτίζει στο μέλλον γενεές γενεών, για την αυτοθυσία των
γνήσιων Ελλήνων αγωνιστών.

Στη σημερινή μου περιγραφή αφιερώνω και μια φωτογρα-
φία του αδερφού μου Δημήτρη που διασώθηκε στο πέρασμα
των χρόνων. «Μπολιμπότας Δημήτρης του Αναστάση από
τον Αιμιλιανό Γρεβενών. Γεννήθηκε το 1918, μέλος του
ΚΚΕ, κατατάχτηκε αντάρτης στις 28-8-1946. Υπολοχαγός
Π.Ε. έπεσε τον Απρίλη του 1949 στον Αϊ Λιά Μυροβλήτου
στο Γράμμο. Με πρόταση της ΙΧ Μεραρχίας έχει προταθεί
τιμητικά για ανδραγαθία στο βαθμό του Λοχαγού Π.Ε.»
Για όλα αυτά, ο αδερφός του Γιώργος Μπολιμπότας του
Αναστασίου
Στη μνήμη του αδελφού μου και των πεσόντων του ΔΣΕ
προσφέρω 20 Ευρώ στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΕΕΠΠ
και 20 Ευρώ στον Πολιτιστικό σύλλογο των Απογόνων και
Φίλων της ΠΕΑΕΑ και του ΔΣΕ.
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90 χρόνια ΚΚΕ - Βιβλιοπαρουσίαση
Τρεις σημαντικές εκδόσεις για την ιστορική διαδρομή του Κόμματος

Με τρεις σημαντικές εκδόσεις από
τη «Σύγχρονη Εποχή» συνοδεύε-
ται ο γιορτασμός των 90χρονων του
ΚΚΕ.
Εν αρχή είναι το Λεύκωμα για τα 90
χρόνια, μια εξαιρετική έκδοση που
περιέχει πολύ μεράκι, ώρες και ώρες
αναζήτησης αδημοσίευτων φωτο-
γραφιών και ντοκουμέντων από το
Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ. Και
όπως βεβαιώνουν οι συντελεστές
της έκδοσης το υλικό που συγκεν-
τρώθηκε ήταν πολλαπλάσιο αυτού
που συμπεριλήφθηκε καθώς τα 90
χρόνια ύπαρξης και δράσης του
ΚΚΕ δεν μπορούν να χωρέσουν στις
σελίδες ενός Λευκώματος, όσες και
αν είναι αυτές. Μπορούν όμως αυτές
οι σελίδες να δώσουν γνώση για την
Ιστορία του ΚΚΕ, να διεγείρουν το
ενδιαφέρον για μελέτη και βαθύ-
τερη γνώση, δημιουργική κριτική
σκέψη σχετικά με την ηρωική πο-
ρεία του, να εμπνεύσουν για νέα δη-
μιουργία και πάνω από όλα για
ένταξη στην ταξική πάλη μέσα από
τις γραμμές του.

Η δεύτερη έκδοση είναι τα Προ-
γραμματικά Κείμενα, μέσα από τις
σελίδες των οποίων αναδεικνύεται
όλη η ιστορική εξέλιξη της διαμόρ-
φωσης της στρατηγικής του ΚΚΕ
στα 90 χρόνια της ύπαρξής του. Τον
πρόλογο, μάλιστα, της έκδοσης,
υπογράφει η Γενική Γραμματέας
της ΚΕ του ΚΚΕ Αλ. Παπαρήγα.

Η Τρίτη έκδοση είναι επίσης ση-
μαντικής ιστορικής και ιδεολογικής
αξίας καθώς περιέχει τα πρακτικά
της 12ης ευρείας Ολομέλειας της
ΚΕ του ΚΚΕ, το 1968, της Ολομέ-
λειας όπου δόθηκε αποφασιστική
μάχη με τον οπορτουνισμό.

Σύντομη παρουσίαση αυτών των εκ-
δόσεων επιχειρούμε στο σημερινό
φύλλο του «Ρ».

