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Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος

***** ΠΡΟΣΟΧΗ *****
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΠΡΑΓΑ
Πράγα, 12 Νοεμβρίου 2008
ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Τσεχικής Δημοκρατίας
(Υπόψη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΚΤΔ κ. Χρήστο Μπγιάλα)
ΚΟΙΝ: Ελληνικές Κοινότητες Τσεχικής Δημοκρατίας

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιούνιος 2009)
Σας γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους της Ελλάδος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν το
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να λειτουργήσει κατάστημα ψηφοφορίας κατ’ αρχής σε κτίριο
της Πρεσβευτικής μας Αρχής στην Πράγα. Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους,
οι Έλληνες κάτοικοι της Τσεχίας θα πρέπει:
•
•
•

•

Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της Ελλάδας
Να μη έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν
Να υποβάλουν δήλωση στην Πρεσβευτική μας Αρχή ότι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους προκειμένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλό
γους
Η σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άσκηση του (ευρωπαϊκού εκλογικού δικαιώματος αποκλείει τη
δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κατά τα προβλεπόμενα από το τσεχικό δίκαιο

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής των δηλώσεων καθώς και γενικότερα για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), η οποία θα ενημερωθεί (π.χ. με Τύπο αίτησης) ακόμα περισσότερο.
Η Πρεσβεία σε κάθε περίπτωση θα σας τηρεί ενήμερους για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από
όλους τους Έλληνες υπηκόους.
ΚΟΚΟΣΗΣ

Περιοδική έκδοση του Ελληνισμού της Πράγας
Εκτύπωση / Tisk:
Εκδότης / Vydavatel:
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E-mail:

Λογαριασμός Ελληνικής Κοινότητας Πράγας
Bankovní spojení Řecké obce Praha:

VS HC Tiskárna
Ελληνική Κοινότητα Πράγας / Řecká obec Praha
Τασούλα Ζησάκη - Healey
Vocelova 3, 120 00 Praha 2
+420 736 147 591, +420 737 246 342
mail@ropraha.eu (για την Ελλ. κοινότητα Πράγας)
akropolis@ropraha.eu (για το χορευτικό)
kalimera@ropraha.eu (για την Καλημέρα)
http://www.ropraha.eu
Česká spořitelna, Praha 1, č.ú.: 1928830399/0800

Συνδρομή
Beneficiary:
Beneficiary Bank:
IBAN:
BIC:

Řecká obec Praha, Vocelova 3, 120 00 Praha 2, Prague - Czech Republic
Česká Spořitelna a.s., Pobočka Praha 1, Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1, Prague - Czech Republic
CZ80 0800 0000 0019 2883 0399
GIBACZPX
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Αγαπητοί αναγνώστες,

«Μαμά, θα ήθελα και εγώ να

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε
διάφορα που αφορούν την ΕΚ
της Πράγας, όπως και νέα από
την ΕΚ Γέσενικ. Η τελευταία εκδήλωση της ΕΚ Πράγας για τα 60
χρόνια από τον ερχομό των παιδιών του ελληνικού εμφυλίου
πολέμου πραγματοποιήθηκε στο κεφαλοχώρι Δυμοκούρυ με μεγάλη επιτυχία. Ακολουθούν άρθρα
αφιερωμένα στα 35 χρόνια από τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και για τη διαστρέβλωση των ιστορικών
γεγονότων. Κάτι το πολύ σημαντικό είναι ότι η οικογένεια Χαρατσίδη μας έστειλε το πολύτιμο βιβλίο
για την ιστορία των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία του Πολυχρόνη Χαρατσίδη, «Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία», Πράγα 1982,
για να δημοσιεύσουμε μερικά αποσπάσματα. Εμάς
μας εκπλήττει το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο δεν εκδόθηκε στην Πράγα, μα ούτε και αυτοί που το ξέρανε έχουνε κάνει μνεία γι’ αυτό. Εμείς θα αρχίσουμε
να δημοσιεύουμε αποσπάσματα στο περιοδικό μας,
όπως και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Θα χαρούμε εάν κάποιος ξέρει την ιστορία αυτού του βιβλίου, να μας ενημερώσει και γράψει γι’ αυτό.
Επίσης, όπως πάντα είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε τις γνώμες, απόψεις και νέα που θέλετε να τα
δείτε στο περιοδικό. Με λίγα λόγια, να κάνετε τα παράπονά σας σε μας, αντί να κουτσομπολεύετε στα
καφενεία…

ήμουν Έλληνας»
Τασούλα Ζησάκη-Healey

Και επειδή υπάρχουν ακόμα Έλληνες και Ελληνίδες
στην Πράγα που δεν έχουν καταλάβει γιατί δεν
«ενημερώνονται» και γιατί «δεν παίρνουν το περιοδικό» μας, τους θυμίζουμε ξανά, ότι δεν αρκεί η
εθνική ταυτότητα για όλα αυτά. Πρέπει να είναι μέλη
της ΕΚ της Πράγας για να ενημερώνονται και για να
παίρνουν το περιοδικό μας πληρώνοντας την ετήσια
συνδρομή τους, 200 κορώνες. Μέχρι σήμερα το ένα
τρίτο των μελών δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή για
το 2008. Εάν θέλετε να είστε μέλη της ΕΚ Πράγας,
παρακαλούμε να στείλετε τη συνδρομή σας για
κάθε μέλος της οικογένειάς σας άνω των 18 χρόνων
στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚ της Πράγας.
Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της Κοινότητάς μας,
που όχι μόνο πληρώσανε τη συνδρομή τους, αλλά
με τον ερχομό τους στην Πράγα, παίρνουν ενεργό
μέρος στις εκδηλώσεις μας. Με τέτοια μέλη, θα πάμε
πολύ μπροστά.

Η Σύνταξη
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τις 8 Νοεμβρίου το πρωί ξεκινήσαμε για το κεφαλοχώρι
Δυμοκούρυ όπου θα πραγματοποιούσαμε την τελευταία
μας εκδήλωση σε συνεργασία με το γυμνάσιο «Μasaryk»
και την κοινότητα του Δυμοκούρυ για τα 60 χρόνια από τον
ερχομό των παιδιών του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην
Τσεχοσλοβακία. Το Δυμοκούρυ βρίσκεται γύρω στα 100 χμ
ανατολικά από την Πράγα. Εκεί το 1948 φιλοξενήθηκαν αρκετά μικρά παιδάκια στο παλάτι του κ. Τσέρνικ, το οποίο θέλαμε και να επισκεφτούμε μετά από 60 χρόνια. Ήταν μια
εκδήλωση που μας επιφύλαξε πολλές και θαυμάσιες εκπλήξεις.

Σ

Οι προετοιμασίες των μαθητών για την εκδήλωση είχαν αρχίσει πριν τρεις εβδομάδες. Ο νεαρός και δυναμικός Διευθυντής
του Γυμνασίου, κ. J. Lazar και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι
υπερήφανοι για τις επιτυχίες του σχολείου, το οποίο είναι και
ένα από τα καλύτερα της περιοχής με ειδικές αίθουσες για τα
μαθήματα της μουσικής, κεραμικής, γεωγραφίας, ιστορίας, χημείας, φυσικής, υπολογιστών, βιβλιοθήκης, για την άσκηση
των διάφορων χόμπι των μαθητών, μεγάλη και μοντέρνα καφετέρια και κουζίνα εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αίθουσα γυμναστικής, γήπεδα, ζωολογικό κήπο και
μεγάλη έκταση με δάσος και με δικό τους λεωφορείο για να
μεταφέρει τα παιδιά από τα περίχωρα στο σχολείο. Το σχολείο
έχει πραγματοποιήσει αρκετά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σχολεία στην Ολλανδία, Αγγλία, κ.α. και τώρα επιθυμούν να συνεργαστούν με σχολεία στην Ελλάδα και Κύπρο.
Είναι ένα αξιοζήλευτο σχολείο όσο αφορά την υποδομή του
και την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών. Γι’ αυτό και οι γονείς των παιδιών συμμετάσχουν σε
όλα τα προγράμματα του σχολείου και το βοηθούν με ότι μπορούν.

στα σπίτια τους. Όλα τα παιδιά είχαν τη δική τους «ιδιότητα» εδώ ήταν οι μικροί δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ, οι καμεραμάν, οι φωτογράφοι, οι ξεναγοί, οι ιστορικοί της Ελλάδας κ.ο.κ.
Φανερά συγκινημένα, τα δικά μας «παιδιά» τρέχανε παντού,
απαντούσανε στις ερωτήσεις και λέγανε τη δική τους ιστορία… Για τη φιλοξενία του τσεχοσλοβάκικου λαού που δέχτηκαν το 1948, για τους παιδικούς σταθμούς, για το πώς γίνανε
και πάλι παιδιά στην αγκαλιά καλών ανθρώπων και με τη μεγάλη τους φροντίδα σε όλη την Τσεχοσλοβακία και βέβαια
στο Δυμοκούρυ μπορέσανε να γίνουνε και πάλι παιδιά. Το
πώς, τότε το 1948, τα παιδιά από την Ελλάδα, βρήκανε ειρήνη,
ησυχία, το παιδικό τους χαμόγελο μακριά από τις βόμβες ναπάλμ, τους βομβαρδισμούς των κακών ανθρώπων, από τα
κακά αεροπλάνα που δεν τους λυπότανε και τους βομβαρδίζανε, το πώς τρέχανε να κρυφτούν στα δάση, το πώς πεινούσανε και διψούσανε, το πώς τους έπιναν το αίμα οι ψείρες και
πως επιτέλους με πληγωμένα ποδαράκια, σκισμένα ρούχα και
ματωμένες ψυχές, φτάσανε στις Λαϊκές Δημοκρατίες, και στην
Τσεχοσλοβακία, στους καλούς ανθρώπους που τους πλύνανε
τα ποδαράκια, τους τάισαν, τους έδωσαν τα πρώτα παιχνιδάκια στη ζωή τους, και τους μάθανε γράμματα. Και έτσι μάθανε
και αυτά να ζουν σαν όλα τα παιδάκια του κόσμου που δεν
έχουν δει πόλεμο τα ματάκια τους. Μάθανε τι είναι αγάπη και
φροντίδα. Συγκινητικές εικόνες. Συγκινητικές στιγμές – να
βλέπεις τον παππού και τη γιαγιά να χαϊδεύουν τα όμορφα κεφαλάκια των παιδιών του σχολείου και αυτά να τους κοιτάζουν με μάτια και ψυχούλες γεμάτες αγάπη και στοργή. Βούιζε
το σχολείο από παιδικές φωνές.
Γέμισε με πολλή αγάπη και αυτό. Έγινε ένα μεγάλο χαμόγελο
σαν αυτό που μόνο παιδάκια ξέρουν να ζωγραφίζουν…
Κάποιος στο λεωφορείο με ρώτησε που θα φάμε. Κι εγώ τότε
κατάλαβα ότι αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Το σκεφτήκανε όμως
στο σχολείο – μας πήγαν στην καφετέρια «για μια σουπίτσα»
και βρήκαμε τραπέζια με πλούσια σπεσιαλιτέ τσέχικα και ελληνικά, στολισμένα με
χαρτοπετσέτες σε χρώματα ελληνικά
και τσέχικα. Το
«ελληνικό
τραπέζι» περίμενε εμάς να
το στρώσουμε.

Μόλις φτάσαμε στην αυλή του σχολείου με το δικό μας λεωφορείο, ένα τσούρμο από τα μεγαλύτερα παιδιά έτρεξε να μας
προϋπαντήσει με ελληνικές λέξεις και εκφράσεις. Μετά γρήγορα κατεβάσανε τα διάφορα ελληνικά τρόφιμα, φαγητά και
κρασιά, τα οποία φέραμε μαζί μας για το ελληνικό γλέντι που
θα κάναμε. Η δική τους φάλαγγα κατευθύνθηκε προς την καφετερία και κουζίνα, ενώ η δική μας προς την είσοδο του σχολείου. Και εκεί τριάντα με σαράντα φωνούλες μας
καλωσορίσανε στα ελληνικά με το «καλημέρα, καλώς μας ήρθατε, γεια σας», κτλ. Ένα μεγάλο πλακάτ στην είσοδο είχε την
ελληνική και τσέχικη σημαία, Ελλάδα και Τσεχία γραμμένα στα
ελληνικά και «καλωσορίσατε». Σε όλα τα παράθυρα ήταν ζωγραφισμένες οι ελληνικές και τσέχικες σημαίες. Όλοι οι τοίχοι
μιλούσαν για τις διάφορες εργασίες των μαθητών για την Ελλάδα χωρισμένες σε ενότητες – αρχαία και σύγχρονη ιστορία
(εδώ είδαμε και φωτογραφίες και περίληψη για το Μεγάλο ΟΧΙ
του ελληνικού λαού, για την Εθνική Αντίσταση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και
για τον εμφύλιο πόλεμο.), θεοί και μύθοι της Ελλάδας, γεωγραφία, οικονομία και πληθυσμός, ήθη και έθιμα, ελληνική κουζίνα και ελληνική γλώσσα. Όπως μας είπε ο Διευθυντής και οι
μαθητές, μάθανε να μαγειρεύουν ελληνικά φαγητά στην ειδική κουζίνα για αυτό το μάθημα των μαθητών. Όπου και να
γυρνούσαμε το βλέμμα μας βλέπαμε ΕΛΛΑΔΑ και ΤΣΕΧΙΑ με
μεγάλα γράμματα και είχαμε την εντύπωση ότι αυτές οι δύο
χώρες είναι σαν αχώριστοι φίλοι.
Μετά από το σύντομο καλωσόρισμα του Διευθυντή, τα παιδιά
τρέξανε στα δικά μας γκριζομάλλικα «παιδιά» του 1948, τους
πήρανε από το χέρι για να τους ξεναγήσουν στους χώρους
του σχολείου και να τους εξηγήσουν πόσο σκληρά δουλέψανε
στο μάθημα - πρόγραμμα «Ελλάδα» όπως στο σχολείο έτσι και

Η μαγείρισσα στο Δυμοκούρυ, 1950
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Και από κει πήγαμε να δούμε το «μικρό σχολείο», το Δημοτικό
– χαρούμενη ατμόσφαιρα, με πολλές ζωγραφιές των παιδιών,
καθαρό, ταχτοποιημένο. Σε κάθε γωνιά αισθανόμασταν το
παιδικό χαμόγελο, την παιδική χαρά, τη φροντίδα και την ανθρωπιά. Δίπλα στο σχολείο είναι και ο ναός του χωριού με ένα
από τα πιο παλιά όργανα στην Τσεχία.

Τα παιδιά με τον παιδονόμο στο Δυμοκούρυ, 1950

Ο Διευθυντής μας είπε ότι μας περιμένει ο Δήμαρχος του χωριού. Στην είσοδο μας καλωσόρισε ο ίδιος και αφού ανεβήκαμε στην αίθουσα τελετών, μετά τους Ύμνους της Ελλάδας
και της Τσεχίας, μας δώρισε από μια αναμνηστική φωτογραφία του χωριού και μας αποχαιρέτησε με σαμπάνια και κρασί.
Μέχρι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ξετυλιγόταν σαν ρολόι.
Και η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Αλλά ποιος πρόσεχε τα
καιρικά φαινόμενα σε μια ατμόσφαιρα με τόση αγάπη, με
τόση ανθρωπιά.

Αφού τρέξαμε πάνω κάτω στους χώρους του σχολείου και
θαυμάσαμε τις ζωγραφιές και τις εργασίες των μαθητών, το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με τον Διευθυντή μας ξεναγήσανε
στο όμορφο, ταχτοποιημένο και καθαρό χωριό τους. Ο πρώτος σταθμός ήταν το παλάτι του κ. Τσέρνικ, που τότε, με τον
ερχομό των ελληνόπουλων, βούιζε από παιδικές ελληνικές
φωνούλες. Τώρα, οι ηλεκτρονικές θήρες άνοιξαν αργά, το
«κακό» σκυλί δεμένο, τα τείχη με συρματοπλέγματα… Ένα
αληθινό κάστρο ενός ανθρώπου που σα να φοβότανε τους
ανθρώπους. Μας υποδέχτηκε ο κ. Τσέρνικ στην αυλή του,
εμείς τον χαιρετήσαμε, του δώσαμε ένα δώρο με ελληνικά
προϊόντα, τον ευχαριστήσαμε και τον αποχαιρετήσαμε. Οι περισσότεροι από μας αισθανόμασταν και κάπως άβουλα μέσα
σ’ αυτό το κάστρο της μοναξιάς. Θα μας μείνουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες…

Το επίσημο πρόγραμμα άρχισε ακριβώς στην ώρα του – 2
μετά το μεσημέρι. Η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν κατάμεστη στους πρώτους πάγκους όλοι οι μαθητές και μετά εμείς και
μετά οι δημότες του χωριού και τα περίχωρα. Η αίθουσα στολισμένη με τις σημαίες της Τσεχίας, Ελλάδας και Κύπρου. Μια
μεγάλη έκθεση από ζωγραφιές και εργασίες των παιδιών για
οτιδήποτε ελληνικό. Ακούσαμε τους Ύμνους της Ελλάδας και
Τσεχίας με προσοχή. Οι επίσημοι – ο κ. Γ. Στυλιανόπουλος,
Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας, ο κ. Κ. Ορφανίδης, Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ο Δήμαρχος
Τσέρνιτσε, και οι οργανωτές της εκδήλωσης – ο κ. Γίρζι Λάζαρ,
Διευθυντής του Γυμνασίου και η κ. Τασούλα Ζησάκη-Healey,
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Πράγας στην εξέδρα.
Και ξαφνικά στην εξέδρα ανεβήκανε παιδιά ντυμένα
με παραδοσιακές στολές με ένα καλάθι με ψωμί
και αλάτι για να μας καλωσορίσουνε στον τόπο
τους. Με το παραδοσιακό καλωσόρισμα, αφού
παίρναμε μια μπουκιά με λίγο αλάτι, τα παιδιά μας
δωρίζανε από ένα κεραμικό σπιτάκι που αντιπροσώπευε το παλάτι του Δυμοκούρυ όπου φιλοξενήθηκαν τα παιδιά από την Ελλάδα το 1948.

Τρέξανε και άλλα παιδιά και
ο καθένας από την ομάδα
μας πήρε το ίδιο δώρο
φτιαγμένο με τα χεράκια
των μαθητών. Είμαι βέβαια
ότι θα το φυλάξουμε για
πάντα. Τα μέλη της ομάδας
μας δεν προλαβαίνανε να
σκουπίσουν τα δάκρυα τους
από τις συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης και φιλοξενίας. Μετά τις επίσημες
ομιλίες, και η δική μας
ομάδα είχε φέρει δώρα για
όλους τους μαθητές, γύρω
στα 100 παιδιά και για τον
Δήμαρχο και Διευθυντή του
Γυμνασίου. Η ΕΚ της Πράγας
δώρισε και πολλούς χάρτες,
φωτογραφίες, και άλλο
υλικό για την Ελλάδα και την
Κύπρο, και μια σημαία της
Κύπρου (ευχαριστούμε τους
Οργανισμούς Τουρισμού
της Ελλάδας και Κύπρου για
το υλικό, και ιδιαίτερα τον κ.
Κ. Θεοδώρου και κ. Κ. Ορφανίδη, όπως και την εταιρία Chipita για τα δώρα για
τα παιδιά.) και το έργο «Έλληνες στην Τσεχία» σε DVD
του σκηνοθέτη Josef Harvan. Ακολούθησε ένα πρόγραμμα από το χορευτικό
συγκρότημα της ΕΚ της
Πράγας, «Ακρόπολις».
Μετά οι μεγάλοι και οι μαθητές μοιραστήκανε σε ομάδες για να δουν το ντοκιμαντέρ «Έλληνες στην Τσεχία», το οποίο μιλάει για την
ιστορία και τη ζωή των Ελλήνων στην
Τσεχοσλοβακία/Τσεχία και σε κάθε αίθουσα υπήρχαν
μέλη της δικής μας ομάδας, οι οποίοι συνέχισαν με συζητήσεις, απαντούσαν σε ερωτήσεις,
βλέπανε φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Η Μαρίκα
Ματσερίδου, ο Ηλίας Μιχόπουλος, ο Γιάννης Παταρίδης,
η Ερμιόνη Σπάλα και όλοι εμείς θα συζητάγαμε μέχρι το
πρωί και τα παιδιά θα ακούγανε τις ιστοριούλες για
ώρες, αλλά έπρεπε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας
όπως και τις συζητήσεις στο γλέντι.

κροί και μεγάλη, όπως και οι δασκάλες τους, όλοι
πιασμένοι στο χορό, θέλανε να κερδίσουν τα βραβεία που τους είχαμε ετοιμάσει. Η επιτροπή του Μιχάλη Σπάλα Λάσο, αποφάσισε να δώσει τα βραβεία
σε δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι, ενώ η δασκάλα
τους πήρε το δικό της βραβείο για τη συμμετοχή της
στους χορούς.
Με αυτό το διαγωνισμό το πρόγραμμά της εκδήλωσης μας τελείωσε, αλλά που να μαζευτούμε για να
συνεχίσουμε το δρόμο μας για να επισκεφτούμε
τους στάβλους των άλογων της φάρμας στο
Όστροφ, όπου ετοιμάζουν τα άλογα για τις ιπποδρομίες στην πόλη Pardubice και Chuchle. Ε, κάναμε
ακόμα μια ώρα για να συγκεντρωθούμε και να αναχωρήσουμε. Ευχαριστήσαμε και αποχαιρετήσαμε
αυτούς τους καλούς ανθρώπους με την υπόσχεση
ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με πολλές
άλλες εκδηλώσεις. Κάναμε και το Διευθυντή Γιρζι
Λάζαρ επίτιμο μέλος της Κοινότητάς μας. Και τον κ. Γ.
Στυλιανόπουλο, Σύμβουλο της Ελληνικής Πρεσβείας
στην Πράγα, τον «υιοθετήσαμε» αφού ταξίδεψε μαζί
μας και ήταν σε όλες τις εκδηλώσεις συμμετέχοντας
και αυτός σα να ήταν μέλος της ΕΚ της Πράγας και
τον ευχαριστούμε που παρά τις πολλές του υποχρεώσεις, πέρασε ολόκληρο το Σάββατο μαζί μας.
Εγώ νόμιζα ότι τα μέλη της ομάδας μας δε θα άντεχαν μέχρι την τελευταία μας
εκδήλωση, την επίσκεψη
στη φάρμα. Κι όμως αντέξανε, και είχα το αίσθημα
ότι είχαν τις δυνάμεις να
συνεχίσουν μέχρι το άλλο
το πρωί. Είδαμε τα άλογα,
τα χαϊδέψαμε κι αυτά, παίξαμε με τα γατάκια λιγάκι,
και μετά ευχαριστήσαμε
τον Πάβελ και τη Μαρτσέλα
Κίνσκι για τη φιλοξενία
τους, τους αποχαιρετήσαμε
και ξεκινήσαμε για την
Πράγα. (Την Μαρτσέλα την
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
διότι ήταν μια από τους κύριους οργανωτές της εκδήλωσης αυτής.) Η βροχή είχε
σταματήσει. Εμείς, στο λεωφορείο ακόμα ακούγαμε τη
φωνούλα του μικρού μαθητού Γιάρα που είπε στην
μάνα του: «Μαμά, θα ήθελα
και εγώ να ήμουν Έλληνας»,
μια καλή απάντηση στην
κάπως αλλόκοτη αντικομμουνιστική ομιλία του Δημάρχου που μας ξάφνιασε
όλους. Ούτε και ο μικρός
Γιάρα κατάλαβε τι ήθελε να
πει ο Δήμαρχος, αλλά αυτό
που μάλλον κατάλαβε είναι
ότι η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα ούτε ιδεολογίες…

Και έτσι ήρθε και η ώρα να «σμίξουμε» στη μεγάλη καφετέρια όπου μας περίμεναν τα τσέχικα και ελληνικά
σπεσιαλιτέ, το τσέχικο και ελληνικό κρασί, και για τους
μαθητές αναψυκτικά, γλυκά και ότι ήθελε η ψυχή σου. Ο
κόσμος είχε φέρει φωτογραφίες από τη ζωή των παιδιών
στο παλάτι, από τότε, και βαθιά συγκινημένοι οι δημότες
του Δυμοκούρι μιλούσαν για τα «παιδιά» και για την
φροντίδα που τους έδωσαν, για την μαγείρισσα μάνα
του, για την παιδονόμο θεία της, για όλους που ακόμα
τους θυμάται το χωριό. Ενώ οι μεγάλοι συζητάγανε, στην
αίθουσα γυμναστικής, τα μέλη του χορευτικού μας μαθαίνανε τους μαθητές να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η Κατερίνα Σπάλα, στη μέση,
υπομονετικά τους έδειχνε τα βήματα και οι μαθητές, μι-
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Καλημέρα:

Διαστρεβλώσεις στην Ιστορία μας……….