Η 12η Ευρεία 
Ολομέλεια της ΚΕ του

ΚΚΕ (Πρακτικά)

Η έκδοση των πρακτικών της 12ης ευρείας
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, που συνήλθε
στη Βουδαπέστη πριν από 40 και πλέον
χρόνια, αποτελεί ένα μόνο μέρος της πο-
λύπλευρης δραστηριότητας του Κόμματός
μας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η
εκδοτική, προς τιμήν των 90 χρόνων από
την ίδρυσή του, το Νοέμβρη του 1918.
Αναδεικνύονται, και από τις σελίδες των
πρακτικών της 12ης Ολομέλειας, οι συν-
θήκες μέσα στις οποίες έδρασε το ΚΚΕ
εκείνα τα χρόνια, καθώς και η σκληρότητα
της ταξικής πάλης που συνεχίζεται στη νέα
κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε
μετά την αντεπανάσταση των χρόνων
1989-1991. Πρόκειται για συνθήκες πρω-
τοφανείς, άρα και πιο δύσκολες για το διε-
θνές Κομμουνιστικό Κίνημα, για το ΚΚΕ.
Η παγκόσμια εμπειρία του κομμουνιστι-
κού κινήματος επιβεβαιώνει ότι η ανάγκη
ύπαρξης του ΚΚΕ προκύπτει και επιβάλ-
λεται αντικειμενικά, ανεξάρτητα από της
πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας. Οι συν-
θήκες της νομιμότητας ή της παρανομίας
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο
αυτών ή εκείνων, των μεγαλύτερων ή μι-
κρότερων δυσκολιών. Σε καμία περί-
πτωση, δεν καθορίζουν την αναγκαιότητα
της ύπαρξης κάθε Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος. Την επαναστατική ιδεολογία και
πολιτική, η εργατική τάξη δεν την κατακτά
μόνη της, αυθόρμητα.
Μόνο ένα ΚΚ, που κάνει πράξη το σύν-
θημα «Πρωτοπόρα θεωρία – Πρωτοπόρα
δράση», είναι σε θέση να οργανώσει την
πάλη της εργατικής τάξης, 

των δυνάμει συμμάχων της κατώτερων
τμημάτων των μεσαίων στρωμάτων, να
μπολιάσει την τάξη με την επαναστατική
ιδεολογία του μαρξισμού – λενινισμού, με
το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στο ρόλο
και στα συμφέροντά της και στην πιο συμ-
φέρουσα πολιτική για τα φτωχά λαϊκά
στρώματα.
Προλογίζοντας την έκδοση, ο Μάκης Μαΐ-
λης, μέλος της ΚΕ του Κόμματος, ανάμεσα
σε άλλα, σημειώνει:
Η 12η ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ
μπόρεσε, παρά τις αντιφάσεις της, να δει
το κομματικό οργανωτικοπολιτικό πρό-
βλημα του ΚΚΕ και να το αντιμετωπίσει
αποφασιστικά. Ακριβώς εδώ βρίσκεται η
ιστορική σημασία της. Η 12η Ολομέλεια
άφησε παρακαταθήκη ισχυρά κομμουνι-
στικά αντανακλαστικά, πολύ χρήσιμα στις
δεκαετίες που ακολούθησαν. Θα ήταν δια-
φορετική η πορεία του ΚΚΕ, αν δεν είχε
επέλθει η οριστική ρήξη στη 12η Ολομέ-
λεια ή αν είχε κυριαρχήσει στο Κόμμα η
αναθεωρητική ομάδα, που διαμορφώθηκε
στο καθοδηγητικό όργανο του ΚΚΕ σε μία
πορεία.
Η 12 Ολομέλεια ανέκοψε τη φθίνουσα ορ-
γανωτική πορεία του ΚΚΕ. Εξαιτίας της
ανυπαρξίας κομματικών οργανώσεων, είχε
δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα ανάδει-
ξης νέων κομματικών στελεχών, γενικό-
τερα πρόβλημα ανανέωσης των γραμμών
του ΚΚΕ, ενώ είχαν αδυνατίσει οι δεσμοί
του με την εργατική τάξη. Ταυτόχρονα,
είχαν εξασθενήσει οι κομματικές αρετές,
αφού οι κομμουνιστές δε ζούσαν την ορ-
γανωμένη κομματική ζωή (συλλογικότητα,
κριτική και αυτοκριτική, συνειδητή πει-
θαρχία, αντιμετώπιση της ομαδοποίησης
στο Κόμμα, της σημασίας ανάδειξης κατά
κύριο λόγο εργατικών στελεχών κ.ά.)
Η ανακοπή αυτής της πορείας συνδέεται
και με την ιστορική απόφαση του Πολιτι-
κού Γραφείου, λίγους μήνες μετά τη 12η
Ολομέλεια (Αύγουστος 1968), να δημι-
ουργηθεί η ΚΝΕ. Ήταν η πρώτη φορά
μετά το 1943, χρονιά αυτοδιάλυσης της
Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών
Ελλάδας (ΟΚΝΕ), προκειμένου να δημι-
ουργηθεί η ΕΠΟΝ, που ιδρυόταν οργά-
νωση με τα μαρξιστικά – λενινιστικά
χαρακτηριστικά, με σκοπό να προσελκύει
στην πολιτική του ΚΚΕ τη νεολαία, πρω-
ταρχικά την εργατική, να διαπαιδαγωγεί
τα πιο πρωτοποριακά τμήματα των νέων
γενεών στις αρχές της ταξικής πάλης, τους
σοσιαλισμού.
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ΛΕΥΚΩΜΑ
90 χρόνια ΚΚΕ 