Ευχαριστούμε τον

Κωνσταντίνο Γκουλιαμάνη για τη βοήθεια
και υποστήριξη που
μας έδωσε για αυτή
την εκδήλωση, της
φίρμας Řecké
Pochoutky (Vocelova 9,
120 00 Praha 2) και
Macroilios (Na Vinici
419, 250 67 Klecany).
Ευχαριστούμε τη
φίρμα Chipita για τα
δώρα που μοιράσαμε
σε όλα τα παιδάκια
(όπως και στη λαχειοφόρο αγορά στη
γιορτή μας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου).
Επίσης ευχαριστούμε
τα παλληκάρια της ΕΚ
Μπρνο για τη συνδρομή τους στο περιοδικό μας:
Παύλο Κεβρεκίδη, Χρήστο Ευθυμιάδη, Δημητριάδη Λάζαρο,
Κυριάκο Μυλωνά,
Γιώργο Χαμονικόλα,
Ζήση Βόγια, Μενελάου
Μίχο, Παύλο Χαραλαμπίδη (Πόντιος), Βαγγέλη
Αποστολίδη, Γιάννη
Κουγιουμτζίδη και Παπαδοπούλου Τριάδα.
Με τέτοιους ανθρώπους θα προχωρήσουμε ακόμα πιο
μπροστά, θα ανοίξουμε το παραθυράκι
για να «φυσήξει καθαρός αέρας», Γιώργο …
Ευχαριστούμε την
Πρόεδρο της ΕΚ
Μπρνο, Αθηνά, για τη
φιλοξενία της.

35 χρόνια πολυτεχνείο:
17 Νοέμβρη 1973 – 17 Νοέμβρη 2008
Αντιιμπεριαλιστικός ξεσηκωμός με επίκαιρα
οράματα
Κώστας ΤΡΑΚΟΣΑΣ
Η αντικειμενική προσέγγιση,
όμως, στα γεγονότα του Πολυτεχνείου – προκειμένου να
εξαχθούν και τα κατάλληλα
συμπεράσματα για το σήμερα
– μας οδηγεί στην ανάγκη να
τα εξετάσουμε σε σχέση με
την ανάπτυξη των αγώνων
του λαού και της νεολαίας, με
το επίπεδο οργάνωσης της
ταξικής πάλης και την εκτίμηση της στιγμής, εκείνη την
περίοδο.

«Ωραία παιδιά με τα μεγάλα
μάτια σαν εκκλησίες χωρίς
στασίδια,
Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη
μεγάλη θλίψη των αντρείων,
Αψήφιστοι, όρθιοι στα προπύλαια, στον πέτρινο αέρα,
Έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι, πώς μεγαλώνει το μπόι, το
βήμα κι η παλάμη του ανθρώπου»
(Γ. Ρίτσος, Ημερολόγιο μιας
Εβδομάδας, 16 Νοέμβρη
1973)

Η κρίση της δικτατορίας

Ο μεγάλος ξεσηκωμός του
Πολυτεχνείου με τη συμμετοχή εργαζομένων και φοιτητών, στις 17 Νοέμβρη 1973,
αποτελεί μια ακόμη χρυσή
σελίδα στους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στους
ιμπεριαλιστές. Σελίδα που
γράφτηκε με αίμα και αποτελεί συνέχεια των αγωνιστικών
παραδόσεων του λαού. Αγώνας αντιιμπεριαλιστικός,
ενάντια και στην ξενοκίνητη,
τότε, χούντα.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι
έκτοτε έχει γίνει μια τεράστια
προσπάθεια να αλλοιωθεί το
πραγματικό νόημα, οι αιτίες
και τα αιτήματα της εξέγερσης. Στόχος είναι να μετατρέψουν το Πολυτεχνείο σε
μουσειακό είδος. Προσπαθούν να αποτινάξουν από
πάνω του κάθε το αγωνιστικό,
κάθε τι που μπορεί να ριζοσπαστικοποιήσει σήμερα
τμήματα του εργαζόμενου
λαού και της νεολαίας. Επιχειρούν να βάλουν και αυτήν
την εξέγερση στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, χρησιμοποιώντας κάθε λογής
επιχειρήματα.

Απ’ τα τέλη του 1972 και
κύρια το 1973, η κρίση του
χουντικού καθεστώτος βάθυνε πολύ περισσότερο. Η
κρίση αυτή πατούσε πάνω
στις ίδιες τις αντικειμενικές
εξελίξεις, εξωτερικές και εσωτερικές. Η οικονομική κρίση
της περιόδου – που οι αστοί
οικονομολόγοι ονόμασαν
«πετρελαϊκή κρίση» - αντανακλούνταν και στη χώρα. Ο
πληθωρισμός γίνεται πια
πολύ αισθητός, τα διάφορα
σκάνδαλα γνωστοποιούνται,
αρχίζει να εκδηλώνεται το
σπάσιμο του οικοδομικού
«μπουμ», οι συμβάσεις με τα
ξένα μονοπώλια γίνονται
απροκάλυπτες και γνωστές
στο λαό. Δυναμώνουν οι εσωτερικές αντιθέσεις ανάμεσα
στις διάφορες κλίκες των
πρακτόρων – στρατοκρατών.
Την ίδια περίοδο, οι διεθνείς
τυχοδιωκτικές επιθετικές
ενέργειες του αμερικάνικού
ιμπεριαλισμού (όπως η χοντροκομμένη επέμβαση στη
Χιλή), βαθαίνουν την αντιαμερικανική συνείδηση του λαού
και της νεολαίας. Πρόσθετες
ανησυχίες στο λαό δημιουρ-
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γεί η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση και οι αμερικάνικες
απειλές για άμεση επέμβαση
στις αραβικές πετρελαιοπηγές, με την πιθανότητα χρησιμοποίησης της Ελλάδας σαν
ορμητηρίου. Η αγανάκτηση,
απέναντι στον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό, κορυφώνεται
με τον ελλιμενισμό του 6ου
Στόλου στο Φάληρο και την
Ελευσίνα.
Η ανάπτυξη του εργατικού
κινήματος
Ο κυριότερος, όμως, παράγοντας που συντελεί στην ένταση της κρίσης της
δικτατορίας, είναι η σημαντική ανάπτυξη της παλλαϊκής
αντίθεσης προς τη χούντα. Η
άνοδος της πάλης όλων των
στρωμάτων του λαού, επιταχύνεται και, ιδιαίτερα το 1973,
χαρακτηρίζεται από τη σοβαρή αγωνιστική ανάταση
του λαού και της νεολαίας.
Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των αγώνων της εργατικής τάξης και των
εργαζομένων, αρχίζει να ξεπερνιέται. Οι αγώνες, από τις
πρώτες στοιχειώδεις μορφές
τους (διαβήματα, υπομνήματα κλπ.), περνάνε σε ανώτερες και φτάνουν μέχρι τις
απεργίες. Μεροκάματα,
ασφαλιστικά ταμεία, ωράριο,
συνδικαλιστικές ελευθερίες,
δικαίωμα της απεργίας – όλα
αυτά είναι μερικά από τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων. Μάλιστα, πολλά
υιοθετούνται ακόμη και από
τη ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα,
τις Ομοσπονδίες.

Έτσι, η συνδικαλιστική ηγεσία, παρ’ όλο που υπηρετεί
γενικά την πολιτική της χούντας, υποχρεώνεται – κάτω
από την πίεση των εργαζομένων, αλλά και για να ανακόψει
τους αγώνες τους – να υιοθετήσει μερικά από τα αιτήματα
της εργατιάς. Χαρακτηριστική
περίπτωση, το Ντοκουμέντο
(απόφαση) του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά, που κάνει
ακριβώς αυτό. Αναπτύσσονται, παράλληλα, εργατικές κινητοποιήσεις, που
εκδηλώνονται με καταγγελία
των συμβάσεων, συνελεύσεις,
επιτροπές, αποφάσεις για
απεργίες. Σημειώνονται οι
απεργίες αλιεργατών Καβάλας, τυπογράφων Αθήνας, τεχνικών «Ολυμπιακής»,
δημοσιογράφων πρωινών
εφημερίδων Αθήνας, προσωπικού των τρόλεϊ, εργαζομένων της ΔΕΗ,
κινηματογραφιστών Αθήνας.

εργατικού κινήματος, αλλά
και με την άμεση και ουσιαστική σύνδεσή τους.

σωγυρίσει το κίνημα, το
οποίο συνεχίζει τις κινητοποιήσεις μέχρι τα τέλη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Η ανάπτυξη των αγώνων
στη σπουδάζουσα νεολαία
το 1972-1973

Οι μέρες του ξεσηκωμού
Από το Σεπτέμβρη, του 1973,
οι αγώνες του εργατικού και
νεολαιίστικου κινήματος
μπαίνουν σε νέα, πιο οξυμένη, φάση. Ιδιαίτερα απ’ τα
τέλη Οκτώβρη, με το μαχητικό εορτασμό της επετείου
και το Νοέμβρη, τα γεγονότα
εξελίσσονται ραγδαία. Σταχυολογούμε: Στις 7 Νοέμβρη
συγκεντρώνονται αγρονόμοι
– τοπογράφοι και χημικοί μηχανικοί στο Πολυτεχνείο. Στις
8-12 Νοέμβρη, 1.500 φοιτητές Ιατρικής κάνουν μαχητική
συγκέντρωση στο Γουδί. Στις
13 Νοέμβρη, η χούντα επιχειρεί νέο ελιγμό συνδυασμένο
με απόπειρα εκβιασμού και
εκφοβισμού.

Η ιδιαίτερη ανάπτυξη του
φοιτητικού κινήματος έχει αρχίσει από τις αρχές του 1972,
με την κίνηση για την αποκατάσταση του φοιτητικού συνδικαλισμού. Οι σπουδαστές
αξιώνουν τη διεξαγωγή νέων
αρχαιρεσιών στους συλλόγους. Συγκαλούν συγκεντρώσεις. Η χούντα τις ορίζει
υποχρεωτικά το Νοέμβρη του
1972. Δημαγωγεί και παίρνει
μέτρα εκφοβισμού, μεγάλων
διωγμών. Εφαρμόζει το μέτρο
της επιστράτευσης. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, οι εκλογές είναι παρωδία.

Μέσα στο 1973, αναπτύσσονται και οι εκδηλώσεις των
αγροτών, αν και μένουν
ακόμη πίσω σε σύγκριση με
τους αγώνες των άλλων εργαζομένων. Παίρνουν τη μορφή
μαζικής άρνησης για παράδοση ή πώληση των προϊόντων τους και επεκτείνονται σε
όλη τη χώρα. Πληθαίνουν οι
αγωνιστικές εκδηλώσεις
ενάντια στις απαλλοτριώσεις
στα Μέγαρα, στα Σπάτα, στο
Μενίδι, στου Σκαραμαγκά.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν σχολές, όπου γίνεται δυνατό να
εκλεγούν γνήσιοι αντιπρόσωποι. Ανεβαίνει αμέσως το κίνημα για την καταγγελία των
νόθων αποτελεσμάτων, το
σταμάτημα των διώξεων και
της επιστράτευσης, κατά των
χουντικών νόμων. Οργανώνονται πορείες και γίνονται
απεργίες όλων των σχολών
του Πολυτεχνείου. Μέσα απ’
αυτούς τους αγώνες το φοιτητικό κίνημα, ανεβάζει και τις
πιο ανοιχτές αντιχουντικές εκδηλώσεις του.

Την ίδια περίοδο, κινούνται
εντονότερα οι επαγγελματίες
και βιοτέχνες, οι άνθρωποι
του πνεύματος και της επιστήμης, οι εκπαιδευτικοί και
τα άλλα στρώματα των
εργαζομένων.
Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις
έχουν την αντανάκλασή τους
στο σύνολο του εποικοδομήματος της ελληνικής κοινωνίας, που
ριζοσπαστικοποιείται με εντονότερους ρυθμούς εκείνη
την περίοδο, απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια, από την
επιβολή της δικτατορίας και
έπειτα. Το γεγονός, λοιπόν, ότι
οι αγώνες της νεολαίας απέκτησαν ποιοτικά ανώτερο περιεχόμενο έχει άμεση σχέση
με τη βαθμιαία ανάπτυξη του

Το 1973 βρίσκει το φοιτητικό
κίνημα σε μια κρίσιμη καμπή.
Η χούντα προσπαθεί να οργανώσει επίθεση εναντίον του.
Στις 14 Φλεβάρη, με τη συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο,
αρχίζει η ανώτερη φάση των
αγώνων Φλεβάρη – Μάρτη –
Απρίλη. Παραβιάζεται το
Άσυλο και γίνεται βάρβαρη
επίθεση ακόμη και στα γραφεία των καθηγητών. Παραιτείται η Σύγκλητος. Σε
απάντηση, στις 21-22 Φλεβάρη, 4.000 φοιτητές κάνουν
κατάληψη στο κτίριο της Νομικής, όπου μένουν 48 ώρες.
Χιλιάδες λαού, τους συμπαραστέκεται. Παρά τις συλλήψεις
και τους διωγμούς που επακολούθησαν, η δικτατορία
δεν κατάφερε ούτε καν να πι-

Την Τετάρτη, 14 Νοέμβρη, γίνονται παμφοιτητικές συνελεύσεις. Ζητούν άμεση
διενέργεια ελεύθερων εκλογών. Η χούντα αρνείται. Το
Πολυτεχνείο είναι περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς.
Οι φοιτητές είναι συγκεντρωμένοι στο προαύλιο. Υπάρχει
αναβρασμός, όχι όμως επεισόδια. Καταφτάνει εισαγγελέας και απειλεί με μηνύσεις,
αν το πλήθος δε διαλυθεί. Περίπου 800 φοιτητές μένουν
στο Πολυτεχνείο. Κάπου εκεί,
αρχίζει η κατάληψη.
Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, ως κορύφωση του
αντιδικτατορικού αγώνα,
προετοιμάστηκε σε ότι
αφορά τα αιτήματα, τα συνθήματα, τους στόχους
πάλης, σε όλους τους προηγούμενους αγώνες του
λαού.
Την Πέμπτη, 15 Νοέμβρη, και
την Παρασκευή, 16 Νοέμβρη,
χιλιάδες λαού κατεβαίνουν
στο Πολυτεχνείο. Με πρωτοβουλία της ΚΟΑ του ΚΚΕ, που
από το πρωί της Πέμπτης ρίχτηκε στη μάχη του καλέσματος των εργαζομένων, οι
γύρω δρόμοι γεμίζουν με
κόσμο. Η κατάληψη αποκτά
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χαρακτηριστικό παλλαϊκού
ξεσηκωμού. Την Πέμπτη, ο
κόσμος που αρχίζει να συγκεντρώνεται στους γύρω
δρόμους συγκρούεται με την
αστυνομία, η οποία τους εμποδίζει να ενωθούν με τους
φοιτητές. Με την ενεργητική
συμμετοχή της ΚΝΕ, μαθητές,
μόλις σχολούν, πηγαίνουν στο
χώρο.
Την Παρασκευή, η μαχητικότητα του λαού, με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις,
ανεβαίνει. Διαδηλώσεις με
πολλές χιλιάδες κατεβαίνουν
από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας
και από την Πατησίων και
συγκλίνουν στο Πολυτεχνείο.
Το πιο οργανωμένο κομμάτι
είναι των οικοδόμων, αλλά
συμμετέχουν και ιδιωτικοί
υπάλληλοι και πολλοί νέοι και
μαθητές. Υπολογίζεται να
είναι σε κινητοποίηση γύρω
στις 150.000 λαού. Σε όλο
σχεδόν το κέντρο της Αθήνας,
γίνονται εκδηλώσεις και
διαδηλώσεις.
Οι συμπλοκές πυκνώνουν. Η
αστυνομία εντείνει τις επιθέσεις με δακρυγόνα, κλαμπ και
σφαίρες. Νεκροί και τραυματίες βρίσκονται μέσα κι έξω
από το Πολυτεχνείο. Αλλά το
ηθικό του λαού δεν κάμπτεται. Οι διαδηλωτές διαλύονται
και ξανά συγκεντρώνονται.
Γεγονός που δείχνει ότι η
χούντα καταλαβαίνει και φοβάται την εργατική, τη λαϊκή
συμμετοχή στην ανατρεπτική
ενάντιά της πάλη. Ήταν τότε
που έγειρε η πλάστιγγα στην
απόφαση για ένοπλη επέμβαση. Ήθελαν να προλάβουν
των παλλαϊκό ξεσηκωμό με
επικεφαλής την εργατική
τάξη. Έτσι, από τις 12 το
βράδυ, από διάφορα σημεία
μπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τανκς. Το Πολυτεχνείο
περικυκλώνεται…

Στον ίδιο
αντιιμπεριαλιστικό δρόμο
Τριάντα πέντε χρόνια πέρασαν από εκείνες τις μέρες. Ο
ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου
συνεχίζει να αποτελεί πηγή
έμπνευσης και αγώνα για το
λαό. Η μαζική συμμετοχή εργατών, αλλά και η ανάπτυξη
των αγώνων της εργατικής
τάξης, έγινε κάτι παραπάνω
από φανερή ακόμη και στα
συνθήματα που κυριάρχησαν
τις μέρες του Πολυτεχνείου:
«Έξω οι Αμερικανοί», Ψωμί –
Παιδεία – Ελευθερία», «Λαϊκή
Κυριαρχία». Συνθήματα αντιιμπεριαλιστικά, πάλη που
ξεπερνούσε κατά πολύ την
προοπτική εναλλαγής της
χούντας με καθεστώς
αστικοκοινοβουλευτικό.
Αυτά τα αιτήματα περιμένουν
ακόμη την εκπλήρωσή τους.
Οι σημερινοί αγώνες, οι αγώνες των εργαζομένων, των
πλατιών λαϊκών στρωμάτων,
της νεολαίας, που είναι ταξικά προσανατολισμένοι, διατρανώνουν την ίδια ανάγκη.
Την ανάγκη δημιουργίας ενός
γιγάντιου, αντιμονοπωλιακού, αντιιμπεριαλιστικού μετώπου πάλης, που θα τα
διεκδικήσει μέσα από τους
αγώνες του σήμερα…¨
(«Ριζοσπάστης», Ιστορία, 18
Νοέμβρη, 2008)

Επιχείρηση δυσφήμισης του κομμουνισμού
ε μια κατάμεστη από
κόσμο αίθουσα της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε, την περασμένη
Κυριακή (16 Νοέμβρη), στα
Γιάννενα εκδήλωση – παρουσίαση των εκδόσεων
της «Σύγχρονης Εποχής» για
τα 90 χρόνια του ΚΚΕ, που
διοργάνωσαν η ΝΕ Ιωαννίνων του ΚΚΕ και οι εκδόσεις
«Σύγχρονη Εποχή».

να στιγματιστεί στο μυαλό
των ανθρώπων». Πάνω σε
αυτό το στόχο οι επενδύσεις της αστικής προπαγάνδας είναι τεράστιες τόσο
που μας κάνουν αισιόδοξους, είπε, ο ομιλητής, επισημαίνοντας πως: όταν ο
εχθρός επενδύει τόσα
πράγματα στο να δυσφημήσει μια κατάσταση, σημαίνει
ότι τη φοβάται αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή δεν τελείωσε,
ότι έχει μέλλον.»

Σ

Ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης), συνόψισε
τις λαϊκές κατακτήσεις και
τα δικαιώματα, τη συμβολή
στην εθνική και κοινωνική
απελευθέρωση που πρόσφερε ο κομμουνισμός
στην ιστορία της ανθρωπότητας στον 20ό αιώνα, στο
κίνημα της εργατικής τάξης
και των λαών. Αναφέρθηκε
στην προσπάθεια που καταβάλλεται αυτές οι κατακτήσεις όχι μόνο να ξεχαστούν
από τους πολλούς ανθρώπους, αλλά να γίνουν και μισητές, αν είναι δυνατόν!

Ο Γ. Μαργαρίτης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε παραδείγματα παραποίησης
και διαστρέβλωσης της
ιστορίας του εγχώριου και
διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος. Τέτοια που προσπαθούν να καθιερωθούν,
χωρίς επιστημονική υπόσταση, ως γεγονότα από
αστούς ιστορικούς, σημειώνοντας ότι δε στηρίζουν
μόνο τον εξοβελισμό των
κομμουνιστών. Αλλά «επίσημοι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, όπως η ΕΕ, βγάζουν
ψηφίσματα και ανακαλύπτουν γενοκτονίες, δίνεται
το πράσινο φως για πραγματικές διώξεις σε χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης,
κάτι που αποτελεί απειλή
και για τις άλλες χώρες. Γίνεται αναθεώρηση του ορθού
λόγου και της επιστήμης,
έχουμε υποκειμενικές κατασκευές προβάλλοντας ως
μόνη επιστημονική ιδιότητα
ότι είναι αυτή των ισχυρών
ΕΕ και ΝΑΤΟ».

«Η αναθεώρηση της ιστορίας του εργατικού κινήματος του κομμουνισμού δε
στοχεύει μόνο στα περασμένα αναχρονιστικά που
περάσανε οι κομμουνιστές,
μ’ αυτό που ακούμε πάρα
πολύ συχνά, ακούμε οι κομμουνιστές, να μας λένε σήμερα: «Τι τα σκέφτεστε
αυτά», «αυτά είναι πράγματα άλλων εποχών» ή «με
τι ασχολείσαι», «έχει αλλάξει
ο κόσμος» και άλλα τέτοια
καλώντας μας να τα ξεχάσουμε…

«Μέσα από το σκοταδισμό,
σημείωσε παρακάτω ο ομιλητής, φτάνουμε στην υποταγή, στο ραγιαδισμό και
στην επιστημονική ιδεολογική εξαθλίωση. Ίσως η
υπερβολική επιτυχία της
αστικής τάξης μετά το τέλος
του 20ου αιώνα, που πίστεψαν ότι η ιστορία τελείωσε
και ότι δεν υπάρχει αμφι-

Ταυτόχρονα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να χαρακτηριστεί το εργατικό
κίνημα και ο κομμουνισμός
σαν «το μεγαλύτερο εγκληματικό κίνημα της ιστορίας,
σαν μια υπόθεση φονιάδων,
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σβήτηση και ότι είμαστε
όλοι ευτυχισμένοι γιατί οι
κανόνες της οικονομίας έγιναν κανόνες της πολιτικής,
τους έχει οδηγήσει να καβαλήσουν το καλάμι και έτσι
θεωρητικά τους αρκούν
αυτά τα εφόδια.
Αν θέλετε, κατέληξε, μας διευκολύνει αυτό στην αντεπίθεσή μας, γιατί με αυτά τα
θεωρητικά εφόδια κυριολεκτικά μπορούμε να πούμε
ότι δεν είναι αυτή γνώση.
Μια γνώση απελευθερωτική
υπάρχει, επιστήμη υπάρχει,
ιδέες για το πώς θα χτίσουμε έναν κόσμο αυριανό
υπάρχουν και όταν υπάρχουν ιδέες υπάρχει και πολιτική». («Ρ», σ. 14, 20
Νοέμβρη)

(Κ: Νομίζουμε ότι είναι μια
καλή συμβουλή και για
μας, εδώ στην Πράγα, να
έχουμε μια πιο κριτική
σκέψη προς αυτά που
ακούμε, όταν «ιστορικοί»,
καθηγητές και μη, μας επισκέπτονται από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, και
συγκεκριμένα μια ομάδα
καθηγητών και φοιτητών
που «ερευνούν» την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, χρησιμοποιώντας
τους χώρους της Ακαδημίας Επιστημών στην
Πράγα, για να μας πείσουν πώς εμείς δεν ξέρουμε την ιστορία μας και
μόνο η δική τους
«έρευνα» είναι «επιστημονική». Προσοχή λοιπόν,
σε τέτοιους «ανώνυμους»
καθηγητές που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν
την ιστορία μας για να γίνουν «επώνυμοι».)

Επιμορφωτικό Κέντρο
«Χαρίλαος Φλωράκης»
Πλούσιο ψηφιοποιημένο
υλικό περιόδου
1967 – 1974
Το ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ», ενόψει του γιορτασμού της
35ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι διαθέτει ένα πλούσιο
ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό της περιόδου του αντιδικτατορικού αγώνα 1967
– 1974, το οποίο είναι στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου.

Ένα πολύτιμο βιβλίο που δεν
εμφανίστηκε στην Πράγα…
«Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία»
του Πολυχρόνη Χαρατσίδη, Πράγα 1982
μας την ιστορία των οικογενειών τους. Σε
αυτό το τεύχος του περιοδικού μας θα δημοσιεύσουμε αποσπάσματα από τα κεφάλαια για τον ερχομό και την εγκατάσταση
των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία και για την πολιτιστική ζωή τους .
Επίσης, θα αρχίσουμε τη δημοσίευση σε
αλφαβητική σειρά όλων των ονομάτων
των αξέχαστων αγωνιστών και πολιτικών
προσφύγων που δεν μπορέσανε να ξαναδούν την πατρίδα τους στην αναγκαστική
προσφυγιά.

Το Αρχείο περιλαμβάνει:

1.

Καταγγελίες νέων πολιτικών
κρατουμένων, χαιρετιστήρια, μηνύματα,
υπομνήματα, εκκλήσεις προς διεθνείς οργανισμούς, αφίσες, τρικ. Προκηρύξεις της
ΚΝΕ, της Αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ της Μαθητικής Οργάνωσης Δημοκρατικής Νεολαίας
Ελλάδας
(ΜΟΔΝΕ),
του
Συντονιστικού Γραφείου Ελλήνων Φοιτητών Εξωτερικού (ΣΦΕΓΕ), κ.ά.

Ο ερχομός και η εγκατάσταση
μας στην Τσεχοσλοβακία
Κεφάλαιο 2, σ. 133

2.

Ανακοινώσεις, αποφάσεις, διακηρύξεις, δελτία Τύπου, καταγγελίες, ψηφίσματα, προκηρύξεις από τη δράση των
Ελληνικών Αντιδικτατορικών Επιτροπών
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υλικά του
ΠΑΜ, του ΠΑΚ, της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΔΑ.

3.

Υλικά της ΕΣΑΚ (Ελληνική Συνδικαλιστική Αντιδικτατορική Κίνηση)

4.
Ντοκουμέντα από τις φυλακές,
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα
στρατοδικεία. Απολογίες αγωνιστών, εκθέσεις για την κατάσταση και διαβίωση
στα στρατόπεδα, επιστολές πολιτικών
κρατουμένων προς διεθνείς οργανισμούς, χαιρετιστήρια, υπομνήματα, εκκλήσεις, κ.ά.
5.