Πρωτοπόρα θεωρία
Πρωτοπόρα Δράση

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται σε μια σειρά
εκδόσεων για τα 90 χρόνια του ΚΚΕ, σύμ-
φωνα με απόφαση της ΚΕ του Κόμματος.
Πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της
Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ, με τη
σκληρή δουλειά των κομμουνιστών και κομ-
μουνιστριών του εκδοτικού μας.
Είναι προϊόν σύνθεσης της εξειδικευμένης
δουλειάς κομμουνιστών και κομμουνιστριών,
ιδιαίτερα στον εικαστικό κλάδο, και της πο-
λύπλευρης εργασιακής δραστηριότητας, της
δημιουργικής φλόγας που συχνά διακατέχει
τα στελέχη του ΚΚΕ, ανεξάρτητα από την
επαγγελματική ειδίκευση ή και την κομμα-
τική τους χρέωση.
Δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί το Λεύ-
κωμα «90 χρόνια ΚΚΕ, 1918-2008», χωρίς
το προσωπικό μεράκι κομμουνιστών και κομ-
μουνιστριών που αφιέρωσαν ατελείωτες ώρες
στην αναζήτηση κάποιας αδημοσίευτης φω-
τογραφίας και στη διατύπωση της λεζάντας,
στην αναζήτηση κάποιας σελίδας από το
Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ, στην επιλογή του
ενός ή του άλλου από τα χιλιάδες ντοκου-
μέντα του Κόμματος, από τα ποιήματα και
άλλα λογοτεχνήματα στα οποία μετουσιώ-
θηκε σε δημιουργία η φλόγα και η έμπνευση
που προκάλεσε η δράση του ΚΚΕ.
Το έργο της επιλογής του υλικού αποδεί-
χτηκε πολύ πιο δύσκολο από το προβλεπό-
μενο, αφού το αρχειακό και οπτικό υλικό που
συγκεντρώθηκε έχει πολλαπλάσιο όγκο σε
σχέση με αυτό που συμπεριλήφθηκε (εικόνες
και φωτογραφίες) σ’ αυτό το Λεύκωμα.
Τα 90 χρόνια ύπαρξης και δράσης του ΚΚΕ,
αφοσιωμένα στην ιστορική αποστολή της
Λευκώματος, όσες και αν είναι αυτές.
Λευκώματος, όσες και αν είναι αυτές.
Μπορούν όμως αυτές οι σελίδες να δώσουν
γνώση για την Ιστορία του ΚΚΕ, να διεγεί-
ρουν το ενδιαφέρον για μελέτη και βαθύτερη
γνώση, δημιουργική κριτική σκέψη σχετικά
με την ηρωική πορεία του, να εμπνεύσουν για
νέα δημιουργία και πάνω από όλα για ένταξη
στην ταξική πάλη μέσα από τις γραμμές του.
Γι’ αυτό, ο αναγνώστης και η αναγνώστρια
θα μας επιτρέψουν να ισχυριστούμε ότι είναι
μια «νεανική» έκδοση που ιδιαίτερα απευ-
θύνεται στους νέους και στις νέες, στα μέλη
και στελέχη της ΚΝΕ, στους μισθωτούς των
νεότερων γενιών, γενικότερα στους νεότε-
ρης ηλικίας κοινωνικά προβληματιζόμενους
ανθρώπους.

Η ροή του φωτογραφικού – γεγονότων και
αρχειακού – υλικού και των κειμένων δεν
αποσκοπεί σε μια στατική, μνημειακή πα-
ρουσίαση. Απευθύνεται στο ταξικό αντανα-
κλαστικό, αλλά και στην ταξική συνείδηση,
στο συναίσθημα και στην κρίση κάθε άνδρα
και γυναίκας που λιγότερο ή περισσότερο
αντιλαμβάνεται ότι η ανθρώπινη ατομικό-
τητα είναι αδιάσπαστη από την κοινωνικό-
τητά της.
Τα 90 χρόνια ύπαρξης και δράσης του ΚΚΕ,
αντικειμενικά ως τμήματος του διεθνούς κομ-
μουνιστικού κινήματος, ανεξάρτητα από τη
δομή του, ρέουν στην παρούσα έκδοση μέσα
από έξι διαδοχικές θεματικές ενότητες.
Τόσο οι ενότητες, όσο και οι υποενότητες
διάταξης του υλικού αναδεικνύουν την κομ-
μουνιστική ταυτότητα του ΚΚΕ στην
90χρονη πορεία του, ακόμα και τον εσωτε-
ρικό αγώνα για τη διαφύλαξη και την ανά-
πτυξη των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών
του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Η έκδοση των Προγραμματικών Ντοκου-
μέντων του ΚΚΕ αποτελεί μέρος της πολύ-
πλευρης δραστηριότητας του Κόμματός μας,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκδο-
τική, προς τιμή των 90 χρόνων από την
ίδρυσή του, το Νοέμβρη του 1918. Μέσα
από τις σελίδες των Προγραμματικών Ντο-
κουμέντων αναδεικνύεται και όλη η ιστορική
εξέλιξη της διαμόρφωσης της στρατηγικής
του ΚΚΕ μέσα στις διάφορες ιστορικές συν-
θήκες στις οποίες έδρασε, τα 90 χρόνια ύπαρ-
ξής του.
Προλογίζοντας την έκδοση, η Γενική Γραμ-
ματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα,
ανάμεσα σε άλλα σημειώνει:
Η συμπλήρωση των 90 χρόνων της ηρωικής
πορείας του ΚΚΕ υπογραμμίζει το καθήκον
των κομμουνιστών να μελετούν με αντικειμε-
νικό τρόπο και να βγάζουν συμπεράσματα
από την Ιστορία του Κόμματός τους και την
Ιστορία του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κι-
νήματος. Η ιστορική αποτίμηση της πορείας
του Κόμματος είναι καθήκον που συνδέεται
αδιάρρηκτα με τον επαναστατικό χαρακτήρα
του, αφού τα διδάγματα από την ιστορική
διαδρομή του μπορούν να συμβάλλουν στη
διαμόρφωση της πολιτικής του καθώς και
στον εμπλουτισμό της επαναστατικής θεω-
ρίας, το μαρξισμό-λενινισμό.