Υλικά από τη δράση των Διεθνών Κινήσεων για τη Δημοκρατία στην
Ελλάδα.

6.

Έντυπα (εφημερίδες, κυρίως παράνομες) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Επιμορφωτικό Κέντρο Βιβλιοθήκη –
Αρχείο «Χαρίλαος Φλωράκης» είναι
ανοιχτό για το κοινό από Δευτέρα έως
Παρασκευή, 9 π.μ. – 5 μ.μ.

Η οικογένεια Χαρατσίδη μας έστειλε το βιβλίο (δακτυλογραφημένο, 305 σελίδες και
103 σελίδες με λεπτομερειακό κατάλογο
ονομάτων των πολιτικών προσφύγων που
άφησαν την τελευταία τους πνοή στην
Τσεχοσλοβακία) του αείμνηστου πατέρα
και συζύγου Πολυχρόνη Χαρατσίδη, το
οποίο ο ίδιος είχε ετοιμάσει για δημοσίευση το 1982 στην Πράγα. Το μέσα εξώφυλλο είναι ζωγραφισμένο από το
Δημητριάδη, 1982. Το βιβλίο φέρει τον
τίτλο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία» και περιέχει πολλά στοιχεία
και λεπτομερειακή εξιστόρηση για τη ζωή
των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. Εμείς απορούμε γιατί δε δημοσιεύτηκε αυτό το βιβλίο ακόμα τότε αφού
όπως έχουμε καταλάβει το βιβλίο το είχαν
και το έχουν στα χέρια τους πρόσωπα τα
οποία είχαν ασχοληθεί και ακόμα ασχολούνται με το θέμα των πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία. Κατά τη
γνώμη μας, δεν τους τιμά αυτή η σιωπή
εδώ και 26 χρόνια! Στο επόμενο τεύχος θα
δημοσιεύσουμε την ιστορία και την περιπέτεια αυτού του βιβλίου-ντοκουμέντου.
Ευχαριστούμε την οικογένεια του Πολυχρόνη που μας το έστειλε και εμείς θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε αποσπάσματα
από το βιβλίο του για να μαθαίνουν οι νέοι
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Από το βιβλίο σ. 164, Χάρτης της Τσεχοσλοβακίας, στις πόλεις και χωριά όπου δημιουργήθηκαν προσφυγικές κοινότητες

Την άφιξη των παιδιών μας στην Τσεχοσλοβακία τον Απρίλη του 1948 ακολούθησε ο ερχομός των αγωνιστών του
ΔΣΕ από τον Αύγουστο του 1949. Σταθμοί διέλευσης ήταν το Λέσιανυ, το Μίκουλοφ και το Σφατομπόριτσε. Τις
αποστολές που κατέφθαναν με τα
τραίνα τις παρελάμβαναν υγειονομικά
συνεργεία από γιατρούς και νοσοκόμες
με το διοικητικό προσωπικό των σταθμών, όπου προσφέρονταν οι πρώτες περιποιήσεις.
Οι ανάπηροι, οι τραυματίες και άρρωστοι μετακομίζονταν αμέσως, ανάλογα
με τα τραύματα και το είδος της ασθένειας, σε ειδικά νοσοκομεία για θεραπεία, όπως π.χ. της Πράγας, του Μπρνο,
του Πσέροφ, της Πιέστανης και του Τάμπος. Στα θεραπευτήρια αυτά οι αγωνιστές μας βρήκαν την απαιτούμενη
ανάπαυση και περίθαλψη ως την τελική
τους αποθεραπεία.

Στους σταθμούς διέλευσης, μετά τον κλιβανισμό και την απαραίτητη καθαριότητα, η ιατρική εξέταση ήταν
υποχρεωτική για όλους. Στο δίμηνο περίπου χρονικό διάστημα παραμονής στους
σταθμούς αυτούς, οι αγωνιστές ξεκουράζονταν, συνέρχονταν από τις μακρόχρονες κακουχίες του αγώνα κι
ανακτούσαν δυνάμεις για την παραγωγική απασχόληση που τους περίμενε
στην καινούργια ζωή. Ύστερα απ’ αυτή
την δίμηνη ξεκουραστική ανακούφιση οι
πρόσφυγες στέλνονταν στις επαρχιακές
πόλεις όπου υπήρχε δυνατότητα στέγασης και παραγωγικής απασχόλησης στη
βιομηχανία ή την γεωργία.
Μόνο στα τέλη του 1949 και τις αρχές
του 1950 έφθασαν στην Τσεχοσλοβακία
τρεις αποστολές από την Γιουγκοσλαβία,
δυο από την Βουλγαρία και μια από την
Αλβανία. Ο συνολικός αριθμός των πολιτικών προσφύγων μαζί με τα παιδιά που
ήρθαν το 1948, έφθασε στους 12.500, απ
αυτούς ενήλικοι ήταν περί τους 8.000 και
παιδιά ως 17 χρονών 4.500. Το 1956 ο
συνολικός αριθμός των πολιτικών προσφύγων με τις ενώσεις των οικογενειών
και την άφιξη της αποστολής από την
Ουγγαρία έφθασε τους 17.000.
Περί τους 5.500 ικανοί για εργασία το
1949/50 τακτοποιήθηκαν, σύμφωνα με
τις επιθυμίες και τις τότε ικανότητές
τους, στις πόλεις Κρνοφ, Γέσενικ, Ζάμπερκ, Τρούτνοφ, Κάρβινα και Σούμπερκ,
όπου τους δόθηκε δουλειά στα υφαντουργεία, τα κλωστήρια, τα χυτήρια, τα
λιναρουργεία, τα μηχανουργεία και τις
υπηρεσίες. Όσοι θέλησαν να ασχοληθούν στη γεωργία εγκαταστάθηκαν κυρίως στα χωριά της επαρχίας Κρνοφ, του
Γέσενικ και Ζάμπερκ. Πολλοί απ’ αυτούς
αργότερα μετακομίσθηκαν στα βιομηχανικά κέντρα Μπρνο, Οστράβας, Τρίνετς,
Μποχούμιν και άλλα.
Πεντακόσιοι περίπου ενήλικοι εργάζονταν σαν διδακτικό και παιδονομικό προσωπικό στους βρεφικούς και παιδικούς
σταθμούς, όπου βρίσκονταν τότε σχεδόν
3.000 παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας. Ένας αριθμός παιδιών από την
αρχή ακόμα ζούσαν κοντά στους γονείς
τους.
Πάνω από 1.000 παιδιά ηλικίας 16-18
χρονών εγκαταστάθηκαν σε οικοτροφεία για τεχνικές σχολές στις πόλεις
Πράγα, Πίλζεν, Χόμουτοφ, Τέπλιτσε, Τρίνετς, Χράντετς Κράλοβε, Παρτουμπίτσε,
Οστράβα, Κοπρίβνιτσε, Ρόζνοφ, Φρύντεκ Μίστεκ, Πρόμοφ, Νάχοντ, Ούστι ναντ
Όρλιτσι, στο Γκοττβάλντοφ και αλλού.

Από το σύνολο των ενήλικων που έφθασαν στην Τσεχοσλοβακία το 1950, αρκετοί ήταν ανάπηροι, τραυματίες,
άρρωστοι, καχεκτικοί και γέροντες που
φθάνανε τους 1.600. Όλοι αυtοί θεραπεύονταν και αναπαύονταν στα κρατικά
νοσοκομεία, στο νοσοκομείο Γιάβορνικ
που λειτουργούσε ειδικά για τους πρόσφυγες, στο σανατόριο Τσέρβεν Ντουλ,
στο Οντράσοφ, το Σφατομπόριτσε, τη
Βιτνάβα και το Τέχονιν, για το οποίο έγινε
λόγος και σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Το λαϊκό κράτος στην εποχή αυτή διέθεσε αρκετά ποσά για την κοινωνική
πρόνοια και την περίθαλψη των πολιτικών προσφύγων. Μόνο για τους παιδικούς σταθμούς δαπάνησε το τεράστιο
ποσό των 245.000.000 κορωνών.
Οι έμπρακτες συνεισφορές εκδηλώνονταν και με τις εθελοντικές μαζικές εξορμήσεις, που οργάνωναν οι προσφυγικές
οργανώσεις, σε συνεννόηση με τις Λαϊκές Τοπικές Επιτροπές, τις διευθύνσεις
των επιχειρήσεων και άλλων υπηρεσιών,
στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, την ανοικοδόμηση και την ανέγερση διαφόρων έργων. Πολλές είναι οι
τέτοιες εξορμήσεις που έκαναν οι πρόσφυγες στις διάφορες παροικίες, όπως
π.χ. στην συγκομιδή της σοδειάς στα
αγροκτήματα της επαρχίας Κρνοφ, Ζάμπερκ, Γέσενικ, Τρούτνοφ, το Μπρνο, την
Οστράβα και την Πράγα. Στην ανέγερση
των κτιριακών συγκροτημάτων του
Νόβα Χουτ Κλέμεντ Γκόττβαλντ, την επιπέδωση της Πλατείας Λέτνα Πράγας
κλπ., κλπ.

Η επαγγελματική ειδίκευση
στους τόπους εργασίας
Κεφάλαιο 32, σ. 136
Οι πολιτικοί πρόσφυγες άρχισαν την καινούργια τους ζωή στην Τσεχοσλοβακία,
εντελώς μέσα σε νέες συνθήκες, στις
οποίες δεν ήταν συνηθισμένοι. Οι πιο
πολλοί στη Ελλάδα ήταν αγρότες, ατομικοί νοικοκυραίοι, με λίγες γραμματικές
γνώσεις ή εντελώς αγράμματοι. Ζούσαν
πολλοί στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Λίγοι απ’ αυτούς σπάνια κατέβαιναν
στις πόλεις, κι αυτό όταν επρόκειτο να
ψωνίσουν κάτι για την οικογένεια τα Χριστούγεννα ή τη Λαμπρή. Αρκετοί απ’ αυτούς δεν είχαν ποτέ τους ταξιδεύσει, δεν
γνώριζαν τι είναι τραίνο, λεωφορείο, εργοστάσιο.
Τώρα στην προσφυγιά έχουν μπει στα
εργοστάσια, μικρά και μεγάλα συγκροτήματα επιχειρήσεων, για πρώτη φορά
βλέπουν τόρνους, φρέζες, πρέσες, χυτή12

ρια, υψικαμίνους, ανθρακωρυχεία, τεράστιες μηχανικές εγκαταστάσεις ελαφριάς
και βαριάς βιομηχανίας. Βλέπουν στα
αγροκτήματα να κάνουν τις αγροτικές
δουλειές σχεδόν μόνο με τις μηχανές.
Μ’ όλα αυτά τώρα θα εργάζονταν και
αυτοί, χωρίς να ξέρουν το χειρισμό τους,
αλλά και τη γλώσσα συνεννόησης, που
ήταν το βασικό και πρωταρχικό. Στην
αρχή δούλευαν τα νοήματα και οι χειρονομίες για τη συνεννόηση με τους Τσέχους εργάτες και τις εργάτριες καθώς και
τους προϊστάμενους. Μα αυτά δεν ήταν
αρκετά, έφθαναν μόνο για ορισμένες χειρωνακτικές δουλειές γνωστές στους
πρόσφυγες από την Ελλάδα. Μα για τις
μηχανικές δουλειές χρειάζονταν οπωσδήποτε γνώση της ντόπιας γλώσσας, που
δεν ήταν και τόσο εύκολη.
Με την επίλυση αυτού του βασικού προβλήματος, την εκμάθηση της τσέχικης
γλώσσας, μετά την στεγαστική εγκατάσταση και την εργασιακή απασχόληση
των πολιτικών προσφύγων, καταπιάστηκαν όλες οι πολιτικές και μαζικές προσφυγικές οργανώσεις και επιτροπές.
Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε και
ο καθηγητής της νεοελληνικής καθέδρας
στο Καρολίνειο Πανεπιστήμιο Πράγας
Δημήτρης Παπάς, με την έκδοση της
σχετικής μεθόδου διδασκαλίας της τσέχικης γλώσσας για τους Έλληνες.
Μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξαν επίσης οι
διευθύνσεις των επιχειρήσεων και εργοστασίων, των αγροκτημάτων και υπηρεσιών, καθώς και οι τοπικές Λαϊκές
Επιτροπές, που διέθεσαν δωρεάν τις κατάλληλες αίθουσες-λέσχες στους τόπους
εργασίας και Τσέχους δασκάλους για την
εκμάθηση της γλώσσας. Τα φροντιστήρια αυτά είχαν μεγάλη απόδοση, γιατί
θεματικά στρέφονταν κυρίως γύρω από
την παραγωγή και τα μέσα εργασίας που
χρησιμοποιούσαν οι εργαζόμενοι.
Συντροφική και ευγενική ήταν επίσης η
φιλότιμη σχετική προσπάθεια των Τσέχων εργαζομένων, που στην πορεία της
παραγωγής, συνέβαλαν κι αυτοί στη
προφορά και εκμάθηση της γλώσσας,
από τους διπλανούς τους έλληνες συναδέλφους.
Εξαιρετικό ήταν το ενδιαφέρον των πολιτικών προσφύγων, που προσέρχονταν
ομαδικά στα φροντιστήρια αυτά για την
κατάχτηση της τσεχικής γλώσσας. Σ’
αυτό τους παρακινούσε κα η συναίσθηση του καθήκοντος να ανταποκριθούν ποιοτικά και ποσοτικά στα
παραγωγικά τους καθήκοντα, πράγμα
που θα συνέβαλε και στην ανάλογη χρηματική τους αμοιβή.

Το ελληνικό φιλότιμο και στην περίπτωση αυτή έπαιξε τον αποφασιστικό
του ρόλο.
Πάνω από 4.000 υπολογίζονται μόνο οι
εργαζόμενοι που μαθήτευσαν δωρεάν
στις σχολές ειδίκευσης στις επιχειρήσεις,
όπου δούλευαν. Δηλαδή σχεδόν οι μισοί
από τους εργαζόμενους ενήλικους στο
πρώτο μισό της δεκαετίας του πενήντα
είχαν ειδικευθεί τεχνικά σ’ ένα, και πολλοί απ’ αυτούς, σε δυο και τρία
επαγγέλματα.
Η τεχνική επαγγελματική ειδίκευση των
πολιτικών προσφύγων δεν περιορίστηκε
μόνο στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων
στα πλαίσια των επιχειρήσεών τους.
Όσοι είχαν ικανότητες και θέληση στέλνονταν σε δίχρονες και τρίχρονες ειδικές
σχολές τεχνικής επιμόρφωσης με έξοδα
του εργοστασίου.

Η πολιτιστική ζωή και
δραστηριότητα των
προσφύγων
Κεφάλαιο 8, σ. 158
Οι πολιτικοί πρόσφυγες και προπαντός
τα παιδιά που ήρθαν κι αυτά που γεννήθηκαν στην Τσεχοσλοβακία, διδάχθηκαν
και γεύθηκαν πολλά από τον πλούσιο
πολιτισμό των λαών της. Οι νέοι έχουν
κυριολεκτικά ευθυγραμμισθεί με τους
ντόπιους στη δική τους λαϊκή πολιτιστική δημιουργία, νοιώθουν και αισθάνονται όπως κι αυτοί τα ακροάματα και
θεάματα υψηλού επιπέδου. Οι αισθητικές απαιτήσεις τους ικανοποιούνται στα
θέατρα με κλασικά, ακόμη και ελληνικά
και σύγχρονα θέματα, στα κοντσέρτα
συμφωνικής μουσικής, στα φεστιβάλ της
λαϊκής δημιουργίας, στα βαριετέ, τις διάφορες εκθέσεις ζωγραφικής, τις τακτικές
τηλεοπτικές εκπομπές παρομοίων
έργων, τους κινηματογράφους κλπ. Όλα
αυτά καλλιέργησαν στα προσφυγόπουλα από τα μαθητικά τους χρόνια, τις
αισθητικές τους απαιτήσεις και τις ανέβασαν ψηλά. Τα ελληνόπουλα που έζησαν και ζούνε στην Τσεχοσλοβακία,
έφθασαν αισθητικά το επίπεδο των λαών
αυτής της χώρας της κεντρικής Ευρώπης.
Ποτέ όμως δεν έπαψαν να χτυπάνε οι
χορδές της ελληνικής λαϊκής μουσικής
στην ψυχή τους. Στην μακρόχρονη πολιτική προσφυγιά έγιναν πολλά, με τη βοήθεια των κρατικών πολιτιστικών
οργάνων, για την καλλιέργεια και εκλαΐκευση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.
Πάνω από 40 καλλιτεχνικά συγκροτήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής και
χορού, με δεκάδες μέλη που κατά και-

ρούς πήραν μέρος σ’ αυτά ανέπτυξαν τεράστια ανεκτίμητη εκπολιτιστική δραστηριότητα. Σ’ αυτό συνετέλεσαν και οι
διπλωματούχοι μουσικών σχολών, οι ειδικευμένοι στο πιάνο, το φλάουτο, την
κιθάρα, το μπουζούκι, το ακορντεόν,
κλπ.
Με τα καλλιτεχνικά αυτά συγκροτήματα
διαμορφώθηκαν ολόκληρες κυψέλες
μουσικόφιλων, που πήραν πλατειές διαστάσεις ανάμεσα στην προσφυγική νεολαία. Αποτέλεσμα αυτής της
δραστηριότητας ήταν η παρουσία καλλιτεχνών, οργανοπαικτών και τραγουδιστών, που μερικοί απ’ αυτούς σήμερα
προσφέρουν ψυχαγωγική τροφή σ’
ακροατήρια στην πατρίδα.
Σπουδαίο μέσο σύνδεσης και σύσφιξης
των δεσμών μας με την πατρίδα αποτέλεσαν οι συχνές πανηγυρικές βραδιές
στις προσφυγικές παροικίες των πόλεων
για τις μεγάλες εθνικές επετειακές και
αντιστασιακές γιορτές, όπως λ.χ. την
Εθνεγερσία του 1821, το ιστορικό ΟΧΙ,
την ίδρυση του ΕΑΜ, του ΚΚΕ και άλλες.
Οι βραδιές αυτές πρόσφεραν όχι μονάχα
εθνική πατριωτική τροφή στη νεολαία,
αλλά και ψυχαγωγική ανακούφιση σ’
όλους τους πρόσφυγες.
Σημαντικό ρόλο προς αυτή την
κατεύθυνση διαδραμάτισαν οι
παν-προσφυγικές πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα περιοδικά Φεστιβάλ και τις συναντήσεις της
νεολαίας. Εκεί οι νέοι μας, που
έφυγαν από την Ελλάδα και αυτοί
που γεννήθηκαν στην ξενιτειά
διαγωνίζονταν στα ελληνικά τραγούδια και τους χορούς, γνωρίζονταν πλατύτερα με τις εθνικές
παραδόσεις και τα εθνικό-τοπικά
ήθη και έθιμα, μπαίνανε βαθύτερα στα νάματα της ελληνικής
ψυχοσύνθεσης. Από κει ξεφύτρωναν χωριστά ταλέντα, μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές με γνήσια
λαϊκή νοοτροπία.
Τα Φεστιβάλ αποτελούσαν το
αποκορύφωμα των εκπολιτιστικών πατριωτικών εκδηλώσεων.
Μικροί και μεγάλοι, επαγγελματίες
και ερασιτέχνες καλλιτέχνες, από
μήνες βρίσκονταν στις παροικίες
των πόλεων σ’ ένα διαρκή πυρετό
προετοιμασίας, που είχε κέντρο
την Ελλάδα. Μάθαιναν λαϊκούς και
σύγχρονους ελληνικούς χορούς,
εξασφάλιζαν νότες για ελληνικά
τραγούδια, ζωντάνευαν ελληνικά
έθιμα και παραδόσεις, ράβανε ελληνικές ενδυμασίες, ετοίμαζαν θεατρικά
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έργα ολόκληρες βραδιές.
Όταν έρχονταν οι μέρες του ελληνικού
αυτού πανηγυριού, από την παραμονή
ξεκινούσαν για την κεντρική πόλη που
θα γίνονταν το Φεστιβάλ, διάφορα καλλιτεχνικά συγκροτήματα χορών και τραγουδιών, ολόκληρες οικογένειες με
λεωφορεία των επιχειρήσεών τους, για
το μεγάλο διήμερο παν-προσφυγικό πανηγύρι του Φεστιβάλ. Ο καθένας για να
ανταμώσει συγχωριανό του, ν’ ακούσουν
το κλαρίνο και μπουζούκι, να δουν και
να χορέψουν την καραγκούνα, το τσάμικο, τους συρτούς και ποντιακούς χορούς. Να δουν την ελληνική φουστανέλα
στους λεβέντικους χορούς μας, να ζήσουν λίγο με την αίσθηση της πατρίδας
και να συντελέσουν να μπει πιο βαθειά
στην ψυχή της νεολαίας μας.
Μπορεί κανείς να έχει οποιαδήποτε
γνώμη για την Σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Μπορεί μερικοί καλοθελητές να
μας χαρακτηρίζουν όπως θέλουν, για να
διατηρηθεί η αντεθνική διχόνοια. Η αλήθεια όμως είναι πως η Τσεχοσλοβακία
όπως και όλες οι σοσιαλιστικές χώρες,
έκαναν το παν για να καλλιεργηθεί ψηλό
πατριωτικό αίσθημα στις καρδιές των
πολιτικών προσφύγων και των παιδιών
μας. Μια υπηρεσία που κανένας δεν μπορεί να την αρνηθεί.

Ορχήστρα της Πράγας «Ακρόπολις»

Ορχήστρα του Μπεροούν

Από την Κύπρο…
Κοινή πολιτική
Διακήρυξη υπέγραψαν Χριστόφιας –
Μεντβέντεφ
Κοινή Διακήρυξη υπέγραψαν
χτες (19 Νοέμβρη) στη
Μόσχα, για πρώτη φορά στην
ιστορία τους, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, και ο
Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, επαναβεβαιώνοντας την
ανάγκη επίτευξης μιας συνολικής δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης στην Κύπρο, στη
βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των
Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979, καθώς
και την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων φιλίας
και συνολικής συνεργασίας
μεταξύ Κύπρου - Ρωσίας.
Στη διακήρυξη γίνεται σαφής
αναφορά στην «μετεξέλιξη
του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία με μία κυριαρχία,
μία υπηκοότητα και μια διεθνή προσωπικότητα, που θα
ενσωματώνει την πολιτική
ισότητα, όπως καθορίζεται
στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ».
«Η Ρωσική Ομοσπονδία,
όπως σημειώνεται στη Διακήρυξη, «ως μόνιμο μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ)
του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να
υποστηρίζει την επίτευξη
μιας αμοιβαία συμφωνημένης
λύσης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, χωρίς
επιδιαιτησία ή τεχνητά χρονοδιαγράμματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
κυπριακή ιδιοκτησία της διαπραγματευτικής διαδικασίας». Παράλληλα τονίζεται
ότι οι δύο χώρες θα εντατικο-

ποιήσουν τις πολιτικές επαφές και τη συνεργασία τους
σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε
διμερή βάση όσο και στο
πλαίσιο του ΟΗΕ, και θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους
αποτελεσματικά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ
και σε άλλα πολυμερή βήματα, προς το συμφέρον των
δύο χωρών.
Ακόμα οι δύο κυβερνήσεις
δηλώνουν την ετοιμότητά
τους να εξετάζουν ευνοϊκά
και με βάση την αμοιβαιότητα τις υποψηφιότητες των
μερών σε εκλογές σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς
και σημειώνουν με ικανοποίηση ότι η εγγύτητα ή σύμπτωση απόψεων στα βασικά
διεθνή και περιφερειακά θέματα παρέχει «μεγάλες δυνατότητες για στενότερη
συνεργασία των δύο κρατών
στο διεθνές πεδίο».

Πρόεδρος, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του στο Κρεμλίνο, όπου
συζήτησαν τη διεθνή κατάσταση, την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, τις
οικονομικές και πολιτιστικές
σχέσεις και ανθρωπιστικά θέματα.
Ο Δ. Χριστόφιας από την
πλευρά του εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την
«ταυτότητα απόψεων σε διεθνή, περιφερειακά και διμερή
ζητήματα» που συζήτησαν.
(«Ρ», 20 Νοέμβρη, σ. 3)

Προσβλέπουμε
στην ενεργό
εμπλοκή της
Ρωσίας για το
Κυπριακό

Όσον αφορά τις οικονομικές
σχέσεις, κρίνεται σκόπιμη η
λήψη μέτρων για την περαιτέρω προώθηση των διμερών
εμπορικών συναλλαγών στη
βάση αμοιβαίου οφέλους και
μέσω, μεταξύ άλλων, της αύξησης των εξαγωγών κυπριακών εμπορευμάτων και
υπηρεσιών στη ρωσική
αγορά, καθώς και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των
μηχανισμών της Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής
Συνεργασίας Ρωσίας – Κύπρου, με στόχο την επεξεργασία μιας μακροπρόθεσμης
αναπτυξιακής στρατηγικής
των διμερών εμπορικών και
οικονομικών σχέσεων.
Κλείνοντας η διακήρυξη επισημαίνει ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να
ετοιμάσουν και να υπογράψουν στο εγγύς μέλλον Πρόγραμμα Συνεργασίας στον
τομέα της επιστήμης, της παιδείας και του πολιτισμού για
το 2009-2012.
Χτες (19 Νοέμβρη) ο Ρώσος
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Η Κύπρος προσβλέπει στην
ενεργό εμπλοκή της Ρωσίας
στις προσπάθειες επίλυσης
του Κυπριακού, τόνισε χθες
(19 Νοέμβρη) ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Δημήτρης
Χριστόφιας στην πρόποσή
του στο επίσημο γεύμα που
παρέθεσε προς τιμή του ο
Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Χριστόφια στη Μόσχα.
«Η Κύπρος είναι θύμα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού
Χάρτη των ΗΕ, θύμα εισβολής
και κατοχής από μια γείτονα
περιφερειακή δύναμη», είπε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στην πρόποσή του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι η Κύπρος είναι ένας «παλαιός και καλός φίλος της Ρωσίας», προσθέτοντας πως «και
για μας, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα
είναι σημαντικό να έχουμε
δίπλα μας μια ισχυρή Ρωσία»,
ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία
στην υποστήριξη της Μόσχας
που συνέβαλε στην επιβίωση
του κυπριακού κράτους,

όπως ανέφερε. Χαιρετίζοντας
τη ρωσική πρόταση για τη
δημιουργία ενός νέου συστήματος ασφάλειας στον κόσμο,
ο Πρόεδρος Χριστόφιας υπογράμμισε ότι η ανθρωπότητα
πρέπει και έχει ανάγκη από
ένα νέο σύστημα ασφάλειας,
που να στηρίζεται στις αρχές
του διεθνούς δικαίου και του
Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ.
«Τα σύγχρονα κράτη πρέπει
να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να σέβονται
στην πράξη την ανεξαρτησία,
την εδαφική ακεραιότητα των
κρατών, ανεξάρτητα από το
μέγεθος και τη στρατιωτική
ισχύ που διαθέτουν», τόνισε.
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε και στις διμερείς
σχέσεις, σημειώνοντας ότι
από το πιο πρόσφατα παρελθόν ξεχωρίζουν οι κοινοί
αγώνες των Κυπρίων και των
Ρώσων εθελοντών που πολέμησαν στο πλευρό των δημοκρατικών δυνάμεων στην
Ισπανία και στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ενώ σημείωσε και τη
συμβολή Ε/κ και Τ/κ στον
αγώνα εναντίον του ναζισμού
και του φασισμού. Σημείωσε,
επίσης, και τα εκατομμύρια
θύματα από τη Ρωσία στον
αγώνα αυτό. Κάνοντας ειδική
μνεία στους πολιτικούς δεσμούς ΕΣΣΔ – Κύπρου και
ακολούθως Ρωσίας – Κύπρου,
ο Πρόεδρος τόνισε «δεν θα
ήταν υπερβολή να πω ότι η
επιβίωση του κυπριακού κράτους οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην ηθική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας
και στη θωράκιση που μας
προσφέρουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, στην υιοθέτηση
των οποίων η χώρα σας
έπαιξε καθοριστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο». Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για τη σταθερή
και συνεπή, βάσει αρχών,
υποστήριξη της Ρωσίας και
προηγουμένως της ΕΣΣΔ.

«Αφού ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου και την
αποκατάσταση του πλήρους
σεβασμού της ανεξαρτησίας,
εδαφικής ακεραιότητας και
κυριαρχίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας συνεχίζεται,
προσβλέπουμε στην ενεργό
εμπλοκή της Ρωσίας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, στα πλαίσια της
αποστολής καλών υπηρεσιών
του ΓΓ του ΟΗΕ και στη βάση
των ψηφισμάτων του ΣΑ για
την Κύπρο», επεσήμανε ο
Πρόεδρος Χριστόφιας. Αναφορικά με το μέλλον των διμερών σχέσεων, εξέφρασε
αισιοδοξία ότι αυτό διαγράφεται «εξαίρετο», ενώ καταλήγοντας επανέλαβε την
πρόσκλησή του προς το
Ρώσο Πρόεδρο να επισκεφθεί
την Κύπρο, την οποία ήδη
έχει επισκεφθεί ιδιωτικά,
όπως ανέφερε, αλλά αυτή τη
φορά ως Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. («Χαραυγή», 20 Νοέμβρη, 2008)

Πως πετυχαίνει μια
ελληνική κοινότητα
στην Τσεχία
του
Ηλία Μιχόπουλου
Όταν ο Ελληνισμός στην Τσεχία είναι ενωμένος και καλά
οργανωμένος γίνεται ακόμα
πιο δυνατός και ισχυρός. Και
τότε οι δραστηριότητές του
είναι επιτυχημένες. Γι’ αυτό,
αυτοί που παίρνουν την ευθύνη, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων της
κάθε κοινότητας πρέπει να
είναι άνθρωποι ικανοί, εργατικοί, φλογεροί πατριώτες με
βαθιά ριζωμένη μέσα τους
την αγάπη και αφοσίωση στα
ελληνικά δρώμενα. Όλοι
αυτοί οι άνθρωποι είναι εθελοντές, δεν αμείβονται για το
χρόνο που θυσιάζουν, είναι
άνθρωποι που έχουν πείρα
στα κοινοτικά (και πρέπει να
είναι έμπειροι), και πιστεύουν
σε αυτό που κάνουν.
Όλοι αυτοί οι εθελοντές χρειάζονται και τη βοήθεια μας
για να γίνει ο ελληνισμός στην

Τσεχία ακόμα πιο ισχυρός. Για
να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να διατηρήσουμε
την ταυτότητά μας. Πιστεύουμε ότι κανένας εθελοντής δεν επιδιώκει
προσωπικά συμφέροντα, και
ούτε πρέπει να τα επιδιώκει.
Όταν γίνεται μια καλή δουλειά γρήγορα έρχονται και τα
καλά αποτελέσματα. Συνάμα,
και τα μέλη των κοινοτήτων
είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι.
Δυστυχώς, ακόμα υπάρχουν
Έλληνες και Ελληνίδες στην
Τσεχία που δεν έχουν γίνει
μέλη των κοινοτήτων μας και
μερικοί ούτε καν ξέρουν ότι ο
Ελληνισμός στην Τσεχία είναι
οργανωμένος με πλούσιες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, με
οργανωμένα σχολεία για την
εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, την ιστορία μας και
πολιτισμό. Τους καλούμε να
έρθουν, να πλησιάσουν τις
κοινότητές μας, να συμβάλουν και αυτοί στην παραπέρα ανάπτυξη της δράσης
του Ελληνισμού στην Τσεχία.
Διότι όπως έλεγε ο παππούς
μου τσοπάνος, «το ξεκομμένο
πρόβατο το τρώει ο λύκος».
Θα ήθελα να αναφέρω μερικές ελληνικές κοινότητες για
τη δράση τους και το καλό
παράδειγμα που δίνουν το
πώς πρέπει να λειτουργεί μια
κοινότητα για να πετυχαίνει.
Οι ελληνικές κοινότητες όπως
είναι αυτών της Πράγας,
Κρνοβ-Πόλης, Μπρνο, Γέσενικ
και Σούμπερκ έχουν αρκετές
επιτυχίες στην προβολή του
Ελληνισμού μέσω των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Έχουν πολύ καλά
χορευτικά συγκροτήματα, ορχήστρες που με τις παραστάσεις τους στην Τσεχία και στο
εξωτερικό δείχνουν πως η
καρδιά του Ελληνισμού χτυπά
δυνατά στο κέντρο της Ευρώπης. Σε πολλές κοινότητες συνεχίζεται η διδασκαλία και η
εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας αν και υπάρχουν
πολλές αντικειμενικές δυσκολίες.
Μια κοινή εκδήλωση με επιτυχία ήταν και το Φεστιβάλ

στην Όστραβα στο οποίο
γιορτάσαμε τη σημαντική
επέτειο για τα 60 χρόνια από
τον ερχομό των μικρών παιδιών στην Τσεχοσλοβακία,
γλυτώνοντας έτσι από τον
κίνδυνο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Προσωπικά, θέλω να εκφράσω τη
χαρά μου για την επιτυχία του
γιορτασμού αυτού αν και
υπήρχαν λάθη το όσο αφορά
την έννοια και το περιεχόμενο αυτής της επετείου.
Είμαι ένα από τα τότε παιδιά
του παιδοσώσιμου του 1948
από τον μοναρχοφασισμό,
από τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και από τις βόμβες
ΝΑΠΑΛΜ των Αγγλοαμερικανών. Η μνήμη μας για αυτή
την εποχή μας συγκινεί βαθιά.
Άλλες δραστηριότητες των
κοινοτήτων μας (Πράγα,
Κρνοβ, Όστραβα) είναι οι διάφορες εκδρομές και κατασκηνώσεις που οργανώνονται για
τα παιδιά και συνταξιούχους
στην Τσεχία και στην Ελλάδα.
Μέσω αυτών των εκδρομών
τα μέλη των κοινοτήτων ενώνονται ακόμα πιο πολύ.
Και τώρα θέλω να αναφερθώ
και σε ένα αρκετά σοβαρό
θέμα – η έκδοση του περιοδικού «Καλημέρα» από την Ελληνική Κοινότητα της Πράγας.
Το περιοδικό αυτό είναι το
μόνο περιοδικό που εκδίδεται
στα ελληνικά. Το περιοδικό
αυτό στέλνεται δωρεάν σε
όλες τις κοινότητες, όπως και
σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχουν Έλληνες
και φυσικά στην Ελλάδα. Η
έκδοση αυτού του περιοδικού γίνεται με πολλή θυσία
και προσπάθεια μερικών ανθρώπων και με τεράστιες δυσκολίες – μόνο αυτοί που δεν
ξέρουν, δεν κατανοούν. Παρ’
όλες τις επιθέσεις και αντεπιθέσεις κατά του περιοδικού,
με τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του, με τις οικονομικές
δυσκολίες, φτάνει στα χέρια
μας και το διαβάζουμε με ενδιαφέρον. Είναι πολλοί που το
συμπαραστέκονται, είναι πολλοί από μας που βοηθάμε,
έχει πολλούς πιστούς αναγνώστες μεταξύ μας, και αρκετούς συνεργάτες που
15

γράφουν, κτλ. Είναι το περιοδικό που προσπαθεί να καταγράψει τις αναμνήσεις μας για
τους αγώνες μας, για λευτεριά
και δικαιοσύνη.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που
κάνουν τα παράπονα τους
στα παρασκήνια χωρίς καμιά
συγκεκριμένη κριτική, χωρίς
να γράψουν τη γνώμη τους
στο περιοδικό. Τα παράπονα
τους είναι ότι δήθεν δεν τους
καλύπτει, ότι δεν τους αντιπροσωπεύει και ότι δήθεν δεν
ενημερώνει τους αναγνώστες
για τη δουλειά και τις δραστηριότητες των άλλων κοινοτήτων.
Εγώ πιστεύω ότι αυτές είναι
κατηγορίες και συκοφαντίες,
διότι κανείς μέχρι τώρα δεν
έχει αποδείξει ότι έχει στείλει
ανταπόκριση ή άρθρο στο
περιοδικό, και το περιοδικό
δεν το δημοσίευσε χωρίς εξηγήσεις. Οι συκοφαντίες αυτές
μου φαίνονται σκόπιμες, είναι
μια άδικη σκόπιμη επίθεση.
Το φταίξιμο το βλέπω σε σας
διότι δε γράφεται ανταποκρίσεις για τη δράση σας, δε
στέλνετε φωτογραφίες από
τις εκδηλώσεις σας, δε συνεργάζεστε με το περιοδικό. Πώς
μπορεί να είναι η σύνταξη του
περιοδικού ενημερωμένη για
τη δική σας δουλειά και
δράση όταν δεν γράφετε οι
ίδιοι;
Μερικοί λεν ότι το περιεχόμενο «δεν ανταποκρίνεται
στην εποχή μας», και ότι έχει
ένα περιεχόμενο της «άκρας
αριστεράς». Θέλω να διαμαρτυρηθώ διότι για μένα αυτά
είναι συκοφαντίες και δεν βασίζονται στην αλήθεια. Τα
άρθρα, οι συνεντεύξεις και
φωτογραφίες για τους κληρικούς, επισκόπους, πρέσβεις,
αντιπρόσωπους πρεσβειών
σίγουρα δεν αφοράν «την
άκρα αριστερά». Το ποιο σημαντικό όμως είναι, ότι το περιοδικό γράφει για την
ιστορία μας. Είμαστε γέννημα
και θρέμμα μιας ιστορίας που
δεν έχουμε το δικαίωμα να
απαρνηθούμε.
Αυτή η ιστορία γράφτηκε με
αίμα και δεν πρέπει να αμαυρώνουμε τη μνήμη των νεκρών παππούδων και
πατεράδων μας.

Δεν πρέπει και δεν έχουμε το
δικαίωμα να αμαυρώνουμε
τους ηρωικούς αγώνες τους.
Δεν πρέπει και δεν έχουμε το
δικαίωμα να αμαυρώνουμε
τη μνήμη των ηρώων μας,
της Εθνικής Αντίστασης και
του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας. Μα ποιοι είναι αυτοί
και με ποιο δικαίωμα θέλουν
να απαγορεύσουν τη δημοσίευση άρθρων για τους απελευθερωτικούς αγώνες και
να τα χαρακτηρίζουν ως
«άκρα αριστερά»; Ποιοι είναι
αυτοί οι δημοκράτες που
απαιτούν απαγορεύσεις; Το
ΚΚΕ είναι νόμιμο κόμμα στην
Ελλάδα και έχει τους Ευρωβουλευτές του στην Ευρωβουλή. Τέτοια παράπονα
ακούγονται εδώ στην Τσεχία
και όχι στο εξωτερικό και
στην Ελλάδα όπου οι αναγνώστες δεν απαγορεύουν
και δεν απαιτούν την παρανομία κομμάτων. Γι’ αυτό
όλους αυτούς τους «δημοκράτες» θα τους παρακαλέσω να διαβάζουν το
περιοδικό, να δουλεύουν και
μετά ας γράφουν τις εντυπώσεις και τα παράπονά τους.
Είμαι βέβαιος ότι το περιοδικό μας θα τα δημοσιεύσει.
Για να καταλαβαίνει κάποιος
μια δουλειά, πρέπει να συμμετέχει μαζί με αυτούς που
θυσιάζουν τα πάντα για να
επιβιώσει ο Ελληνισμός, είτε
με πολιτιστικές εκδηλώσεις,
είτε με την έκδοση βιβλίων
και περιοδικών, είτε με οργανωτική δράση.
Καλώ όλες τις κοινότητές
μας, όλους τους Έλληνες και
Ελληνίδες, τους Προέδρους
Κοινοτήτων να ψάχνουν
αυτά που μας ενώνουν. Να
σταματήσει η εχθρότητα, ζήλεια και τα κουτσομπολιά, τα
προσωπικά μας συμφέροντα
και οι ασήμαντες παρεξηγήσεις. Ας δείξουμε τον Ελληνισμό στην Τσεχία στη
μεγαλοπρέπεια του, στη μεγαλοψυχία του και στην ενότητά του. Ενωμένοι θα
κερδίσουμε πολλά. Διχασμένοι θα χάσουμε πολλά.
Η «Καλημέρα» αφιερώνει το
ποίημα του Μπρεχτ σε
όλους τους «κουρασμένους»
Έλληνες στην Τσεχία…

Μαθαίνουμε ότι άλλο δε θέλεις να
δουλέψεις μαζί μας
Μπέρτολτ ΜΠΡΕΧΤ
Μαθαίνουμε ότι άλλο δε θέλεις
να δουλέψεις μαζί μας.
Είσαι σπασμένος. Δεν μπορείς άλλο
εδώ κι εκεί να τρέχεις.
Παραείσαι κουρασμένος. Δεν μπορείς άλλο πια
τίποτα να μάθεις.
Είσαι τελειωμένος.
Δεν μπορούμε πια ν’ απαιτήσουμε από σένα κάτι
ακόμα να κάνεις.
Μάθε λοιπόν:
Τα απαιτούμε.
Αν είσαι κουρασμένος και σε πάρει ο ύπνος
δε θα βρεθεί κανένας να σε ξυπνήσει
και να σου πει:
Σήκω, το φαγητό είναι έτοιμο.
Και γιατί νάναι έτοιμο το φαγητό;
Αν άλλο δεν μπορείς εδώ κι εκεί να τρέχεις
θα μείνεις ξαπλωμένος. Δε θα βρεθεί κανένας
να σε ψάξει και να σου πει:
Γίνεται επανάσταση. Τα εργοστάσια
σε περιμένουν.
Και γιατί να γίνεται επανάσταση;
Αν είσαι πεθαμένος, θα σε θάψουν
είτε συ φταις, είτε όχι για το θάνατό σου.
Λες ότι: Αγωνίστηκες πολύ καιρό.
Να συνεχίσεις ν’ αγωνίζεσαι δεν μπορείς άλλο.
Μάθε λοιπόν:
Είτε συ φταις, είτε όχι
αν δεν μπορείς άλλο να συνεχίσεις
ν’ αγωνίζεσαι, θ’ αφανιστείς.
Λες ότι έλπιζες πολύ καιρό. Να συνεχίσεις
να ελπίζεις δεν μπορείς άλλο.
Τι έλπιζες;
Ότι ο αγώνας θάτανε εύκολος;
Δεν είναι τέτοια η περίπτωση.
Η θέση μας πιο άσκημη είναι απ’ ότι νόμιζες.
Έτσι η κατάσταση είναι:
Αν το υπεράνθρωπο δεν κατορθώσουμε
πάμε χαμένοι.
Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κανείς μας
δεν μπορεί ν’ απαιτήσει θ’ αφανιστούμε.
Οι εχθροί μας περιμένουνε ακριβώς αυτό:
Να κουραστούμε
σαν ο αγώνας στο πιο πικρό σημείο του φθάσει
είναι οι αγωνιστές πιο κουρασμένοι.
Όσοι αγωνιστές παραείναι κουρασμένοι
Χάνουν τη μάχη. (από το ΔΕΛΤΙΟ, ΠΕΕΠΠ, αρ.127, σ. 30)
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Από την ΕΚ Γέσενικ
Μια αξιόλογη πρωτοβουλία για θαυμάσιες
διακοπές στην Ελλάδα
του
Ηλία Μιχόπουλου
τις εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας Γέσενικ, πριν πέντε,
έξι χρόνια, πρόεδρος εκλέχτηκε η Ζαχαρούλα Ιορδανίδου. Όλα αυτά τα χρόνια η Ζαχαρώ έκανε μεγάλη προσπάθεια να συσπειρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη
της Κοινότητας για να αποφευχθεί η διάσπαση στην Κοινότητα. Όλοι βοηθήσαμε και αποκρούσαμε τα εμπόδια και την
διασπαστική δράση μερικών για να μείνει η Κοινότητα ενωμένη. Τώρα όλοι συνεργάζονται σε μια ατμόσφαιρα φιλική για
το καλό της Κοινότητας. Παρά τις γκρίνιες, την όχι και τόση
καλή διαχείριση των οικονομικών στο παρελθόν, σήμερα τα
μέλη είναι ευχαριστημένα διότι τα ιδρυτικά μέλη της Κοινότητας, τα πιστά μέλη και αυτά που πάσχουν για τον Ελληνισμό ,
υποστηρίξανε και υποστηρίζουν το ΔΣ και την Πρόεδρο του
και γι’ αυτό σήμερα αυτή η Κοινότητα είναι δραστήρια με πάρα
πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές στο εξωτερικό και
τη σημασία που έχει δώσει προσωπικά η Πρόεδρος στους συνταξιούχους, τους ανθρώπους που από το 1950 στηρίζουν την
ενότητα αυτής της Κοινότητας.

Σ

Μια καλή ηθική αμοιβή για μας τους συνταξιούχους ήταν η
ιδέα της Προέδρου να οργανώσει μια εκδρομή για μας να πάμε
για 12 μέρες στην Ελλάδα και να απολαύσουμε τις διακοπές
μας κοντά στη θάλασσα, στο Λευκωχώρι, Κασσάνδρας της
Χαλκιδικής. Σε αυτό το όμορφο χωριό εμείς οι συνταξιούχοι
συνοδευόμενοι από μερικούς νέους, περάσαμε πολύ ευχάριστά.
Εξάλλου, η Πρόεδρος και το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Γέσενικ, έχουν αναπτύξει σε πολύ υψηλό επίπεδο διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, γλέντια, εκδρομές για
τους μαθητές και συνταξιούχους. Οργανώνουν και Φεστιβάλ
στο οποίο καλούνται συγκροτήματα των άλλων κοινοτήτων
και από το εξωτερικό – Ελλάδα, Πολωνία και από άλλες χώρες.
Στο Γέσενικ έχουν έρθει χορευτικά συγκροτήματα από την
Ηγουμενίτσα, από το Μεταλλικό, Κιλκίς, και από άλλες περιοχές. Η Πρόεδρος προσπάθησε και δημιούργησε και σχέσεις φιλίας με συλλόγους και κοινότητες, με χορευτικά συγκροτήματα
στην Ελλάδα και αλλού.

ρευτικό συγκρότημα της ΕΚ του Κρνοβ-Πόλης με την ακούραστη, υπέροχη και σεμνή δασκάλα τους Ειρήνη Πέχοβα. Είχαμε
την τιμή μαζί μας να έρθει και ο Πρόεδρος των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Τσεχία, Χρήστος Μπιάλας. Όλες οι παραστάσεις
μας είχανε μεγάλη επιτυχία. Και η φιλοξενία των ομίλων και
του Δημάρχου του Κιλκίς ήταν αφάνταστη, με πλούσιο τραπέζι
και πολλή αγάπη. Με δικά τους έξοδα για το λεωφορείο πήγαμε σε ένα όμορφο χωριουδάκι κοντά στη λίμνη Δοϊράνη
κάτω από το όμορφο Μπέλες. Επισκεφτήκαμε και έναν μεγάλο
καλλιτέχνη, τον Αντώνη Τσολακίδη, γλύπτης, ξυλογράφος και
ξυλογλύπτης, και είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα θαυμάσια
έργα τους. Μεγάλη επιτυχία είχε και η επίσκεψη μας στο
Σταυρό, Θεσσαλονίκης, προσκεκλημένοι από τον Δήμαρχο.
Μας καλοδέχτηκαν στην πλατεία του Πευκοχωρίου στην οποία
δώσαμε και άλλη μια παράσταση μπροστά σε εκατοντάδες θεατές. Χαρήκαμε που συναντήσαμε και πολλούς γνωστούς μας
Έλληνες που επαναπατρίσθηκαν από την Τσεχοσλοβακία. Περάσαμε μια θαυμάσια πολιτιστική και φιλική βραδιά. Προπαντός μετά την παράσταση σμίξαμε με τους θεατές και αρχίσανε
οι συζητήσεις σε μια φιλική ατμόσφαιρα. Πολλούς τους γνωρίζαμε από την Τσεχοσλοβακία, άλλοι ήταν συγγενείς μας που
ήρθαν να μας ανταμώσουν. Δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει τέτοιες συναισθηματικές στιγμές. Η βραδιά αυτή τελείωσε με γλέντι γύρο από ένα πλούσιο τραπέζι με ελληνικά
φαγητά. Και εκεί κουβεντιάσαμε, γλεντήσαμε, τραγουδήσαμε,
χορέψαμε. Και αποφασίσαμε να αναπτύξουμε σε ακόμα πιο
υψηλό επίπεδο τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ μας. Όταν
αποχαιρετιστήκαμε ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε
για τον προορισμό των διακοπών μας, το Λευκωχώρι με τη
θαυμάσια παραλία του. Εμείς οι ηλικιωμένοι ξεκουραστήκαμε
για δέκα μέρες, ενώ οι νέοι μας γλέντησαν και γνώρισαν πολλές γωνιές της πατρίδας μας.

Φέτος είχαμε την τύχη να μας ανταποδώσει τη φιλοξενία μας
στο Φεστιβάλ του Γέσενικ, ο χορευτικός όμιλος των «Αργοναυτών» του Μεταλλικού, Κιλκίς. Αυτή την επίσκεψή μας την συνδυάσαμε και πάλι με διακοπές στο Λευκωχώρι, για τρίτη φορά
(αυτή τη φορά με δικά μας έξοδα).

Ήτανε μια θαυμάσια πρωτοβουλία της Προέδρου της ΕΚ Γέσενικ, με μια άριστη οργάνωση του προγράμματος. Είμαστε ευχαριστημένοι από τις διακοπές μας και ευγνώμονες στην
Ζαχαρούλα και το ΔΣ, καθώς και στην Ειρήνη Πέχοβα και Χρήστο Μπιάλα. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης και
τους νέους μας που μας κάνανε παρέα και που αντιπροσώπευσαν τον Ελληνισμό στην Τσεχία σε υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Είμαστε υπερήφανοι που αφήσαμε καλές εντυπώσεις
στην Ελλάδα για τον Ελληνισμό στην Τσεχία. Και η επιτυχία
οφείλεται στην καλή οργάνωση και συσπείρωση μας, στην
ενότητά μας και όλα αυτά μαζί φέρουν καλά αποτελέσματα.