Στη μακρά διαδρομή του Κόμματος μέχρι
σήμερα γίνεται μια ορισμένη αποτίμηση
της πορείας μέσα από τα συνέδρια και τις
άλλες συλλογικές διαδικασίες που καθορί-
ζει το Καταστατικό, και μάλιστα τις προσ-
διορίζει και σε συγκεκριμένα ιστορικά
πλαίσια. Αυτή η διαδικασία αποδεικνύεται
αν εξεταστούν τα ντοκουμέντα όλων των
συνεδρίων, όπου γίνεται και κριτικός απο-
λογισμός και σε αρκετές περιπτώσεις ση-
μειώνονται και αλλαγές στο πρόγραμμα ή
σε προηγούμενες εκτιμήσεις, ανεξάρτητα
τελικά αν κρίνονται ή μπορεί να κριθούν
όλες σωστές και εύστοχες. Ωστόσο, η κρι-
τική αποτίμηση δεν επαρκεί, καθώς ως ένα
βαθμό και από τα ίδια τα πράγματα περιο-
ρίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα που μεσολαβεί από το ένα συνέδριο
στο άλλο. Η μελέτη της Ιστορίας του Κόμ-
ματος και της εξέλιξής του, όπως και γενι-
κότερα των κοινωνικοοικονομικών και
πολιτικών εξελίξεων, με επιστημονικό
τρόπο είναι απολύτως αναγκαία, καθώς
από απόσταση μπορεί κάποιος να δει τα
πράγματα με μεγαλύτερη αντικειμενικό-
τητα και όχι κάτω από το πρίσμα των απαι-
τήσεων της καθημερινότητας ή και
τάσεων, αποφάσεων που οι συνέπειές του
εκτείνονται σε ένα μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Για το Κόμμα μας έχει μεγάλη
σημασία να μελετά συνεχώς, να θέτει σε
δοκιμασία πείρας τη δράση, την πείρα της
ταξικής πάλης, αλλά εξίσου πολύ μεγάλη
σημασία έχει η διαμόρφωση και της εκ των
υστέρων πείρας.
Μια ολοκληρωμένη αντικειμενική μελέτη
της Ιστορίας του ΚΚΕ απαιτεί την εκτί-
μηση των επεξεργασμένων στρατηγικών
θέσεων και της δράσης του σε συνδυασμό
με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις, τις διεθνείς εξελίξεις, τη στρατη-
γική του διεθνούς κομμουνιστικού κινή-
ματος κ.ά. Η αξιολόγηση ενός πλήθους
στοιχείων, με εργαλεία τον ιστορικό υλι-
σμό και τη μαρξιστική – λενινιστική θεω-
ρία για το κόμμα και την επαναστατική
πολιτική (επιστημονικό κομμουνισμό)
οδηγεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα
χωρίς απολυτοποιήσεις, απλουστεύσεις και
υποκειμενισμούς.
Η μελέτη της ανάπτυξης της στρατηγικής
του ΚΚΕ μέσα στα 90 χρόνια ύπαρξης και
δράσης του, έχει κεντρική σημασία στην
αξιολόγηση της πορείας του και αποτελεί
αντικείμενο μελέτης του Β’ τόμου του Δο-
κιμίου της Ιστορίας του ΚΚΕ (1950-
1974) που επεξεργάζεται η Κεντρική
Επιτροπή. Η παρούσα έκδοση των προ-
γραμματικών ντοκουμέντων του ΚΚΕ
αποτυπώνει την εξέλιξη της στρατηγικής
σκέψης του Κόμματος, δίνει συγκεκριμένο
απαραίτητο υλικό για τη μελέτη της στρα-
τηγικής του. (από την εφημ. «Ριζοσπά-
στη», 7 Σεπτέμβρη 2008)



Διευρύνονται οι οικονομικές σχέσεις με Τσεχία και ΚατάρΔιευρύνονται οι οικονομικές σχέσεις με Τσεχία και Κατάρ
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κείμενο συμφωνίας για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Σε περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Τσεχία και το Κατάρ στοχεύει η κυπριακή κυβέρνηση η οποία  στην
τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου, ενέκρινε το κείμενο συμφωνίας για την Απο-
φυγή Διπλής Φορολογίας με τις δυο πιο πάνω χώρες.
Σύμφωνα με την «Stockwatch», το Υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών Χαρίλαο Σταυράκη όπως ο ίδιος αυ-
τοπροσώπως ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Συμφωνία για την Αποφυγή της Δι-
πλής Φορολογίας με την Τσεχία και όπως , μετά την υπογραφή της, τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα
με το άρθρο 169 του Συντάγματος.
Επικαλούμενη επίσημη ανακοίνωση, η «Stockwatch» προσθέτει επίσης ότι η εφαρμογή της Σύμβασης θα συμβάλει στην περαιτέρω ανά-
πτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής και της Τσεχικής Δημοκρατίας και αναμένεται να αποφέρει οφέλη
στους τομείς των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, της Μεταχείρισης Μερισμάτων, Τόκων και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της
Ανταλλαγής Πληροφοριών.
Διευκρινίζει ωστόσο ότι η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχοσλοβακικής Σο-
σιαλιστικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους στο
εισόδημα και το κεφάλαιο που υπογράφηκε στην Πράγα στις 15 Απριλίου 1980, εξακολουθεί, μετά τον ειρηνικό διαχωρισμό της πρώην Τσε-
χοσλοβακίας, να εφαρμόζεται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Όμως, εν όψει των οικονομικών και δη-
μοσιονομικών εξελίξεων, κρίθηκε σκόπιμη η αναθεώρηση της εν λόγω Σύμβασης.
Ακόμη, το Υπουργικό ενέκρινε το κείμενο της Συμφωνίας για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας που έχει συμφωνηθεί από τους επικε-
φαλής των αντιπροσωπειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κατάρ, καθώς και τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.
Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών όπως ο ίδιος ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για το
σκοπό αυτό αντιπρόσωπός του υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας την υπό αναφορά Συμφωνία για την Αποφυγή της Δι-
πλής Φορολογίας και όπως, μετά την υπογραφή της, τη δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 169
του Συντάγματος.
Η εφαρμογή της Συμφωνίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και του Κράτους του Κατάρ. Αναμένεται δε να αποφέρει οφέλη στους τομείς των ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, της Μεταχείρισης
Μερισμάτων και Τόκων, της Μεταχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και της Ανταλλαγής Πληροφοριών.