Στις 28 Αυγούστου ξεκινήσαμε με το λεωφορείο για το Μεταλλικό ως φιλοξενούμενη του Ομίλου των Ποντίων και του προέδρου του, Στάθη Σοφρωνίδη, όπως και από το χορευτικό
όμιλο «Αργοναύτες». Μαζί μας καλέσαμε και το υπέροχο χο-

Αλλά τη μεγαλύτερη μας ευγνωμοσύνη την εκφράζομαι προς
τους Στάθη Σοφρωνίδη, Θανάση Πουταχίδη (Δημαρχείο Αμπελόκηπων), και σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλανε για
αυτή την υπέροχη διαμονή μας στην Ελλάδα.
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Για την υγεία σας…
Τι άλλο μπορείτε να κάνετε με το κρασί…
πρέπει να είναι ελληνικό …
Το οινόπνευμα: Η αντισηπτική δράση του οινοπνεύματος που περιέχεται σε
ευφραντικά ποτά και πρακτικά στο κρασί, φαίνεται
πως είναι γνωστή πριν από τα
Ομηρικά χρόνια. Γιατί ο Όμηρος ήδη αναφέρει πολλές
φορές αυτή τη δράση:
… κι αφού το ξέπλυνε με καθαρό νεράκι
Τα χέρια του ένιψε, κρασί
μαύρο γεμίζοντάς το… (μεταφρ. Δ. Σιατόπουλου)
Η γνώση περιλαμβάνεται και
στα έργα του Ιπποκράτη. Στο
Περί ελκών γράφει:
Έλκεα ξύμπαντα ου χρή τέγγειν πλην οίνω
Δηλαδή δεν πρέπει να διαβρέχουμε κάθε είδους πληγή
παρά μόνο με κρασί. Ενώ στο
Περί υγρών χρήσεως γράφει:
να γιατρεύεται η πληγή τοποθετώντας επάνω της επιθέματα (βουτηγμένα) σε
μισοβρασμένο δυνατό
μαύρο κρασί, ενώ το γλυκό
κρασί φθάνει από μόνο του
στα χρόνια τραύματα, εφ’
όσον χρησιμοποιείται συνεχώς, και το δυνατό λευκό και
μαύρο κρύο κρασί για τη
φλόγωση.
Κρασί συνιστά και ο Γαληνός
για την επούλωση των πληγών (Χ, 273):
Αλλ’ ει και απολύναι δέοι το
έλκος, οίνος ή οξύκρατον ή
αφέψημα πόας αυστηρά παρασκευαζέσθω…
Ο Παύλος ο Αιγινήτης χρησιμοποιεί το οινόπνευμα όχι
μόνο για την αντιμετώπιση
των εξωτερικών τραυμάτων,
αλλά και για τις (χειρουργικές) κακώσεις των εσωτερικών οργάνων, δηλαδή, αν
τραυματισθεί κάπου το έντερο, αυτό που πρέπει να
ενέσεις είναι δυνατό, μαύρο,
χλιαρό κρασί.

δακνόντων ζώων βιβλίο του
συνιστά ραντισμό και καταιονισμό του δαγκώματος με
ξύδι, πράξη που τη θεωρεί
πολύ αποτελεσματική. Το
ξύδι, αυτούσιο ή αναμιγμένο
με νερό αν είναι «αψύ», χρησιμοποιείται και από τη λαϊκή
ιατρική σε πολλές περιπτώσεις: για την αντισηψία τραυμάτων, στον ερεθισμό από
νυγμούς εντόμων, σε κομπρέσα με νερό, ως αναληπτικό στις λιποθυμίες κ.λπ. Ο
Μέγας γράφει και για τη χρησιμοποίησή του από τις λεχώνες για πλύσεις μετά τον
τοκετό (αντισηπτική και αιμοστατική δράση).

Τη γνώση της αντισηπτικής
δράσης του κρασιού έχουν
βέβαια και άλλοι αρχαίοι
λαοί. Ο καλός Σαμαρείτης της
παραβολής πλένει με κρασί
τις πληγές του Ιουδαίου που
βρίσκει τραυματισμένο στο
δρόμο του – παρέχοντας έτσι
και την έννοια του ποιος είναι
ο «πλησίον».
Πιο κοντά στα δικά μας χρόνια, το δημοτικό τραγούδι
μας αποδεικνύει την επιβίωση της χρήσης:
Εγώ δεν έχω τίποτα, λίγο
είμαι λαβωμένος…
…και φέρτε και γλυκό κρασί
από τους Παπαδάτες
Να πλύνω τη λαβωματιά
οπού ‘ μαι λαβωμένος…
Η απλή και αποτελεσματική
αυτή αντισηψία εξακολουθεί
να εφαρμόζεται ακόμα στα
πλαίσια της οικιακής ιατρικής, όχι μόνο με το οινόπνευμα του εμπορίου, αλλά
και με αυτούσια δυνατά οινοπνευματώδη, όπως το τσίπουρο, που άλλωστε
παράγεται «προς ιδίαν χρήσιν» από πολλά νοικοκυριά
σε όλη την Ελλάδα. (Εκτός
από την αντισηπτική του
δράση, το τσίπουρο χρησιμοποιείται για εντριβές σε μυαλγίες, κοινά κρυολογήματα,
γριππώδη σύνδρομα κ.λπ.)

Το νερό: Αντισηπτική δράση
έχει και το νερό, κυρίως σε
ρυπαρούς τραυματισμούς με
ανάμιξη χώματος, παρασχίδων ξύλου κ.λπ. Η μηχανική
τους απομάκρυνση είναι
προϋπόθεση των οποιωνδήποτε παραπέρα χειρισμών. Ο
Gordon αναφέρεται σε δημοσίευμα του Αναγνωστάκη,
χωρίς όμως να το καθορίζει
ακριβέστερα, σύμφωνα με το
οποίο ο Ιπποκράτης γνώριζε
την ασηψία και χρησιμοποιούσε το βρασμένο νερό για
το πλύσιμο των τραυμάτων.
Βεβαίως γνώριζε και την αντισηψία, όπως προκύπτει από
τη χρήση του κρασιού, του
αλατιού, διαλύματος χαλκού
κ.λπ. ουσιών. Ανάλογες θέσεις
υποστήριξε κατά τον Gordon
και ο Hirschberg το 1889,
προφανώς μετά τον Αναγνωστάκη. Είναι πιθανό ότι αναφέρονται σε αυτό που ο
Ιπποκράτης θα έλεγε αποσηψία, όπως προκύπτει από
φράσεις στο Περί υδάτων,
αέρων και τόπων έργο του,
στο οποίο συνιστά το βρασμό του νερού. Δηλαδή ότι

Το ξύδι: Αντισηπτικές ιδιότητες έχει, κατά τον Ιπποκράτη,
και το ξύδι, ιδίως στα νεκρωτικά τραύματα, καθώς και
στις αρθροπάθειες και τις
φλεγμονές.
… όξος δε και άρθροισι ( )
καταχέειν και πυριήν και έλκεσιν τοίσι νεκρώτοισι…
Αρκετά μεταγενέστερος ο Αέτιος ο Αμιδηνός το χρησιμοποιεί για τη θεραπεία των
πρόσφατων πληγών από
δάγκωμα σκυλιού. Στο Περί
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το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίθεμα (κομπρέσα), εάν προηγουμένως
έχει βραστεί. Το γνώριζαν βέβαια από την εμπειρία τους οι
μητέρες, που έβραζαν νερό
για να πλύνουν ερεθισμούς ή
μικροτραυματισμούς στα
παιδιά τους, ή – σήμερα –
χρησιμοποιούν φύσιγγες ή
φιάλες με αποστειρωμένο
αποσταγμένο νερό.

Το αλατόνερο και το θαλασσινό νερό: Ο Ιπποκράτης, στο «Περί υγρών
χρήσιος» σύγγραμμα του, τονίζει την αντισηπτική δράση
του θαλασσινού νερού, που
προστατεύει τα τραύματα
από διαπύηση, όπως συμβαίνει με τα τραύματα των ψαράδων. Το ίδιο υποστηρίζει
και ο Διοσκουρίδης, που γράφει ότι το θαλασσινό νερό και
το αλάτι αναστέλλουν τη διαπύηση και ταριχεύουν (παστώνουν) τα κρέατα και τα
διατηρούν άσηπτα. Από αυτή
την εμπειρική παρατήρηση,
που βεβαίως προϋπήρχε του
Διοσκουρίδη, προκύπτει και
η μεταφυσική και συμβολική
αντίληψη που, παράλληλα,
συνυπήρχε κατά την αρχαιότητα. Οι καθαρμοί των σπιτιών γίνονται, ως είδος
αγιασμού, με «άλεσσι μεμιγμένον ύδωρ», με νερό στο
οποίο έχει διαλυθεί αλάτι.
Φυσική και συμβολική ταυτόχρονα χρήση του θαλασσινού νερού βρίσκουμε στον
Ευριπίδη (Ιφιγένεια η εν Ταύροις, στο 1193), καθώς η ιέρεια Ιφιγένεια
προετοιμάζεται να καθαρίσει
το ομοίωμα της θεάς, που
είχε μιανθεί από τα ματωμένα
χέρια του Ορέστη, λέγοντας:
«η θάλασσα ξεπλένει όλα τα
κακά».

ΘΟΑΣ:Τι πρέπει να κάνουμε, λέγε,
για τους δύο ξένους;
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: Ανάγκη είναι τον νόμο
που έχουμε να σεβόμαστε.
Θ: Μήπως για το έργο εκτός από
τα δοχεία χρειάζεται και ξίφος;
Ι: Με καθαρμούς εξαγνιστικούς
πρώτα θέλω να τους ξεπλύνω.
Θ: Στις πηγές των νερών ή με τη
δροσιά της θάλασσας;
Ι: Η θάλασσα καθαρίζει όλα τα
κακά των ανθρώπων.
Θ: (Έτσι) λοιπόν οσιώτεροι θα πέσουν προς χάριν της θεάς.
Θ: Πήγαινε όπου πρέπει, δεν
αγαπώ να βλέπω ότι δεν πρέπει.
Ι: Πρέπει να εξαγνίσω και το ξύλινο άγαλμα της θεάς
Θ: Μήπως βέβαια με κάποια κηλίδα το μόλυνε ο μητροκτόνος…
Ο Πλούταρχος στο «Περί δεισιδαιμονίας» έργο του αναφέρει ότι
εκείνοι που ασκούσαν εξορκισμούς και μαγεία συνιστούσαν
βάπτιση στη θάλασσα στους δεισιδαίμονες που βασανίζονταν
από εφιάλτες.
Στα νεότερα χρόνια η αντίληψη
της αντισηπτικής δράσης του θαλασσινού νερού (ή του αλατόνερου) παραμένει, και την
εκμεταλλεύεται ακόμα ο άνθρωπος. Η νεότερη ίσως από τις σύγχρονες χρήσεις είναι οι
γαργαρισμοί για πονόλαιμο ή
αμυγδαλίτιδες, αντισηψία στοματοφάρυγγος, εξαγωγές δοντιών
κ.λπ. Όπως και οι αρχαίοι, και οι
νεότεροι Έλληνες πιστεύουν στην
ευεργετική δράση των θαλασσινών λουτρών στην υγεία: προστατεύουν από κρυολογήματα το
χειμώνα, ενισχύοντας συνολικά
την άμυνα του οργανισμού, αποτελούν είδος κινησιοθεραπείας
για τις παθήσεις των αρθρώσεων
κ.λπ. Ανάλογη με εκείνη των αρχαίων είναι και των σύγχρονων Ελλήνων η αντίληψη ότι το αλάτι
«ψήνει» τις πληγές και τις γιατρεύει. (Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η αρχαία ιατρική στη λαϊκή
μας παράδοση», Γ.Α. Ρηγάτος, Εκδόσεις ΒΗΤΑ medical arts, σ. 116122)
(Κ: Εμείς συνιστάμε να πίνετε το
κρασί για εσωτερικά τραύματα…
Όσο για το ελληνικό κρασί θα το
βρείτε στο Greek Corner, στο
Recke Pochoutky, και σε όλα τα
ελληνικά εστιατόρια της Πράγας,
όπως είναι η ταβέρνα Όλυμπος,
το Half&Half, το Άρτεμις, κ.α. )
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Από τη Νέα Υόρκη, Αμερική
Αγαπητή μου κ. Τασούλα Ζησάκη-Χίλι,

Εξομολόγηση

Μέσω του φίλου μου Διονύση Κονταρίνη λαβαίνω τακτικά το περιοδικό
σας ΚΑΛΗΜΕΡΑ, έτσι μαθαίνω νέα
της Τσεχίας και γενικώς του κόσμου
των Ελλήνων, προπαντός αυτών των
παιδιών που εγκατέλειψαν τα σπίτια
τους την εποχή του εμφυλίου, μα και
τους σημερινούς απογόνους τους.
Πράγματι, είναι πολύ πληροφοριακό,
και μαθαίνουμε κι εμείς που είμαστε
από νησιά όπως εγώ που κατάγομαι
από την Κεφαλονιά, τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι τότε. Όπως
όλοι μας φύγαμε μακριά από τη λαίλαπα του πολέμου, εγώ μικρό παιδί
ξανοίχτηκα στη θάλασσα για χρόνια,
μετά αφότου γύρισα σχεδόν όλο τον
κόσμο, κατέληξα στη Νέα Υόρκη
όπου ζω σήμερα.
Επίσης θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου δια την αποστολή του
ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Είναι κάτι το διαφορετικό που μας λείπει εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού.
Σας στέλνω τέσσερα διηγήματα δικά
μου, είναι ιστορίες του πολέμου, της
πείνας, μα και του αγώνα για ένα
ψωμί εδώ στα ξένα.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μου, εκεί θα δείτε πολλές
πληροφορίες και βιβλία μου:
http://pylarow.blogspot.com

Είναι τρομερό, δεν μπορώ να το παραδεχθώ, τελείωσαν τα όνειρα, αυτά που κρατούσαν το ενδιαφέρον στη ζωή, ο ένας μετά
τον άλλο οι πύργοι κατέρρευσαν, τελείωσε
ο αγώνας του μεροκάματου, το αχ βαχ του
γυρισμού τελείωσε. Η προσωρινότητα στο
ξένο κράτος έμεινε ως μονιμότητα, από τη
νοσταλγία έμεινε μόνο η θύμηση, οι φίλοι
χάθηκαν, η γυναίκα κι εγώ γίναμε ένα σύμπλεγμα κοινωνικής συμβίωσης, χάθηκε το
καρδιοχτύπι κι αν υπάρχει είναι άτολμο,
κρυφό, χάθηκαν τα γλέντια, το πιοτό, τα ξενύχτια, χάθηκε και η αθωότητα. Χάθηκαν τα
λιμάνια, οι συγκινήσεις. Χάθηκαν και οι άνθρωποι που ονειρευόμουν αυτοί που με
περίμεναν πίσω στην πατρίδα. Άργησα, άργησα πολύ, νόμιζα ότι θα σταμάταγα το
χρόνο, περίμενα πρώτα ίσως να γινόμουν
πλούσιος, αλλά ο χρόνος μου έγινε Κρόνος,
αυτός που τρώει τα παιδιά του. Τίποτα μονιμότερον από την προσωρινή διαμονή στα
ξένα.

Σας χαιρετώ και ευχαριστούμε
Με εκτίμηση
Γαβριήλ Παναγιωσούλης
2718 Giﬀord Ave
Bronx, New York 104 65
Tel: + 718 822-4905

Κ: Δημοσιεύουμε τα διηγήματα του
Γαβριήλ Παναγιωσούλη
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Ο πνευματικός σύντροφός μου στα τόσα
πολλά χρόνια στα ξένα, ο ελληνικός τύπος,
αυτός κρατούσε αναμμένη την δάδα της ελπίδας του γυρισμού.
Απογοητευμένος κοιτώ τον καθρέφτη,
βλέπω την ομίχλη, από πίσω αμυδρά με
άσπρα μαλλιά ξεχωρίζει ο εαυτός μου, περιμένω τον άνεμο να διώξει την ομίχλη. Μάταιη η αναμονή μου. Δεν φυσά.
Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί; Από μια
γωνιά του εαυτού μου το καταλαβαίνω
αλλά δεν θέλω να το παραδεχθώ, έφυγε η
νιότη, χάθηκαν τα όνειρα, ο κόσμος μου μίκρυνε. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί;
Από μια γωνιά του εαυτού μου το καταλαβαίνω αλλά δεν θέλω να το παραδεχθώ,
έφυγε η νιότη, χάθηκαν τα όνειρα, ο κόσμος
μου μίκρυνε. Ψάχνω με περιέργεια να δω τι
απέμεινε εδώ στα ξένα, ρωτώ τον χρόνο
μου, μου εξομολογείται ότι έμεινε ο ελληνικός τύπος, τα ελληνικά γράμματα, η εφημερίδα, η οποία ακόμα μας δίνει ελληνόφωνες
ελπίδες.

Όχι, τα τόσα χρόνια δεν με άλλαξαν
έμεινα ένας απλός ελληνόφωνος, πιστός στο παρελθόν, το αχ βαχ της μεταναστευτικής ζωής, το κυνήγι της
επιβίωσης, δε μου επέτρεψε πανεπιστημιακή μόρφωση, όπως άλλωστε στην
πλειονότητα των τότε μεταναστών, υποπτεύομαι ότι αν κατόρθωνα να ανέβω
τις σκάλες ανωτέρας μορφώσεως θα
έχανα τον ελληνόφωνο εαυτό μου.

Φαΐ από κατακτητές, όχι ποτέ!
Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια μου, φοβήθηκα την ντροπή, ο Ιταλός με κοίταξε
παράξενα με είδε πόσο χλωμός και κοκαλιάρης ήμουν, τα μάτια μου βαθουλωμένα στις κόγχες τους, απορημένος
πήρε πίσω την καραβάνα με τη σούπα.
Το μίσος νίκησε την ανθρωπιά!
Πόλεμος και ανθρωπιά δεν μπορούν να
συνυπάρχουν.

Εδώ που φτάσαμε θα πρέπει να αισθάνομαι άνετα, με την νέα κατάσταση, με
την νέα μου ιδιότητα: την του παππού.
Αλλά είναι κι αυτό (η του παππού) μια
ευχάριστη αναδρομή στην αθωότητα
των παιδικών μας χρόνων, μια εκπλήρωση μεταλαμπάδευσης των ελληνικών,
της ελληνικής κληρονομιάς στα νέα βλαστάρια που γεννήθηκαν στην νέα μας
πατρίδα.

Όλοι μας μικροί κάνουμε όνειρα, για
εμένα ο βιοπορισμός τα σκότωσε, και
όταν ο χρόνος μου επέτρεψε να ονειρεύομαι δεν με άφηνε να σταθώ σε
χλωρό κλαρί κυνηγώντας με, με το καμουτσί των γηρατειών. Ίσως στην επόμενη ζωή.

Η ζωή είναι σφαίρα και γυρίζει…

ΟΥΛΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
Εποχή πολέμου, της πείνας, ο Ιταλικός
στρατός κατοχής είχε επιτάξει τα καλλίτερα σπίτια του χωριού, στην Κεφαλονιά
μαζί κι ένα δικό μας. Ανεβασμένος ξυπόλυτος στο φράχτη τους ένα παιδάκι 7
χρονών χάζευα που μοίραζαν συσσίτιο
στην αυλή, που κάποτε ήτανε δική μας,
οι φαντάροι με κοίταζαν με πρόσωπα
ανέκφραστα λες και φορούσαν κέρινες
μάσκες.
Τους κοίταζα λαίμαργα, τα μάτια μου
γουρλωμένα μπρος στη θέα του φαγητού, ένας από τους στρατιώτες με λυπήθηκε, με φώναξε και μου έδωσε μια
καραβάνα σούπα κόκκινη με μακαρόνια.
Το σάλιο άρχισε να υγραίνει τη γλώσσα
μου, λίγο ακόμα θα έπεφτε μέσα στη
σούπα. Χαρούμενος πήδηξα το φράχτη,
ανέβηκα τα σκαλοπάτια δυο, δυο και
φώναξα:
Γρήγορα φέρτε μου ένα κουτάλι κοίτα τι
σας φέρνω, αμβροσία.
Η θεια μου που απ’ τον φόβο της έμενε
μαζί μας βγήκε στην εξώπορτα βλοσυρή, άγρια. Που την βρήκες την καραβάνα με τη σούπα την έκλεψες;
Όχι θεια, ένας στρατιώτης μου την
έδωσε, πρόσθεσα με περίλυπο ύφος.
Να πας να την δώσεις πίσω, δεν σου έχω
πει χίλιες φορές να μην παίρνεις τίποτα
από τους κατακτητές;
Ικετευτικά την κοίταξα, Μα θεια πεινάω!
Άντε χάσου από τα μάτια μου, δεν ντρέπεσαι ρε! Πήγαινέ την πίσω δεν τη θέλουμε!

Η ελπίδα, οι Γλάροι.
Η φωνή του δεσμοφύλακα τρυπούσε τ’
αυτιά των κρατουμένων, κρατούσε μια
μαγκούρα έτσι για να δίνει έμφαση στο
ποιος ήταν τ’ αφεντικό.
Ώρα να κλεισθείτε στα κελιά σας ωρυόταν. Έπρεπε να περάσουν μια περιτριγυρισμένη παγωμένη αυλή, όπου σε κάθε
γωνία υπήρχαν σκοπιές με φύλακες, να
ανεβούν στο δεύτερο όροφο από μια
εξωτερική παλαιά σιδερένια και σκουριασμένη σκάλα, ο κρατούμενος σήκωσε το κεφάλι του ψηλά, ένα κύμα
από γλάρους πετούσαν έκαναν βουτιές
στο λιμάνι, κράζοντας χαρούμενα. Άρχισε να τους μετράει, η ελπίδα ελευθερίας φώλιασε μέσα του σα να ήταν
γλάρος. Δεν άντεξε τους φώναξε! Eεε!
εσείς αδέλφια μου, πουλιά να ξέρατε
πόσο σας ζηλεύω που πετάτε ελεύθερα,
θαλασσοπούλια μου, καθρέφτες της
ψυχής μου, που κυνηγάτε τα βαπόρια
στης προπέλας τα αφρώδη απόνερα.
Κάποιος τον έσπρωξε από πίσω, ένας
θόρυβος ακούστηκε, προχωρείτε φώναζαν… το σπρώξιμο από την ανθρώπινη
μάζα ισχυρό, καταπιεστικό. Μάταια κρατιόταν από τις χειρολαβές της σκάλας,
ζήλευε την ελευθερία των γλάρων, δε
άντεχε άλλο. Μπροστά του έχασκε η
πόρτα της φυλακής τα κάγκελά της φάνταζαν σαν δόντια από στόμα θηρίου,
που περίμενε να καταπιούν έναν καινούριο Ιωνά. Σπρώχτηκε, καταβροχθίσθηκε στην κοιλιά του σκοτεινού
ματωμένου υγρού κελιού, ένα κύμα μίσους ανημποριάς τον κυρίεψε, εναντίων
του κατεστημένου, εναντίον των ανθρώπων, δεν είπε τίποτε σε κανένα, ποιος θα
τον άκουγε; Τράβηξε για το στρώμα του,
ξάπλωσε και κλείστηκε στον εαυτόν του
ακόμα πιο πολύ… με όνειρα την ελπίδα,
τα πουλιά, τους γλάρους, τα βαπόρια. Η
λύτρωση ήρθε από τη θάλασσα καβάλα
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σε δελφίνι σε φόρμα βαποριού. Ελεύθερος πλέον αρμένιζε τις θάλασσες παρέα
με τους γλάρους σε ένα ναυτικό βάφτισμα αρμυρού νερού, όπου γνώρισε την
ανθρωπιά την αγάπη τον έρωτα…

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
Περπατώντας την ανηφόρα της ζωής
μου, κάποια στιγμή σταμάτησα ν’ ανασάνω, ο κόσμος βάδιζε δίπλα μου αδιάφορος, τα λεωφορεία γεμάτα κόσμο
έμοιαζαν σαν τεράστιες κινούμενες κιβωτό, περνούσαν πολύ κοντά μου σχεδόν με άγγιζαν, τ’ αυτοκίνητα
κορνάριζαν, κι εγώ σα χαζός άνοιγα το
στόμα μου να πάρω μια ποιο βαθιά
ανάσα, να γεμίσω τα πνευμόνια μου με
αέρα από βρώμικες αναπνοές ανακατωμένες με καυσαέριο για να μπορώ να
συνεχίσω το περπάτημά μου. Ο εαυτός
μου πήγαινε για εξεύρεση εργασίας
μπάρκο στα γραφεία της κάτω πόλης
της Νέας Υόρκης. Είχε βγει φήμη στην
πιάτσα των ξέμπαρκων στους 47 δρόμους ότι ένα βαπόρι έκανε πλήρωμα.
Είχα πάρει την διεύθυνση εκεί κάπου
στο Broadway.
Ο υπόγειος γεμάτος ανθρώπους, ο κόσμος πολύς με συνεπαίρνουν με σπρώχνουν ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα
μέσα. Οι πόρτες κλείνουν, χέρια σηκωμένα κρατώντας τις χειρολαβές, σάρκες
πλαδαρές, μασχάλες που βρωμούν, κορμιά χοντρά, αδύνατα σαρδελο-ποιημένα. Ανοίγει η πόρτα με σπρώχνουν
έξω, αναπνέω την δροσιά του ποταμού,
παίρνω θάρρος πατώ το χρυσό κουμπί
στον ανελκυστήρα να τα εφοπλιστικά
γραφεία. Μπαίνω λαχανιασμένος,, ζητώ
δουλειά, άκουσα ότι ζητάτε πλήρωμα
θαλαμηπόλο λοιπόν εδώ είμαι είπα.
Ούτε ρώτησα μισθό συνήθως σου έλεγαν συλλογική σύμβαση, ούτε τη σημαία
του πλοίου, μου είπαν το όνομα του Βαποριού Εβυσίνθια ούτε αν ήταν στο Ν.
Α. Τ. αυτό που ήθελα ήταν δουλειά.
Ναι βεβαίως χρειαζόμαστε πλήρωμα,
αλλά με κοίταξε έτσι κάπως παράξενα,
θα με είδε μικροκαμωμένο σκέφτηκα,
αλλά, αλλά πρέπει να μπαρκάρεις υπό
δοκιμή κι αν αρέσεις του καπετάνιου
τότε θα σε βάλει Chief Steward, Ε! όχι κι
έτσι είπα, δεν γίνεται, έφυγα και γύρισα
στο ξενοδοχείο.
Βλέπω στη σημερινή εποχή στις γωνίες
των δρόμων της Νέας Υόρκης, και ειδικώς έξω από τις μάντρες οικοδομικών
υλικών τους λαθραίους ως επί το πλείστον μεξικάνους, να σε κοιτούν στα
μάτια και να σε ρωτούν αν χρειάζεσαι
εργάτες.

Όχι δεν σου ζητούν ασφάλεια
ούτε την ανύπαρκτη ασφάλεια
ασθενείας, ή δικαιώματα σωματείου. Απλώς ένα μεροκάματο.
Θυμήθηκα μπουλούκια από
εμάς ναυτικούς κατεβαίναμε
στα γραφεία της κάτω πόλης
του Μανχάταν μπαίναμε και
ρωτούσαμε, we are looking for
employment! Και όχι μόνο στα
ελληνικά εφοπλιστικά αλλά και
στα ξένα, συνήθως ολλανδικά
ή σκανδιναβικά και πειρατικά,
όχι σε αμερικάνικα γιατί αυτά
είχαν σωματείο! Η Νέα Υόρκη
ήταν πόρτο-μαρίνα δεκαετίες
του 50-60+ εμάς σαν ανεπιθύμητους μας κυνηγούσε και η
μεταναστευτική υπηρεσία, έτσι
έζησα πολλά χρόνια τα οποία
έχουν αφήσει ίχνη πεζοδρομίου που δεν μου επιτρέπεται
να τα ρίξω στη λήθη του παρελθόντος. Τότε χάνεται ένα
κομμάτι του εαυτού μου. Παίρνοντας ως παράδειγμα την τότε
ζωή, βλέπω ότι τότε είμαστε
εμείς οι λαθραίοι, οι ζητιάνοι,
σήμερα είναι οι λατινοαμερικάνοι, αύριο κάποια άλλη φυλή, ο
κύκλος της ζωής για να ολοκληρωθεί μια σε φέρνει από
κάτω μια από πάνω.
Τα χρόνια πέρασαν διαβήκανε
ο κάθε ένας μας κάπου έβαλε
ρίζες, άνθισε κλαριά, με κοπιαστική εργασία ήρθε μια αναγνώριση στην θετή πατρίδα.
Επιτέλους έγινες ένας νόμιμος
αριθμός. Είσαι μια μονάδα από
ένα άθροισμα πολύχρωμων
αριθμών, λες και είναι ουράνιο
τόξο.
Το κατεστημένο σε αναγνωρίζει μόνο με τον αριθμό σου.
Εκεί προσθέτεται και ο δικός
σου απρόσωπος κοινός, σ’ ένα
καζάνι όπου βράζει η αφομοίωση.
Ότι και να έχεις περάσει στην
χώρα που ζεις, ότι και να έχεις
προσφέρει, για την κοινωνία,
δεν είσαι γι’ αυτούς παρά ένας
αριθμός μ’ ελληνική προφορά,
τόσο ελληνική που σε ξαναρωτούν για να σιγουρευτούν ότι
είσαι ένας νόμιμος αριθμούς,
ένας αριθμός χαμένος μέσα σε
τόσους άλλους άγνωστους
αριθμούς. Κι όταν πεθάνεις, πεθαίνει ένας αριθμός.

25η Νοέμβρη. Επέτειος της Εθνικής Αντίστασης

Επιχείρηση Γοργοπόταμος.
Ο ρόλος της Βρεττανικής Αποστολής πάνω στα ελληνικά βουνά δεν ήταν τίποτε
άλλο από την προετοιμασία του Ματωμένου Δεκέμβρη και του Εμφύλιου.
Γράφει ο Διονύσης Ε. Κονταρίνης. Νέα Υόρκη Νοέμβριος 2008
denniskontarinis@yahoo.com
patrinos12@hotmail.com
Τη νύχτα της 1ης Οκτωβρίου του 1942, πάνω από την περιοχή της Γκιώνας ανοίγουν τα αλεξίπτωτα των Άγγλων σαμποτέρς, που έχουν φτάσει από το Κάίρο με αντικειμενικό σκοπό
την ανατίναξη κάποιας από τις σιδηροδρομικές γέφυρες, που ενώνουν την βόρεια με τη
νότια Ελλάδα. Ένα σαμποτάζ που θα έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα ανεφοδιασμού στο Africa Corp του Ρόμμελ.
Σχεδόν δυό μήνες αργότερα, την 25η Νοεμβρίου το κλιμάκιο αυτό με την συμμετοχή ομάδων ανταρτών του ΕΛΑΣ υπό τον Άρη Βελουχιώτη και του ΕΔΕΣ υπό τον Ναπ. Ζέρβα ανατίναξαν την γέφυρα του Γογοπόταμου.
Οι συνέπειες γιά την Γερμανία και ιδιαίτερα γιά την στρατιά του Ρόμμελ, στην Αφρική, υπήρξαν ανυπολόγιστες, αφού έτσι έκλεισε γιά μεγάλο διάστημα η κυριώτερη οδός ανεφοδιασμού γιά το Africa Corp.
Παρ΄όλες τις επεμβάσεις που κατά καιρούς αποτολμήθηκαν προκειμένου να διαστρεβλωθεί
η αλήθεια σχετικά με το μεγαλύτερο σαμποτάζ κατά τη διάρκεια του Β! Παγκοσμίου πολέμου, όπως έχει χαρακτηριστεί η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου και έτσι να μειωθεί η καθοριστική συμμετοχή του ΕΛΑΣ σ΄αυτή την επιχείρηση, το ιστορικό της
ανατίναξης είναι πλέον γνωστό με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.
Το πρωινό της; 26ης Νοεμβρίου του 1942 η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου ήταν
ένα γεγονός. Ένα γεγονός που συνεκλόνησε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και καταγράφτηκε στην ιστορία. Κι΄ήταν η μόνη φορά που οι δυό παρατάξεις, ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ συνεργάστηκαν. Από κει και πέρα τον λόγο θα έχουν οι Άγγλοι.
Τι έγινε όμως από κει και πέρα; Ποιός ο λόγος να παραμείνουν οι Άγγλοι σαμποτέρ πάνω
στα ελληνικά βουνά; Ποιός θα ήτανε πλέον ο ρόλος τους ανάμεσα στις αντάρτικες δυνάμεις
και των δύο παρατάξεων; Σε τι θα βοηθούσε η παρουσία τους εκεί; Με ποιού το μέρος θα
τοποθετούσαν, όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τις ενισχύσεις που τυχόν θα αποστέλλονταν από την Μέση Ανατολή;
Ο σκοπός της παραμονής των Άγγλων στα βουνά, μετά από την ανατίναξη της γέφυρας,
υπήρξε το καθοριστικό σημείο γιά την εξέληξη της Εθνικής Αντίστασης και την τύχη της Ελλάδας αλλά και σημάδεψε ακόμη και την μεταπολεμική πορεία της.
Είναι γεγονός πως όταν στο στρατηγείο του Καϊρου αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε η επιχείρηση Γοργοπόταμος, είχε προβλεφθεί και σχεδιαστεί οποσδήποτε και η επιστροφή του
κλιμακίου των σαμποτέρς από κάποια ελληνική ακτή αφού τελείωνε η επιχείρηση και το
στρατηγείο λάβαινε το σχετικό σήμα του τέλους της αποστολής.
Ένα άλλο γεγονός είναι ότι το στρατηγείο του Καϊρου δεν είχε ακριβή εικόνα του αντιστασιακού αγώνα που διεξήγετο τότε στα ελληνικά βουνά. Κι΄ακόμη πιό ανακριβής ήταν η εικόνα που είχαν οι Άγγλοι γιά τον ΕΛΑΣ, του οποίου γνώριζαν την ύπαρξη αλλά αγνοούσαν
τη δύναμή του. Γνώριζαν φυσικά πως στην περιοχή του Βάλτου της Ηπείρου είχε κάμει πριν
λίγο καιρό την εμφάνησή του ο Ζέρβας. Και τούτο το γνώριζαν διότι ήσαν αυτοί οι ίδιοι, οι
Άγγλοι, που με εκβιασμό και απειλές τον είχαν υποχρεώσει να βγει στο βουνό.Όχι τόσο γιά
να ενοχλεί του Γερμανοϊταλούς, αλλά περισσότερο γιά αντιπερισπασμό στο Εαμικό κίνημα.
Σ΄αυτόν λοιπόν, στον Ζέρβα, μοιραία στηρίχτηκαν οι Άγγλοι και σε κάποιον πράκτορά τους,
στην Αθήνα ονόματι Σεφεριάδης, ο οποίος όμως δεν είχε καμμιά συγκεκριμένη επαφή με
τον αρχηγό του ΕΔΕΣ, αλλά γνώριζε και ελάχιστα γιά τον ΕΛΑΣ.
Έτσι το κλιμάκιο των Άγγλων σαμποτέρς αλλά και το στρατηγείο του Καϊρου δεν είχαν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που θα βρουν τους ανθρώπους, που υποτίθεται θα έπρεπε να
τους περιμένουν πάνω στα ελληνικά βουνά.
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Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, αφού η έλλειψη συντονισμού στοίχισε την απώλεια πολύτιμου χρόνου και παρ΄ολίγον να ναυαγήσει και
αυτή τούτη η επιχείρηση.
Στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, ο Ζέρβας δεν ήταν
σε θέση να παρατάξει περισσότερους από 60 άντρες κι΄αυτούς ανέτοιμους γιά μια τέτοια επιχείρηση. Απόδειξη τούτου οτι, κατά την
διάρκειά της κι΄ενώ το όλο εγχείρημα της ανατίναξης βρισκόταν στο
πλέον κρίσιμο σημείο, οι άντρες του Ζέρβα δεν κατάφεραν να εξουδετερώσουν το ιταλικό φυλάκιο στη νότια πλευρά της γέφυρας, που
ήταν και η αποστολή τους και η κατάσταση σώθηκε την τελευταία
στιγμή από την επέμβαση των εφεδρικών δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Άλλωστε η ολική δύναμις του ΕΔΕΣ τότε δεν ξεπερνούσε τους τριακόσιους
άνδρες. Ένας αριθμός, που δεν ήταν δυνατόν να εμπνεύσει καμμιά εμπιστοσύνη στους Άγγλους – και ιδιαίτερα η ανύπαρκτη μαχητική τους
ικανότητα – όχι μόνο γιά την επιχείρηση του Γοργοπόταμου αλλά
ακόμη και γιά τις οποιεσδήποτε εξελήξεις στο μέλλον. Εξ΄άλλου ο περιορισμένος χώρος της περιοχής όπου εκινείτο ο Ζέρβας, αλλά και ο
έλεγχος των γύρω περιοχών από τις πολυάριθμες δυνάμεις του ΕΛΑΣ,
δεν άφηναν γιά τον Ζέρβα πολλά περιθώρια στρατολογίας.
Αντίθετα, ο ΕΛΑΣ, διέθετε μιά αριθμητική δύναμη μερικών χιλιάδων
μαχητών, οι οποίοι κάτω από την αυστηρή καθοδήγηση του Άρη Βελουχιώτη αλλά και άλλων εμπείρων αξιωματικών και καπαιτανέων,
είχαν αναδειχτεί σε φοβερούς πολεμιστές, γνώστες ιδιαίτερα του ανταρτοπολέμου. Παράλληλα οι περιοχές τις οποίες ήλεγχε το αριστερό
κίνημα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΕΛΑΣ, ήσαν πάρα
πολλές. Ρούμελη, Θεσσαλία, ένα μέρος της Ηπείρου, Μακεδονία,
Θράκη, αλλά και τα περισσότερα από τα νησιά ακόμη, ήσαν κάτω από
τον έλεγχο των αριστερών δυνάμεων. Επίσης στις πόλεις το ΚΚΕ είχε
καταφέρει όχι μόνο να εντάξει στις τάξεις του το μεγαλύτερο μέρος
του λαού, αλλά είχε οργανώσει και οχυρώσει συνοικίες στις οποίες οι
Γερμανοί δεν τολμούσαν να πατήσουν.
Είναι γεγονός ότι τη χρονική περίοδο που το κλιμάκιο των Άγγλων
σαμποτέρς βρισκόταν στα ελληνικά βουνά η Ελλάδα ήταν κλεισμένη
στην κομμουνιστική αγκαλιά.
Ο Μάγερ και ο Γουντχάουζ είναι οι πρώτοι που θα έχουν μιά πλήρη
και αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας που επικρατούσε τότε
στα ελληνικά βουνά. Και φυσικά ήταν μέσα στα καθήκοντά τους να
ενημερώσουν το Κάϊρο και κατά συνέπεια και το Λονδίνο. Είναι η
στιγμή που ο Τσώρτσιλ θα καταλάβει ότι θα πρέπει να ετοιμαστει γιά
κάποια δυναμική επέμβαση. Έτσι αποφασίζεται η παραμονή στην Ελλάδα του κλιμακίου των σαμποτέρς και η μετονομασία τους σε Βρετανική Αποστολή.
Στα σχέδια του Τσώρτσιλ, πολύ πριν από τη διάσκεψη της Γιάλτας –
εκεί που τόσο αναίσχυντα μοιράστηκε πάνω σ΄ένα κομμάτι χαρτί ο
κόσμος και η τύχη του – υπήρχε η κυριαρχία της Αγγλίας στην Ελλάδα
και ένας πολιτικοστρατιωτικός έλεγχος πάνω της. Γιά να γίνει όμως
αυτό το σχέδιο πραγματικότητα, έπρεπε με κάθε τρόπο να απαλλαγεί
η Ελλάδα από τον κομμουνιστικό κλοιό. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και
πάνω σ΄αυτό το σχέδιο ο Τσώρτσιλ δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα. Και την απόφασή του αυτή θα την δείξει δυό χρόνια αργότερα ,
στην Αθήνα, τον Δεκέμβρη του ΄44.
Γιά την ώρα γνωρίζει πολύ καλά πως το τέλος του πολέμου είναι
ακόμη μακρυά και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα γερό “μάτι” πάνω
στα βουνά της Ελλάδας και πλάϊ στον Άρη Βελουχιώτη και τους αντάρτες του, με ό,τι αυτό μπορεί να αποφέρει. Και αυτό το “μάτι”θα
είναι ο αρχηγός της αποστολής των σαμποτέρς, ο Έντυ Μάγερ.
Ο Μάγερ θα ανταποκριθεί τέλεια στον ρόλο που θα του ανατεθεί γιά
την παρεμπόδιση του έργου του ΕΛΑΣ πάνω στα βουνά
Σε μυστική του έκθεση με την κωδική ένδειξη Χ.85-L.S της 12ης Αυγούστου 1943 προς το στρατηγείο του Καϊρου θα γράψει.:
“Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες σας, έδωσα εντολή στους Άγγλους και Έλληνες πράκτορες που εργάζονται κάτω από τη διοίκησή
μου, να τορπιλλίσουν το έργο του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ και να εμποδίζουν την σταθεροποίηση των θέσεών τους που θα οδηγούσε σε εξασφάλιση μιάς δεσπόζουσας επιρροής τους στην Ελλάδα...”
Στην ίδια έκθεσή του, ο Μάγερ, λίγο πάρα κάτω γράφει.:
“Η πολιτική και στρατιωτική οργάνωση του ΕΔΕΣ παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο. Είναι επιβεβλημένο να του χορηγηθεί πολεμικό
υλικό και να τον ενισχύσουμε ηθικά. Κατά τη γνώμη μου η οργάνωση
αυτή θα μας είναι χρήσιμη αφ΄ενός σαν αντιστάθμισμα προς τον
ΕΛΑΣ και αφ΄εταίρου, όταν θα έχει ενισχυθεί, θα μπορεί ενδεχομένως
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να αξιοποιηθεί και εναντίον του. Μιά μέρα θα καταστεί αναγκαίο να
διαλυθεί ο ΕΛΑΣ...” (ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ MAΣ Ζακ Ντε
Λωναί. Λωζάνη 1967)
Παρ΄όλα αυτά, ο Μάγερ θ΄αποτολμήσει να δει κάποια στιγμή το δίκιο
του αριστερού κινήματος και σ΄ένα από τα σημειώματά του προς την
κυβέρνηση του Λονδίνου θα προσπαθήσει να μιλήσει “...γιά ζήτημα
δημοψηφίσματος μετά τον πόλεμο, σαν καθολικό αίτημα των αντιστασιακών...” Όμως αυτό θα είναι το τέλος του σαν αρχηγός της Βρετανικής Αποστολής στην Ελλάδα
Πολύ σύντομα ο Μάγερ θα αντικατασταθεί από τον Κρις Γουντχαουζ,
όταν θα θελήσει να δείξει ευαισθησία και τιμιότητα προς τους μαχητές του ΕΛΑΣ, αρετές που δεν συμβιβάζονται με τις απαιτήσεις και
τους σκοπούς του Τσώρτσιλ. Γιατί ο Τσώρτσιλ έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την ένοπλη επέμβαση στην Ελλάδα.
Ο Γουντχάουζ υπακούοντας στις προσταγές του Λονδίνου θ΄αρχίσει
να κινεί τα νήματα γιά τον αλληλοσπαραγμό των ανταρτών των δύο
παρατάξεων, πολύ πιό δυναμικά από τον Μάγερ.Ο ίδιος σε διάλεξη
που έδωσε στο Μόναχο το 1958 θα μιλήσει καθαρά γιά “…διπλή πολιτική της αγγλικής κυβέρνησης στηνΕλλάδα και το πόσο μοιραία
υπήρξε η πολτική αυτή γιά την τύχη της χώρας μετά τον πόλεμο...”
Ο ΕΛΑΣ και γενικά το αριστερό κίνημα στην Ελλάδα, στερούμενο μιά
ικανής πολιτικής ηγεσίας, θα πέσει σε όλες τις παγίδες που θα φροντίσει έντεχνα να στήσει ο Γουντχάουζ. Ο Ζέρβας απλά θα δεχτεί να παίξει το παιγνίδι των Άγγλων. Ουσιαστικά ο Εμφύλιος έχει ήδη αρχίσει.
Όμως οι Άγγλοι συνεχίζουν να προετοιμάζονται γιά το μεγάλο χτύπημα που θα δοθεί μετά την απελευθέρωση της χώρας. Ο Δεκέμβριος
και ο Εμφύλιος πρέπει να προετοιμαστούν έντεχνα και με κάθε λεπτομέρεια. Και οι τελευταίες αυτές λεπτομέρειες θα συμπληρωθούν δυό
χρόνια αργότερα στο Συνέδριο του Λιβάνου.
Η παρουσία των Άγγλων ανάμεσα στους αντάρτες μετά την επιχείρηση Γοργοπόταμος θα μπορούσε να πει κανείς ότι έβλαψε συνολικά
την υπόθεση της Αντίστασης. Και μάλιστα την έβλαψε πάρα πολύ. Φυσικά αυτό ήταν μέσα στα σχέδια των Άγγλων.
Από τις ενισχύσεις που κατά καιρούς έφταναν πάνω στα βουνά από το
στρατηγείο του Καϊρου, ο ΕΛΑΣ δεν βοηθήθηκε καθόλου. Οι παρακλήσεις του Άρη Βελουχιώτη γιά πολεμική ενίσχυση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.. Αντίθετα στον Ζέρβα δόθηκε άφθονο πολεμικό υλικό, όχι
φυσικά γιά να ενοχλήσει με κάποιες επεμβάσεις τον καταχτητή, αλλά
οπωσδήποτε γιά να χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή ενάντια
στον ΕΛΑΣ.
Είναι γνωστό ότι οι άνδρες του Ζέρβα ήσαν μισθοφόροι των Άγγλων
και μάλιστα ο μισθός τους εκαταβάλετο σε χρυσές λίρες Αγγλίας. Αντίθετα, οι άντρες του Άρη Βελουχιώτη, έδωσαν αναρίθμητες μάχες
ενάντια στον καταχτητή με οπλισμό όχι μόνο περασμένης τεχνολογίας αλλά και πρωτόγονο.Ξυπόλητοι, γυμνοί και πεινασμένοι πολεμούσαν τους Γερμανοϊταλούς ασταμάτητα. Ιδανικό τους η
απελευθέρωση της χώρας από τον καταχτητή και όχι οι λίρες της Αγγλίας.
Εν τω μεταξύ, μετά την επιχείρηση του Γοργοπόταμου, μέσα στους
δυό στρατούς κατοχής, Γερμανούς και Ιταλούς επικρατεί η αντίληψη
ότι η επόμενη επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποια
απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στα Βαλκάνια. Και φυσικά σαν
πιό πιθανό σημείο υπολογίζεται η Ελλάδα. Οι ίδιες σκέψεις υπάρχουν
την ίδια στιγμή και στο στρατηγείο του Καϊρου. Όμως η συντριβή των
Γερμανών στο Στάλινγκραντ και η αιχμαλωσία της στρατιάς του Φον
Πάουλους θα υποχρεώσει το στρατηγεί του Καϊρου να ανθεωρήσει τα
σχέδιά του.Πρέπει να προλάβουν την κάθοδο των Ρώσσων στην Ευρώπη. Η επόμενη απόφαση θα είναι, γαλλικές ακτές. Νορμανδία. Επομένως το ελληνικό αντάρτικο κίνημα γιά τους συμμάχους, παύει πλέον
να έχει κάποια πρωταρχική σπουδαιότητα και να παίζει κάποιο ρόλο
ανάγκης γιά τις μετέπειτα πολεμικές εξελήξεις. Έτσι στον Τσώρτσιλ δίνεται η ευκαιρία να κινηθεί άνετα γιά τη διάλυσή τους, ακόμη και με
στρατιωτική επέμβαση αν χρειαστεί.
Τον Ιούλιο του ΄43 οι συμμαχικές δυνάμεις θα αποβιβασθούν στην Σικελία. Δυό μήνες αργότερα η Ιταλία θα συνθηκολογήσει. Το ένα σκέλος του φασισμού σβύνει πλέον οριστικά.
Ένα χρόνο αργότερα ο πόλεμος φαίνεται να βαδίζει οριστικά προς το
τέλος του. Ο Τσώρτσιλ θα στραφεί πλέον ανενόχλητος να προετοιμάσει τον Ματωμένο Δεκέμβρη και στη συνέχεια τον Εμφύλιο. Η Ελλάδα
γιά μιά ακόμη φορά θα πέσει θύμα των συμφερόντων αυτών, που
τόσο αφελώς πίστευε πάντοτε γιά “συμμάχους” και “φίλους”

Αγαπητή μου Τασσούλα καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
Λαβαίνω το περιοδικό σας, την ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ανελλειπώς και
σ΄ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να σε συγχαρώ εσένα και όλους τους συνεργάτες σου γιά
την τόσο καταπληκτική δουλιά που κάνετε μέσα από το περιοδικό. Βλέπω το κάθε τεύχος να γίνεται και καλύτερο από το
προηγούμενο.
Εκτιμώ την προσπάθειά σας και τους αγώνες σας γιά να μην
χαθεί η ιστορία της Εθνικής μας Αντίστασης. Αυτό είναι ένας
φόρος τιμής στους γονείς μας και στ΄αδέλφια μας, που έδωσαν
τη ζωή τους γιά να μπορέσει η πατρίδα μας να δει μιά μέρα
καλύτερη. Σε μας απομένει να τους θυμώμαστε και να ζωντανεύουμε τους αγώνες τους.
Είσαστε όλοι σας αξιέπαινοι γι΄αυτό το περιοδικό και γιά όσα
προσφέρει μέσα από τις σελίδες του. Κι΄ειλικρινά νοιώθω σαν
ένοχος που εμείς εδώ στην Αμερική τόσα εκατομύρια Έλληνες,
με τόσες πολλές κοινότητες, με συλλόγους, ομοσπονδίες, σχολεία, εκκλησίες και ανθρώπους με πάρα ποιλύ χρήμα, δεν
έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα τέτοιο περιοδικό.
Γιά άλλη μιά φορά μπράβο σε όλους σας. Συνεχίστε τον αγώνα
σας. Κάποια στιγμή ο Απόδημος Ελληνισμός θα σας το αναγνωρίσει.
Την αγάπη μου σε όλους σας και νάσται πάντα καλά.
Διονύσης Ε. Κονταρίνης.