Επιστολές Επιστολές 
Από την Θεσσαλονίκη μας γράφει ο Νίκος Καλόγερος. Μαζί με την επιστολή του μας έστειλε και

το Δελτίο της ΠΕΕΠΠ, αρ. φύλλου 127.

Αγαπητή μας Τασούλα,
Πήρα τα τρία περιοδικά και το τεύχος 41/2008, Αύγουστος και ευχαριστώ πολύ. Με συγκίνησε βαθύτατα το περιεχόμενο για
τα 60 χρόνια που πάτησε το πρώτο πόδι από χιλιάδες προσφυγόπουλα Ελλήνων. Πάτησε στην τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Τσε-
χοσλοβακίας ενώ οι γονείς τους πολεμούσαν στον ηρωικό ΔΣΕ για την λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Μπράβο
σας για την όλη οργάνωση και αν όλα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι επικρατεί μια καπιταλιστική
κοινωνία στην δεύτερη πατρίδα μας και μη στενοχωριέστε που μερικοί βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν την προπαγάνδα τους.
Με συγκίνησε βαθύτατα το ρεπορτάζ μιας τελευταίας Ελληνίδας στο γηροκομείο της Τσεχίας στο Νόβε Σίροβιτσε που είναι και
πατριώτισσα μου από το χωριό Αιμιλιανό παλιό Κρητάδες. 
Το ίδιο στενοχωρήθηκα για τον χαμό του Κώστα Κεραμιδά από τα Λάβαρα Έβρου. Ο πατριώτης του Καραφυλούδης Φύλακος
(Νικηφόρος) κατασυγκινήθηκε αφάνταστα, διότι είναι από το χωριό του και στο μνημείο που ο ίδιος έχτισε με δικά του έξοδα
στο χωριό του στα Λάβαρα, τον έχουν για σκοτωμένο στο ΔΣΕ ενώ αυτός ακόμα ζούσε. 
Σου στέλνω το περιοδικό των πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα. Στην σελίδα 16 ο Γιώργος Μπολιμπότας που γράφει το
άρθρο, πρέπει να είναι ο αδερφός της γιατί στο ρεπορτάζ που διηγείται γράφει για ένα αδελφό της που έπεσε στο ΔΣΕ. Αυτός
πρέπει να είναι στη φωτογραφία. Εάν μπορείτε και πάτε με τον φίλο μου Καρανίκα στο γηροκομείο, να την πάτε το περιοδικό.
Θα την συγκινήσει.
Ο πατριώτης σας Νικηφόρος σας παρακαλεί εάν βρείτε τον Τρίχα, φίλο του Κώστα Κεραμιδά, ρωτήστε του εάν έχει καμιά φω-
τογραφία του Κώστα. Πολύ θα χαρεί να την βάλει στο αρχείο του. Με εκτίμηση, Καλόγερος Νίκος.

Καλημέρα: Αγαπητέ Νίκο, να είσαι βέβαιος ότι θα πάμε να επισκεφτούμε την Αθηνά Μπολιμπότα με τον Καρανίκα. Ήδη
ο Κ. Μυλωνάς και ο Γ. Σιδερής την έχουν επισκεφτεί. Θα ψάξουμε και για φωτογραφίες για τον Νικηφόρο και θα χαρούμε
εάν ο Νικηφόρος συνεχίσει να μας στέλνει τις επιστολές του.
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