Ευχαριστούμε τον Νίκο Καλόγερο για τα ημερολόγια (2009),
αφιερωμένο στα 63 χρόνια (1946-1949) από την τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
«Με την ευκαιρία που σας στέλνω το ημερολόγιο της Εθνικής
Αντίστασης σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο 2009, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία. Με αγάπη, Νίκος Καλόγερος, Ειρήνη Καλόγηρου, Θεσ/νίκη, 10.11.08.
ΥΓ: Αγαπητή μας Τασούλα, τα ημερολόγια του Συλλόγου των
Πολιτικών Προσφύγων σταματήσανε πια να βγαίνουν διότι
συγχωνευτήκαμε στην Εθνική Αντίσταση και του ΔΣΕ.»
Στην πρώτη σελίδα του ημερολογίου, η Κεντρική Διοίκηση της
ΠΕΑΕΑ & ΔΣΕ (Μαυροματαίων 12, 106 82 Αθήνα, τηλ: 0030 210
82 25 407, φαξ: 0030 210 88 34 093), γράφει:
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
σύντροφοι και συντρόφισσες.
Με την έκδοση αυτού του ημερολογίου επιχειρήθηκε η απότιση φόρου τιμής στο μεγαλειώδη αγώνα του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας, που φέτος συμπληρώνονταν 60 χρόνια από
τις τελευταίες ηρωικές μάχες και τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.
Ο τραγικός απολογισμός, όπως δόθηκε από αθηναϊκή εφημερίδα του Κέντρου στις 18.3.1952, ήταν:

Από τη Θεσσαλονίκη

<<Νεκροί 154.000. Ξεσπιτωμένοι αγρότες
800.000. Χίλια πεντακόσια χωριά νεκρώθηκαν.
Σπίτια ολικά καταστραμμένα 24.626. Σπίτια μερικά καταστραμμένα 22.000.
Αγροτικά νοικοκυριά καταστραμμένα 15.139
και 4-5 εκατ. Στρέμματα έμειναν χέρσα.
Σχολεία καταστραμμένα 1.600
Γέφυρες καταστραμμένες 915
Εργοστάσια, νοσοκομεία καταστραμμένα 241
Καταστραμμένα γεωργικά εργαλεία 2.000.000
Ζώα που χάθηκαν 1.480.669».
Ποιος όμως φταίει γι’ αυτό τον αιματηρό απολογισμό, για τις
τεράστιες υλικές ζημιές και καταστροφές; Ποιος προκάλεσε
τον εμφύλιο;
Επί ολόκληρες δεκαετίες οι δυνάμεις της αντίδρασης, με τις
ψεύτικες ιστορίες που έχουν γράψει για το ΔΣΕ, προσπάθησαν και προσπαθούν να μπολιάσουν τις επόμενες γενιές με
τον αντικομμουνισμό και να σβήσουν τις μνήμες, τα ιδανικά
και τις αξίες της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού, που είχαν θεριέψει κατά την
εποχή του εμφυλίου πολέμου, αλλά στα χρόνια της ΕΑΜικής
Αντίστασης ιδανικά που είχαν φλογίσει τις καρδιές των Ελλήνων. Οι πάντες γνωρίζουν ότι ο τρίχρονος εμφύλιος πόλεμος
(1946-1949), δεν ήταν επιλογή των λαϊκών δυνάμεων.
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Προκλήθηκε από τον αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό και το
βασικό όγκο των αστικών δυνάμεων, προκειμένου να γονατίσουν και να συντρίψουν το ισχυρό λαϊκό κίνημα, ιδιαίτερα το
ΚΚΕ, να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε στρατιωτική βάση και ορμητήριο για τις
επεκτατικές τους βλέψεις στις βαλκανικές χώρες, με απώτερη
προοπτική τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης.

τη Δυτική Μακεδονία, στο Βέρμιο, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία,
στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο κ.λ.π., όπου προξενούνε βαριές απώλειες στον κυβερνητικό στρατό. Μια σειρά περιοχές
ανασαίνουν ύστερα από την απώθηση των μοναρχικών συμμοριών.
1947

Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας ήταν στρατός λαϊκός και
επαναστατικός που αντιμετώπισε με απαράμιλλη αυτοθυσία
την αγγλοαμερικανική ιμπεριαλιστική παρουσία στον τόπο μας
και την εγχώρια ολιγαρχία.
Ο τρίχρονος αγώνας του, ήταν ένας αγώνας δίκαιος, απελευθερωτικός και αντιιμπεριαλιστικός, συνέχεια της ένδοξης ΕΑΜικής αντίστασης και των σκληρών μαχών του Δεκέμβρη, ένα
θαρραλέο επαναστατικό τόλμημα των λαϊκών δυνάμεων με
πρωτοπόρους, οργανωτές και καθοδηγητές τους κομμουνιστές, για την απαλλαγή της χώρας μας από την ξένη εξάρτηση,
για την αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας της, την περιφρούρηση της εδαφικής ακεραιότητας και την αναγνώριση
της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης.
Ήταν αγώνας ηρωικός. Οι μαχητές και τα στελέχη του πολέμησαν με απαράμιλλο ηρωισμό και αυτοθυσία, με ακλόνητη
πίστη στα υψηλά ιδανικά του. Ισάξια με τους άνδρες πολέμησαν και οι γυναίκες μαχήτριες που έφτασαν σε ποσοστό 20 με
25%.

23 Δεκέμβρη: Σχηματίζεται η προσωρινή Δημοκρα
τική Κυβέρνηση.
25 Δεκέμβρη: Δίνεται η μεγάλη μάχη της Κόνιτσας. Η
μάχη για την κατάληψή της αποτυχαίνει.
Δεκέμβρης: Το Αρχηγείο Ηπείρου με αιφνιδιαστική
διείσδυση περνάει στο χώρο και κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος
της Ηπείρου: Πωγώνι, Καλαμά, χωριά της Μουργκάνας.
ΚΡΗΤΗ: Από τους διωκόμενους αγωνιστές της Αντίστασης που
κατέφευγαν στα χωριά της Κρήτης δημιουργούνται στην ύπαιθρο Χανίων μικρές ένοπλες ομάδες διασπαρμένες στα Λευκά
όρη.
Δεν κατορθώθηκε να συγκροτηθεί ενιαία διοίκηση γιατί είχαν
σκοτωθεί σε ενέδρα τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής
Περιοχής του ΚΚΕ – Γ. Τσοτίλος, Βαγγελιώ Κλάδου και Μήτσος
Μακρυδάκης. Συνολικά στο νομό Ηρακλείου οι μαχητές του
ΔΣΕ έφθασαν τους 100 και στο νομό Χανίων γύρω στους 500.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Το 1947, αρχές του 1948 τα τμήματα του
ΔΣΕ στο Μοριά απελευθερώνουν μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, ύστερα από νικηφόρες μάχες στη Σπάρτη, τα Καλάβρυτα, τα Λεχαινά, το Μονοδέντρι, το Γύθειο κ.λ.π. Με την
επιθετική του δράση ο ΔΣΕ στο Μοριά είχε αγκιστρώσει σημαντικές δυνάμεις του αντιπάλου.
1948

2 Δεκέμβρη: Τμήματα της 8ης Μεραρχίας του ΔΣΕ
καταλαμβάνουν την Πέτρα Μούκα στο Γράμμο και
απελευθερώνουν πολλά χωριά της περιοχής.
1-8 Δεκέμβρη: Τμήματα του ΔΣΕ της Πελοποννήσου
μπαίνουν τέσσερεις φορές στην Καλαμάτα.
11 Δεκέμβρη: Δυνάμεις της 1ης και 2ης Μεραρχίας
του ΔΣΕ ενεργούν επίθεση και ύστερα από σφοδρές
μάχες καταλαμβάνουν την Καρδίτσα.
19 Δεκέμβρη: Τμήματα του ΔΣΕ της Πελοποννήσου
χτυπάνε τον κυβερνητικό στρατό στην Καλαμάτα,
Σπάρτη, την Κόρινθο και τον Πύργο.
Τα τμήματα του ΔΣΕ που δρούσαν στην Πελοπόννησο, παρά
τις ενισχυμένες δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού και την
έλλειψη ανεφοδιασμού τους, του κατάφεραν ισχυρά χτυπήματα με σκοπό να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα
κυβερνητικά στρατεύματα, για να διευκολυνθούν τα τμήματα
του ΔΣΕ στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα στην προετοιμασία
τους για την αντιμετώπιση της επικείμενης εκστρατείας του κυβερνητικού στρατού την άνοιξη και το Καλοκαίρι του 1949.
21 Δεκέμβρη: Τμήματα του ΔΣΕ χτυπάνε ταυτόχρονα
την Έδεσσα και τη Νάουσα.
28 Δεκέμβρη: Τμήματα του ΔΣΕ χτυπάνε τη Θεσσαλονίκη. Τμήματα πεζικού και ιππικού του ΔΣΕ χτυπάνε τους συνοικισμούς της Καλαμαριάς, Τούμπας, Καρπουτζίδας, τις
αποθήκες Ντουντουλάρη, το σιδηροδρομικό σταθμό ΣΕΔΕΣ
και στρατιωτικούς στόχους καθώς και την Αρδέα.

Άπειρα είναι τα παραδείγματα ηρωισμού και αυτοθυσίας των
νέων που κατατάχθηκαν στις γραμμές του ΔΣΕ, καλύπτοντας
το 70% της συνολικής του δύναμης.
Στο Γράμμο και στο Βίτσι σε έναν μαχητή του ΔΣΕ αντιστοιχούσαν δέκα κυβερνητικοί στρατιώτες, ενώ ο πολεμικός εξοπλισμός του ΔΣΕ ήταν ένα προς εκατό ή εκατόν πενήντα του
κυβερνητικού στρατού, ενός στρατού ο οποίος εφοδιαζόταν
ασταμάτητα από τους ιμπεριαλιστές με τα πιο σύγχρονα πολεμικά μέσα – υπολογίζεται, μάλιστα, ότι από το 1947 μέχρι το
1950 είχαν μεταφερθεί στη χώρα μας με πεντακόσια αμερικάνικα πλοία 528 χιλιάδες τόνοι βοήθειας που το μεγαλύτερο
μέρος της το αποτελούσε το πολεμικό υλικό.
Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού, η προβολή του βαθιά
προοδευτικού, αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του, η ανάδειξη των υψηλών αξιών και ιδανικών – που φλόγιζαν τις καρδιές και κατακτούσαν το νου των μαχητών και των μαχητριών
του – και οι ωραίοι σκοποί του ηρωικού αγώνα, παραμένουν
και σήμερα ακόμα ανεκπλήρωτοι και επίκαιροι.
Οι μαχητές, οι μαχήτριες και τα στελέχη του ΔΣΕ μας άφησαν
πλούσια παρακαταθήκη αξιών, ιδανικών και σκοπών. Να αγωνιζόμαστε και να μην υποχωρούμε μπροστά στις δυσκολίες.

Η Κεντρική Διοίκηση

Μέσα στο 1948 ο ΔΣΕ αντιμετώπισε με ηρωισμό όλες
τις επιθέσεις του κυβερνητικού στρατού. Έγιναν 1.509
μεγάλες και μικρές μάχες με κορύφωμα τη σκληρή αναμέτρηση του ΔΣΕ και του κυβερνητικού στρατού στο
Γράμμο.

Τι γράφει το ημερολόγιο για το Δεκέμβρη:
1946

12 Δεκέμβρη: Οι αντάρτες χτυπούν το Λεωνίδιο και
τη Λειβαδιά.
30 Δεκέμβρη: Αντάρτες του ΔΣΕ καταλαμβάνουν την
Υπάτη.

Νοέμβρης-Δεκέμβρης: Η δράση του ΔΣΕ απλώνεται
σε όλη τη χώρα. Δίνονται μάχες στον Έβρο, στην Ανατολική και
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Ενήργησαν 2.260 κρούσεις. Πάνω από 30.000 νέοι προσχώρησαν στο ΔΣΕ.

Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία
Στο βιβλίο του Πολυχρόνη Χαρατσίδη, Πράγα 1982, «Οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία» στο κεφάλαιο «Αξέχαστοι για πάντα στην Τσεχοσλοβακία» δημοσιεύονται πάνω από 2.000 ονόματα συμπατριωτών
μας που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Τσεχοσλοβακία από την άφιξη τους το 1949 μέχρι το 1982. Αρκετοί αναγνώστες μας, μας γραφούν για να βρουν στοιχεία για τους δικούς τους. Εμείς θα αρχίσουμε τη δημοσίευση των ονομάτων αυτών, ελπίζοντας ότι τα στοιχεία που μας δίνει ο Π. Χαρατσίδης είναι σωστά. Σ’ αυτό το
τεύχος δημοσιεύουμε τα ονόματα σε αλφαβητική σειρά, το Α και Β. Σε κάθε τεύχος θα δημοσιεύουμε τα ονόματά τους. Το περιοδικό μας δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα μας www.ropraha.eu . Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να μας ενημερώσουν για τυχόν λάθη στην κατάσταση αυτή.

Α
Αδαμίδης Παναγιώτης, γεν. 1896, πέθανε 22.7.1980, στην Οστράβα
Αδαμίδης Σαμψών, γεν. 1900, πέθανε 30.7.1970 στο Μπρνο
Αδαμίδης Σπύρος από το Μοναστηράκι, Κιλκίς, γεν. 1943, πέθανε 1958, στη Ζούλοβα, Σούμπερκ
Αδαμόπουλος Αλέκος, από την Καστάνιανη, Ιωαννίνων, γεν. 1905, πέθανε 24.4.1961, στο Ντάμασεκ, Μπρούνταλ
Αγαθαγγέλου Γεώργιος, γεν. 1903, πέθανε 12.8.1971, στο Χολτσόβιτσε, Μπρούνταλ
Αγαθονικίδης Γιάννης, γεν. 1872, πέθανε 1950 στο Μπρνο
Αγαθονικίδου Κάνη, γεν. 1883, πέθανε 1950, στο Μπρνο
Άγου Ελένη, από το Γιαννοχώρι Καστοριάς, γεν. 1893, πέθανε 9.9.1966, στο Κότσλιροβ, Σβίταβυ
Αϊτινίδης Παύλος, από την Κορώνα Κιλκίς, γεν. 1926, πέθανε 2.6.1980, στο Μπρνο
Αγιαννίδης Τάσος, γεν. 1953 στην Τσεχοσλοβακία, πέθανε 28.7.1975, στο Σούμπερκ
Ακριτίδης Ακρίτας, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν αλλά στοιχεία)
Ακριτίδης Γιάννης, από τη Θηριόπετρα Πέλλας, γεν. 1888, πέθανε 22.1.1971, Κράσνε Λόουτσκυ, Μπρουνταλ
Ακριτίδου Ελένη, γεν. 1880, πέθανε 1953, στο Χιστιάλκοβυ, Μπρούνταλ
Ακριτίδου Κωνσταντίνα, γεν. 1889, πέθανε 22.9.1971, στο Σούμπερκ
Ακριτίδου Χρυσάνα, γεν. 1897, πέθανε 1955 στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχει πόλη)
Αλαμάτη Αθηνά, γεν. 1881, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχει η πόλη)
Αλαμάτη Σοφία, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αλμπανάκης Ευάγγελος, από το Δονάκιο Ανδριανούπολης, γεν. 1890, πέθανε 21.1.1966, στο Μαριάνσκε Ούντολι, Όλομοουτς
Αλευρίδης Θεόδωρος, από το Κιλκίς, γεν. 1907, πέθανε 24.3.1980 στο Κρνοβ
Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος από τη Χαλκίδα, γεν. 1925, πέθανε 16.3.1966, στο Κρνοβ
Αλεξανρίδης Μιχάλης, γεν. 1953 στο Κρνοβ πέθανε 28.11.1954 στο Κρνοβ
Αλεξανιάν Μιχάλης, γεν. 1912, πέθανε 24.5.1951, στο Γέσενικ
Αλεξούδης Κώστας, γεν. 1933, πέθανε στις 12.5.1952, στην Τσεχοσλοβακία (δεν έχουμε την πόλη)
Αλχαζίδου Σοφία, γεν. 1904, πέθανε 15.2.1972 στο Σούμπερκ
Αλλιόπουλος Αριστοτέλης από το Πεντάλοβο Κοζάνης, γεν. 1915, πέθανε 1968, στο Γιάμπλονετς.
Αλλιοπούλου Κατερίνη, από το Πεντάλοβο Κοζάνης, γεν. 1888, πέθανε 12.5.1967 στη Πουρκαρτιτσε, Μπρούνταλ
Αλτινάλης Θανάσης, γεν. 1905, πέθανε 28.10.1975, στο Γέσενικ
Αμανατίδης Ισαάκ, από τις Σέρρες, γεν. 1900, πέθανε 1974 στη Σβίταβα
Αμανατίδης Κώστας, από τη Νοστραλή Δράμας, γεν. 1925, πέθανε 1956, στο Μπρνο.
Αμανατίδου Ελισσάβετ, γεν. 1885, πέθανε 14.6.1953, στο Κρνοβ
Αμανατίδου Βαρβάρα, από την Κάτω Ροδανιά Πέλλης, γεν. 1893, πέθανε 29.10.1970, στην Κάρβινα
Αμπελάς Νίκος, από το Κασρνινό Χαλκιδικής, γεν. 1913, πέθανε 28.10.1971, στο Μπέρουν
Αμοιρίδης Κώστας, γεν. 1917, στην Τυφλίδα, πέθανε 19.5.1972, στην Οστράβα
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, γεν. 1910, πέθανε 15.5.1950, στο Κίγιοβ
Αναστασιάδης Ιάκωβος, γεν. 1896, πέθανε 6.5.1951, στο Όλομοουτς
Αναστασιάδης Αναστάσης, από τη Μικρολίμνη, γεν. 1901, πέθανε 21.1.1962, στο Κρνοβ
Αναστασιάδης Γιάννης, γεν. 1910, πέθανε 1973, στο Γέσενικ
Αναστασιάδου Ελένη, γεν. 1920, πέθανε 24.7.1957, στο Μπρνο
Αναστασιάδου Στεφανία, από το Βροντερό Φλωρίνης, γεν. 1882, πέθανε 6.6.1966, στο Γέσενικ
Αναστασίου Φίλιππας, από την Κορφούλα, γεν. 1880, πέθανε 25.10.1969 στο γεροκομείο Νόβε Σίροβιτσε
Αναστασίου Γεώργιος, γεν. 1946, πέθανε 23.11.1950, στο Πρζέροβ
Αναστασίου Γιάννης, από τη Ζιάκκα Γρεβενών, γεν 1888, πέθανε 9.4.1962, στο Τέχονιν
Αντωνιάδης Ιωάννης, γεν. 1889, πέθανε 1.10.1961, στο Μπέρουν
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, από τις Άνω Κλεινές Φλωρίνης, γεν. 1886, πέθανε 15.10.1964, στο Μπρνο
Αντωνίου Ευαγγελία, από το Πεύκο Καστοριάς, γεν. 1880, πέθανε 21.6.1971, στο Σούμπερκ
Ανδρεάδης Δαμιανός, γεν. 1877, πέθανε 7.8.1963, στο Μπρνο
Ανδριανίδης Νικόλαος, γεν. 1899, πέθανε 11.5.1954, στο σανατόριο Προσένιτσε
Ανδρονιάδης Ανδρέας, γεν. 1938, πέθανε 16.4.1955, στο Παρντούμπίτσε
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Αγγελίδης Γεώργιος, γεν. 1893, πέθανε 2.10.1964, στο γεροκομείο Νόβε Σύροβιτσε
Αγγελίδης Πασχάλης, από τα Αμπελάκια Έβρου, γεν. 1909, πέθανε 25.10.1975, στην Οπάβα
Αγγελίδης Θεόδωρος, γεν. 1884, πέθανε 22.6.1970, στο γεροκομείο Νόβε Σίροβιτσε
Αγγελίδου Τριανταφυλλιά, από τα Αμπελάκια Έβρου, γεν 1901, πέθανε 10.12.1975, στην Οπάβα
Αγγελοπούλου Ιορδάνα, γεν. 1877, πέθανε 10.5.1953, στο γεροκομείο Τέχονιν
Αγγελόπουλος Χρήστος, γεν. 1887, πέθανε 14.6.1952, στο γεροκομείο Τέχονιν
Αγγουρίδης Γεώργιος, πέθανε 18.6.1950, στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν αλλά στοιχεία)
Άνθιμος Ευάγγελος, από το Σιδηροχώρι Καστοριάς, γεν. 1933, πέθανε 17.7.1962, στο Σούμπερκ
Αμπατσίδης Αριστομένης, γεν. 1911, πέθανε 5.9.1978, στο Μπέροουν
Αποστολάρα Δόμνα, γεν. 1885, πέθανε 30.3.1969, στην Οστράβα
Αποστολάρας Νικόλαος, γεν. 1875, πέθανε στην Οστράβα (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αποστολίδης Γεώργιος, γεν. 1908, πέθανε 16.6.1975 στο Ντίφτσι Χραντ, Μπρούνταλ
Αποστολίδου Μαρία, γεν. 1938, πέθανε 1.4.1952, στο Σούμπερκ
Αποστολίδου Βελίκα, γεν. 1913, πέθανε 15.2.1954, στο Κρνοβ
Αραμπατζή Παναγιώτα, από τη Φούστανη Πέλλης, γεν. 1935, πέθανε 2.4.1979, στο Φρένστατ
Αραμπατζή Βαρβάρα, γεν. 1898, πέθανε 18.1.1979, στην Οστράβα
Αραμπατζή Βασιλική, γεν. 1903, πέθανε 18.2.1974, στο Φρένστατ
Αραμπατζής Κυριάκος, γεν. 1898, πέθανε στο Φρένστατ (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αραμπατζής Φωκίων, γεν. 1917, πέθανε 15.5.1974, στο Βαλάσκε Μεζιρζίτσι
Αραπίδης Αλέξανδρος, γεν. 1899, πέθανε 3.4.1975, στο Τρέμπουσι, Σλάνυ
Αρετζή Μαγδαλινή, πέθανε 20.11.1976, στο Κρνοβ (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αρετζής Νικόλαος, γεν. 1897, πέθανε 2.8.1977, στο Κρνοβ
Αργυριάδου Χρυσούλα, γεν. 1888, πέθανε 12.8.1951, στο Γέσενικ
Αρμουτίδου Βασιλική, από τα Αμπελάκια Ορεστιάδας, γεν. 1924, πέθανε 6.2.1961, στο Όλομοουτς
Αρμουτίδης Δημήτριος, γεν. 1880, πέθανε 1955 (δεν υπάρχει η πόλη)
Αρουτσίδης Γιάννης, γεν. 1900, πέθανε 26.7.1958, στο Γέσενικ
Αρουτσίδης Κυριάκος, γεν. 1934, πέθανε 8.8.1949, στην Οπάβα
Αρουτσίδης Λάζαρος, γεν. 1888, πέθανε 12.10.1972, στο Σούμπερκ
Αρουτσίδης Σάββας, γεν. 1902, πέθανε 28.4.1974, στο Γέσενικ
Αρουτσίδου Δέσποινα, γεν. 1885, πέθανε 31.3.1960, στο Γέσενικ
Αρουτσίδου Ελευθερία, γεν. 1951, πέθανε 18.1952, στο Γέσενικ
Αρουτσίδου Μελπομένη, γεν. 1905, πέθανε 21.6.1974, στο Γέσενικ
Αρουτσίδου Σταυρούλα, γεν. 1880, πέθανε 6.4.1967, στο Γέσενικ
Αρβανιτίδης Ευάγγελος, γεν. 1951, πέθανε 29.5.1952, στο Μίκουλοβ
Αρβανιτίδης Γιάννης, γεν. 1912, πέθανε 24.7.1951, στο Ούστι ναντ Όρλιτσι
Αρβανιτοπούλου Ελισσάβετ, γεν. 1897, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν αλλά στοιχεία)
Ασλάν Φετμέ, πέθανε 4.4.1950,, στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Ασλανίδης Ηρακλής , γεν. 1906, πέθανε 27.1.1962, στο Γίντριχοβ, Μπρούνταλ
Ασλανίδου Ελπίδα, γεν. 1952, πέθανε 18.4.1954, στο Κρνοβ
Ασωνίδης Γιάννης, από την Κέρκυρα, γεν. 1888, πέθανε 29.9.1964, στο Νόβε Σίροβιτσε, γεροκομείο
Ασωνίτης Σπύρος, από την Αθήνα, γεν. 1893, πέθανε 1.12.1958, στην Τσέσκα Βες
Αστιφίδης Μάρκος, γεν. 1896, πέθανε 1974, στην Οστράβα
Ασβεστάς Αλέκος, γεν. 1904, πέθανε 18.5.1972, στη Μοχέλνιτσε
Αθανασιάδης Ηλίας, από τη Νότια Πέλλης, γεν. 1927, πέθανε 24.1.1978, στην Κάρβινα
Αθανασιάδης Παναγιώτης, γεν. 1889, πέθανε 11.7.1957, στο Κρνοβ
Αθανασιάδου Σιμέλα, γεν. 1883, πέθανε 21.1.1962, στην Τράβνα, Σούμπερκ
Αθανασόπουλος Δημήτρης, γεν. 1885, πέθανε 18.9.1972, στο Μπόχουμιν
Αθανασόπουλος Χρήστος, από το Πετροπουλάκι Καστοριάς, γεν. 1904, πέθανε 30.9.1971, στο Στο Γιάβορνικ
Αθανασοπούλου Ευθυμία, από τη Δόμνη Γρεβενών, γεν. 1887, πέθανε 27.12.1975, στο Μπόχουμιν
Αθανασοπούλου Κυράτσα, από τα σπήλαια Καστοριάς, γεν. 1879, πέθανε18.4.1957, στο Γιάβορνικ
Αβραμίδης Χρήστος, γεν. 1881, πέθανε 24.11.1958, στην Κάρβινα
Αβραμίδης Γιάννης, γεν. 1890, πέθανε 7.2.1974, στην Τράβνα, Σούμπερκ
Αβουκάτου Αθανασία, από τη Λευκίμη Έβρου, γεν.1888, πέθανε 20.4.1973, στη Βιτνάβα
Αδαμίδης Πέτρος, από το Κολχικό Θεσσαλονίκης, γεν. 1894, πέθανε 15.4.1981 στο Ζλάτε Χόρυ
Αραβίδου Ζωή, από την Ποντικερασιά Κιλκίς, γεν 1907, πέθανε 1975, στο Κρνοβ
Αφεντουλίδης Γεώργιος, από το Σεβαστό Κιλκίς, γεν. 1895, πέθανε στην Οστράβα (δεν υπάρχει ημερομηνία)
Αλίδου Ευδοκία, πέθανε 1981, στην Αλμπρεχτίτσε (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αναστασιάδης Παναγιώτης, από τη Μεγάλη Βρύση, γεν 1892, πέθανε 1968, στο Γέσενικ
Αντωνιάδης Χρήστος, από τα Ραχανά Πέλλης, γεν. 1910, πέθανε 13.8.1974 στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχει η πόλη)
Αλχαζίδης Νίκος, από το Κιλκίς, γεν. 1906, πέθανε 1979, στο Σούμπερκ
Αλίδης Σάββας, πέθανε 1981, στην Αλμπρεχτίτσε (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αδαμίδου Σοφία, πέθανε 1981, στην Οστράβα (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Αδαμίδης Πέτρος, πέθανε 1981, στο Ζλάτε Χόρυ (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
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Β
Βαδάση Δέσοινα, γεν. 1945, πέθανε 1948, στο Μπρνο
Βαφειάδης Ηλίας, γεν 1892, πέθανε 8.8.1973, στο Σούμπερκ
Βαφειάδης Περικλής, γεν. 1900, πέθανε 15.10.1969, στην Κάρβινα
Βαφειάδης Σάββας, γεν. 1898, πέθανε 16.11.1968, στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχει η πόλη)
Βαγκατέλη Γιαννούλα, γεν. 1949, πέθανε 20.9.1949 στο Κάρλοβυ Βάρυ
Βαγιατλάκη Ασυμένια, γεν. 1863, πέθανε 29.7.1963, στο Κρνοβ
Βαφειάδου Σμαρώ, γεν. 1912, πέθανε 19.9.1978, στην Κάρβινα
Βαγκιατλάκη Λεμονιά, γεν.1885, πέθανε 31.5.1969, στο Κρνοβ
Βαγιαβούσης Δημήτρης, από το Αγγελοχώρι, γεν. 1897, πέθανε το Δεκέμβρη, 1958 στην Τσεχοσλοβακία
Βάικας Κώστας, γεν. 1885, πέθανε 19.4.1952, στο Ούστι ναντ Όρλιτσι
Βαϊρλής Νίκος, γεν. 1892, πέθανε 2.11.1953, στο Τρούτνοβ
Βακαλιού Μάρθα, γεν. 1929, πέθανε 24.4.1951, στο Όλομοουτς
Βακόπουλος Στέργιος, από το Βράχο Καστοριάς, γεν. 1900, πέθανε 30.12.1979, στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχει η πόλη)
Βακοπούλου Κατερίνα, από την Ασπροκκλησιά, γεν. 1870, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία
Βακούφης Ηλίας, γεν. 1887, πέθανε 22.3.1954, στο Ούστι ναντ Όρλιτσι
Βαλασίδης Αργύρης, από το Τριφύλλι Γιαννιτσών, γεν. 1927, πέθανε 9.5.1969 στην Τσεχοσλοβακία
Βαλάσης Ηλίας, από το Αγ. Παντελεήμονα Κατερίνης, γεν. 1914, πέθανε 7.9.1963, στο κρνοβ
Βαλσάμης Απόστολος, από τη Λήμνο, γεν. 1917, πέθανε 25.6.1976, στην Οστράβα
Βαμβακά Ελένη, από τη Φούστανη Πέλλη, γεν. 1883, πέθανε 1969, στο Κρνοβ
Βαμβακάκης Κώστας, από την Αχουάδα Κρήτης, γεν. 1909, πέθανε 23.10.1971, στην Πράγα
Βαμβακάς Απόστολος, πέθανε 30.6.1950, στην Τσεχοσλοβακία (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)
Βαρίτης Γιάννης, γεν. 1915, πέθανε 6.4.1979, στο Γίντριχοβ, Μπρούντλα
Βαρνάβα Αναστασία, γεν. 1908, πέθανε 2.3.1974, στο Γιάμπλονετς
Βαρνάβας Δημήτρης, από το Νεοχώρι Τρικάλων, γεν. 1899, πέθανε 28.1.1963, στην Τσεχοσλοβακία
Βαρνάβας Χρήστος, γεν. 1903, πέθανε 19.12.1952, στο Χόρνι Μάρσοβ
Βαρσάμη Ευδοξία, από τα Σπήλαια Καστοριάς, γεν. 1897, πέθανε 24.2.1962, στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Αλέκος, από τις Πετράδες Κιλκίς, γεν. 1916, σκοτώθηκε 16.12.1961 στηνΤσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Απόστολος, από τα Κιμμέρια Ξάνθης, γεν. 1902, πέθανε 1976 στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Αβραάμ, γεν, 1892, πέθανε 16.4.1962, στην Αλμπρεχτίτσε
Βασιλειάδης Ευθύμιος, γεν. 1906, πέθανε 15.9.1971, στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Λάζαρος, γεν. 1942, πέθανε 1956, στο Σούμπερκ
Βασιλειάδης Μεθόδιος, από το Βροντερό Φλωρίνης, γεν. 1903, πέθανε 10.8.1974 στην Κάρβινα
Βασιλειάδης Νίκος, γεν. 1952, πέθανε 17.9.1959, στο Γέσενικ
Βασιλειάδης Νίκος, από την Αντιγώνεια Κιλκίς, γεν. 1916, πέθανε 2.2.1960, στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Παντελής, γεν. 1869, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Παναγιώτης, από τα Κιμέρια Ξάνθης, γεν 1897, πέθανε 14.5.1968 στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδης Σπύρος, γεν. 1879, πέθανε 20.2.1967, στο γεροκομείο Νόβε Σίροβιτσε
Βασιλειάδης Ξενοφών, γεν. 1911, πέθανε 30.3.1978, στην Οστράβα
Βασιλειάδου Ευθυμία, από το Βροντερό Φλωρίνης, γεν. 1901, πέθανε 4.5.1980 στην Τσεχοσλοβακία
Βασιλειάδου Όλγα, γεν. 1900, πέθανε 1.8.1972, στην Αλμπρεχτίτσε
Βασιλειάδου Ολυμπία, γεν. 1885, πέθανε 11.5.1958, στην Τσεχοσλοβακία
Βασδέκης Γεώργιος, από το Μοσχοχώρι Κοζάνης, γεν. 1907, πέθανε 18.6.1979, στην Τσεχοσλοβακία
Βελιανόφσκα Γερμανία (Γιώργκα), από τον Αγ. Γερμανό Φλωρίνης, γεν. 1910, πέθανε 28.6.1974 στην Τσεχοσλοβακία
Βέρρας Γεώργιος, από το Δοτσικό Γρεβενών, γεν. 1921, πέθανε 12.11.1974 στο Κρνοβ
Βέργος Δημήτριος, γεν. 1883, πέθανε 8.6.1954 στο Κρνοβ
Βέργος Νικόλαος, από τη Ζιάκκα Γρεβενών, γεν. 1896, πέθανε 25.5.1972, στην Τσεχοσλοβακία
Βέργος Στέργιος, από το Περιβολάκι Γρεβενών, γεν. 1904, πέθανε 27.5.1967, στην Τσεχοσλοβακία
Βέργος Βασίλειος, από το Περιβολάκι Γρεβενών, γεν. 1902, πέθανε 7.10.1976, στην Τσεχοσλοβακία
Βέργου Δέσποινα, από τη Ζιάκκα Γρεβενών, γεν. 1895, πέθανε 17.9.1969, στην Τσεχοσλοβακία
Βέργου Γιαννούλα, από την Αλατόπετρα Γρεβενών, γεν. 1885, πέθανε 16.5.1960, στηνΤσεχοσλοβακία
Βέργου Κατερίνα, γεν. 1968, πέθανε 4.10.1968, στο Κρνοβ
Βέργου Μαγδαλινή, από τη Λάβδα Γρεβενών, γεν. 1913, πέθανε 10.7.1974, στην Τσεχοσλοβακία
Βέργου Μαρία, από το Περιβολάκι Γρεβενών, γεν. 1890, πέθανε 20.5.1963 στην Τσεχοσλοβακία
Βέργου Μαρία, γεν. 1947, πέθανε 7.11.1949, στην Πράγα
Βερροπούλου Μαριάνθη, γεν. 1895, πέθανε 20.5.1962 στην Τσεχοσλοβακία
Βεζαλή Μαγδαλινή, από το Πληκάτι Καστοριάς, γεν. 1908, πέθανε 1.7.1969 στο Χολτσοβίτσε
Βεζαλής Δημήτριος, από το Πληκάτι Καστοριάς, γεν. 1905, πέθανε 29.10.1978 στο Κρνοβ
Βύδρα Γιαννούλα, γεν. 1879, πέθανε 5.4.1951, στο Γιάνοβ, Κρνοβ
Βύδρα Γιαννούλα, από το Πολυνέρι Γρεβενών, γεν. 1920, πέθανε 23.10.1978, στην Τσεχοσλοβακία
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Βύδρας Δημήτρης, από το Πολυνέερι Γρεβενών, γεν. 1905, πέθανε3.2.1968 στην Τσεχοσλοβακία
Βύδρας Γιάννης, από το Πολυνέρι Γρεβενών, γεν. 1876, πέθανε 26.5.1950 στο Γιάνοβ, Κρνοβ
Βητος Γεώργιος, από το Σπήλαιο Γρεβενών, γεν. 1889, πέθανε 27.3.1959 στην Τσεχοσλοβακία
Βλαχάκη Ελένη, γεν. 1949, πέθανε 22.8.1951 στο Χράνιτσε
Βλαχάκη Κυριακή, γεν. 1905, πέθανε 25.7.1980 στο Κρνοβ
Βλαχόπουλος Απόστολος, από το Γλυκονέρι Καστοριάς, γεν. 1903, πέθανε 19.12.1970, στην Τσεχοσλοβακία
Βλαχόπουλος Αθανάσιος, απ το Γλυκονέρι Καστοριά, γεν. 1896, πέθανε 23.10.1971, στο Κρνοβ
Βλαχόπουλος Χρήστος, από την Ασπροκκλησιά Καστοριάς, γεν. 1902, πέθανε 25.1.1978 στο Κρνοβ
Βλαχόπουλος Ηλίας, απ το Γλυκονέρι Καστοριάς, γεν. 1907, πέθανε 2.4.1976 στο Κρνοβ
Βλαχόπουλος Παναγιώτης, γεν. 1909, πέθανε στην Τσεχοσλοβακία
Βλαχοπούλου Αγόρω, από τη Χρυσή Καστοριάς, γεν. 1895, πέθανε 5.6.1976 στο Ζλάτε Χόρυ
Βλαχοπούλου Ελπίδα, από τη Νότια Πέλλης, γεν. 1937, πέθανε 4.7.1962 στην Οσομπλάχα, Κρνοβ
Βλαχοπούλου Γιαννούλα, από το Πεύκο Καστοριάς, γεν. 1935, πέθανε 17.11.1976 στο Κρνοβ
Βλαχοπούλου Μάγδα, γεν. 1957, πέθανε 4.5.1960 στο Κρνοβ
Βλαχοπούλου Πολυξένη, από το Γλυκονέρι Καστοριάς, γεν. 1937, πέθανε 8.8.1960 στο Ρέϊβις, Κρνοβ
Βλαχοπούλου Τριγώνα, γεν. 1905, πέθανε 15.10.1952, στο Γέσενικ
Βλαχοπούλου Βασιλική, από το Γλυκονέρι Καστοριάς, γεν. 1899, πέθανε 3.9.1976, στο Κρνοβ
Βλάχος Σωτήρης, από το Ψηλό Καστοριάς, γεν. 1926, πέθανε 21.10.1961, στο Γέσενικ
Βλάχος Στέργιος, από το Σιτοχώρι Νιγρίτας, γεν. 1920, πέθανε 7.11.1962 στο Γέσενικ
Βλάχου Αλεξάνδρα, γεν. 1938, πέθανε τον Αύγουστο 1958 στην Τσεχοσλοβακία
Βλάχου Αλεξάνδρα, από τη Σλίμνιτσα Καστοριάς, γεν. 1900, πέθανε 12.12.1969 (χωρίς την πόλη)
Βλασακούδη Παναγιώτα, από το Ασπρονέρι Έβρου, γεν. 1904, πέθανε 17.3.1979, στην Οστράβα
Βότσης Ιωσήφ, από το Σκοπό Φλωρίνης, γεν. 1933, πέθανε 22.5.1960 στην Τσεχοσλοβακία
Βογιατζής Δημήτρης, από τη Μάνη Διδυμοτείχου, γεν. 1905, πέθανε 13.11.1979 στην Τσεχοσλοβακία
Βογιατζής Κώστας, από το Δαφνοχώρι, γεν. 1894, πέθανε 27.2.1964, στην Τσεχοσλοβακία
Βογιατζής Ζήσης, από τη Μάνη Διδυμοτείχου, γεν. 1933, πέθανε 2.8.1980 στην Τσεχοσλοβακία
Βογιατζόπουλος Γεώργιος, από την Αθήνα, γεν. 1905, πέθανε 25.3.1980 στην Οστράβα
Βόλτσης Νίκος, γεν. 1928, πέθανε 13.12.1949 στην Μπρατισλάβα
Βράγκας Βασίλης, από τον Άγιο Κοσμά Βόιου, γεν. 1896, πέθανε 21.8.1963 στην Τσεχοσλοβακία
Βρετά Αλεξάδρα, από το Ελευθεροχώρι Κιλκίς, γεν. 1926, πέθανε24.4.1957 στην Τσεχοσλοβακία
Βουδουρουγκάκης Γιάννης, γεν. 1897, πέθανε 24.7.1978 στην Τσεχοσλοβακία
Βουγιάκας Γιάννης, από τη Μαγνησία, γεν. 1915, πέθανε 9.12.1972 στην Τσεχοσλοβακία
Βουλγαρέλη Ιουλία, γεν. 1928, πέθανε 1954, στο Κρνοβ
Βούρης Διομήδης, από τον Γοργοπόταμο, γεν. 1907, πέθανε 1.9.1978 στο Κρνοβ
Βασιλοπούλου Πολυξένη, από τη Λειψή Γρεβενών, γεν. 1914, πέθανε 14.1.1981 στο Κρνοβ
Βαγγελόπουλος Θάνασης, από το Λόφο Κατερίνης, γεν. 1915, πέθανε στην Κάρβινα
Βλαχάκης Δημήτρης, πέθανε το 1981 στο Κρνοβ (δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία)

Ελληνικά μαθήματα στην Ελληνική Κοινότητα Πράγας
Έναρξη – 16 Δεκέμβρίου 2008
Vocelova 3, Praha 2
Καθηγήτρια: Λήδια Γαλανοπούλου

Τρίτη

Τετάρτη

Αρχάριοι 1 (παιδιά μέχρι 15 ετών)
16:00 – 16:45

Αρχάριοι 1
16:00 – 16:45

Αρχάριοι 2 (άνω 15 ετών)
16:50 – 17:35

Αρχάριοι 2
16:50 – 17:35

Προχωρημένοι 1
17:40 – 18:25

Προχωρημένοι 1
17:40 – 18:25

Προχωρημένοι 2
18:30 – 19:15

Προχωρημένοι 2
18:30 – 19:15

Πολύ προχωρημένοι
19:20 – 20:40

Πολύ προχωρημένοι
19:20 – 20:40
28

Θυ
μά
μα
ι…

Ευδοκία Μανζούφα
γεν. 1929, χ. Ιεροπηγή, Καστοριάς
Το ταξίδι της ζωής της – Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία,
Ελλάδα, Αλβανία, Τασκένδη, Τσεχοσλοβακία, Ελλάδα…

Η Ευδοκία επαναπατρίσθηκε το 1984. Μετά
από πολλές περιπέτειες εγκαταστάθηκε στην
Τσεχοσλοβακία, όπου έζησε και εργάσθηκε
μέχρι τον επαναπατρισμό της στην Ελλάδα.
Στην κατοχή, οι Γερμανοί κάψανε το σπίτι της
όταν η μάνα της ήταν στα χωράφια. Τη γλύτωσε
από τις φλόγες η γειτόνισσα της. Μόνο μετά
από αρκετά χρόνια, όταν ήταν στην Τασκένδη,
της κάνανε δώδεκα πλαστικές επεμβάσεις στο
πρόσωπο και σώμα τους για να σβήσουν τα σημάδια από την άγρια πυρκαγιά. Τώρα στα
ογδόντα της, έγραψε για τη ζωή της στο «Ταξίδι
της ζωής μου», Αθήνα, 2002. Είναι μια συγκινητική ιστορία σαν όλες τις άλλες των ανθρώπων
που ζήσανε στα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.
Στην Τσεχία έρχεται συχνά και εμείς ήμασταν
ευτυχισμένοι που την συναντήσαμε και ακούσαμε για μια τόσο δύσκολη και πλούσια ζωή. Η
Ευδοκία αμέσως έγινε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας. Επίσης μας δώρισε 15 βιβλία
της για ενίσχυση της κοινότητάς μας. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε πολλή υγεία.

1948…
Γύρω στα μέρη μας, και συγκεκριμένα στα
Φαλτσάτα, κάθε μέρα γινότανε μάχες. Πολλοί
αντάρτες είχαν σκοτωθεί. Μια μέρα ήρθε κάποιος από το Κόμμα και ρώτησε όλους τους
χωριανούς εάν θέλανε να στείλουν τα παιδιά
τους στις Λαϊκές Δημοκρατίες, όπου θα μπορούσαν να βρουν ησυχία, ειρήνη και όπου θα
φρόντιζαν οι χώρες αυτές τα παιδιά αυτά να
σπουδάσουν. Όποιος ήθελε έστειλε τα παιδιά
τους. Αυτοί που δεν ήθελαν φύγανε για την
Αθήνα και για άλλα μέρη. Εμείς κάναμε τέσσερις ομάδες. Εμείς τα πιο μεγάλα κορίτσια,
προσέχαμε τα μικρά παιδιά, ήμασταν οι
«μάνες».
Φτάσαμε στην Κορυτσά, Αλβανίας, όπου μας
μοιράσανε σε σπίτια. Εκεί μείναμε δυο-τρεις

μέρες και μετά μας χωρίσανε σε ομάδες
– άλλοι φύγανε για την Τσεχοσλοβακία
και εμείς για την Ρουμανία. Εκεί μείναμε οχτώ μήνες. Είχαμε καλούς δασκάλους για τα ελληνικά. Εγώ είχα μάθει σλάβικα
(από τη μάνα μου και από τη γιαγιά μου, η
οποία ήταν Σλαβομακεδόνα και από φροντιστήριο. Η γιαγιά μου ήταν μεν αγράμματη,
αλλά την σλάβικη αλφαβήτα την ήξερε. Ο
προπάππους μου ήταν καθηγητής της γλώσσας αυτής. Στον καιρό του, τους Σλαβοέλληνες τους επιτρέπανε να μιλάν και μαθαίνουν
τη σλάβική γλώσσα. Είχανε δύο ώρες την
εβδομάδα στα σχολεία σλάβικα μαζί με τα
άλλα ελληνικά μαθήματα.
Στα τέλη του 1948, κάποιος ήρθε και μας ρώτησε τους πιο μεγάλους το ποιος ήθελε να
πάει στ’ αντάρτικο. Εμείς θέλαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και γραφτήκαμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Μας πήγαν στην Πρέσπα,
στα έμπεδα. Ήμουν 16 ετών. Θυμάμαι τότε
ήρθε ο Θεόδωρος Νεδέλκος και μας είπε ότι
τα παιδιά που γεννηθήκανε μετά το 1930 -32,
θα παν στην Αλβανία. Κάπου 50 παιδιά φύγανε για την Αλβανία. Με ρωτήσανε και μένα
εάν ήθελα να πάω στην Αλβανία, όπου η
μάνα μου ήταν μαγείρισσα. Εγώ με το τίποτα
δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να πολεμήσω.
Μετά την εκπαίδευση μας στα όπλα στα έμπεδα, μας στείλανε στο Βίτσι, στ’ αντιαεροπορικά. Είχαμε ρίξει και δύο αεροπλάνα του
εχθρού για τα οποία βραβευτήκαμε. Ξέρεις,
εκεί έφαγα και την πρώτη τιμωρία μου μαζί
με τη φίλη μου Μαρίκα Ορφανίδου διότι όταν
μας εκπαιδεύανε στα όπλα εγώ είχα ξεχάσει
το όπλο μου και η Μαρίκα τα φυσίγγια της.
Κάποιος ταγματάρχης μας για τιμωρία μας
έστειλε για δύο ώρες στο δάσος.
Και οι δύο τρέμαμε από το φόβο, η Μαρίκα
έκλεγε και εγώ από τα νεύρα μου γελούσα.
Μετά τον ξεπεράσαμε και αυτό το φόβο. Ο
άνθρωπος συνηθίζει σε πολλά. Δε θα ξεχάσω
και τον τηλεβόα με τον οποίο καλούσαμε
τους φαντάρους να παραδοθούν. Και αυτοί
το ίδιο κάνανε. Να φανταστείς είχαμε ένα
παιδί σε μας και ο αδερφός τους ήταν από
την άλλη πλευρά και κλαίγανε όταν μιλούσανε μέσω του τηλεβόα. Αυτά έχει ο πόλεμος… Δε θυμάμαι ούτε τη μεραρχία μου, μα
ούτε και την ταξιαρχία μου. Μόνο το όνομα
του υπεύθυνου μας, τον Καραφωτιά θυμάμαι,
ήταν από τη Ρούμελη.

1949…
Μικρός είναι ο κόσμος…
Μας δόθηκε εντολή για οπισθοχώρηση. Μαζέψαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε
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προς τα αλβανικά σύνορα. Μας βομβάρδιζαν. Μπροστά στα μάτια
μου σκοτώθηκαν δύο παιδιά
από το Δενδροχώρι. Έτσι ξαναείδα τη μάνα μου, η οποία μαγείρευε για τα παιδιά στον παιδικό
σταθμό. Ναι, ήταν τα παιδιά που τα σώσανε,
του παιδοσώσιμο… Ο Καραφωτιά ήταν να
επιστρέψει στο Γράμμο, και μένα με τη Μαρίκα, μας είπε να πάμε στο Έλβασαν, στο νοσοκομείο, στους τραυματίες, να τους
μαθαίνουμε σλάβικα. Τι να πω, όλο έκλαιγα –
έβλεπα τους τραυματίες, άλλος χωρίς πόδια,
άλλος χωρίς χέρια, τι να πω… Με έναν τραυματία συναντηθήκαμε στην Αθήνα, με γνώρισε στο τραμ, και φώναζε, «δασκάλα,
δασκάλα, βρε δασκάλα δε θυμάσαι που μας
μάθαινες σλάβικά στο νοσοκομείο…» - εγώ
ξαφνιάστηκα. Μετά από τόσα χρόνια ξέχασα
ότι είχα κάνει και τη «δασκάλα» στη ζωή μου.
Μαζευτήκαμε στο Δυρράχειο και φύγαμε
κρυφά με πλοία. Το δικό μας, επάνω είχε
ξύλα, κι εμείς ήμασταν κρυμμένοι κάτω, σαν
τις σαρδέλες… Όταν περνάγαμε τα Δαρδανέλια, τσιμουδιά. Μετά από κι άλλες ταλαιπωρίες, φτάσαμε στην Τασκένδη όπου
ησυχάσαμε…

Στην Τασκένδη
Τα νέα παιδιά μας πήγαν στην τεχνική σχολή
του Γιάνγκε-Γκουλ. Εκεί είχαμε έναν πολύ
καλό κύπριο δάσκαλο στα αγγλικά. Κυριάκο
Κακούδη τον λέγανε. Με στείλανε στην Τασκένδη όπου έμεινα τέσσερις μήνες στο νοσοκομείο, μου κάνανε δώδεκα πλαστικές
εγχειρίσεις. Στη ζωή μου έχω κάνει είκοσι εγχειρίσεις, μα δεν τα έβαλα κάτω… Μου
έμεινε και αυτό το ενθύμιο από τους Γερμανούς στην Κατοχή, όταν μας κάψανε το σπίτι.
Στο νοσοκομείο στην Τασκένδη μας φροντίζανε. Η γιατρός μου έφερε χαρτί και μολύβι κι
έτσι σιγά, σιγά έμαθα και τα ρωσικά. Αυτή
πάντα μου έδινε θάρρος και κουράγιο. Μετά
με στείλανε στο Πολυτεχνείο να σπουδάσω,
μηχανικός στις μηχανές για τα βαμβάκια.
Παντρεύτηκα. Έχασα τον άνδρα από βαριά
αρρώστια μετά από τρία χρόνια. Και πάλι
μόνη μου, με το κοριτσάκι. Έγινε και ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος έγινε και η αιτία να
βρεθώ μετά από είκοσι χρόνια με τη μάνα
μου, η οποία ήταν στην Τσεχοσλοβακία με
τον αδερφό μου. Τον πατέρα μου δεν τον θυμάμαι και πολύ διότι πριν την Κατοχή ακόμα
είχε φύγει ως μετανάστης στην Αυστραλία. Το
μισό μας χωριό είχε φύγει για την Αυστραλία.

Στην Τσεχοσλοβακία…

Στο σεισμό στην Τασκένδη χάσαμε τα πάντα.
Ήρθαμε στο Χράντετς Κράλοβε στη μάνα
μου. Πριν το 1968, τις φασαρίες, ο αδερφός
έφυγε για την Αυστραλία στον πατέρα μας.
Μετά από έξι μήνες, φεύγει και η μάνα μου. Κι
εγώ με την κόρη μου, πάλι έμεινα μόνη μου.
Τέτοια ήταν η τύχη μου. Μια ζωή έτσι ήταν…
Πω, πω, να μη δώσει ο θεός τέτοια τύχη σε
κανέναν – τόσες πλαστικές εγχειρίσεις, έχασα
τον άνδρα μου, από μια χώρα στην άλλη, και
πάντα μόνη. Ε, τώρα στα γεράματα βρήκα
την ησυχία μου, έχω το κοριτσάκι μου, το εγγονάκι μου…
Δούλευα στη Φώτοχαίμα. Μια μέρα βλέπω
μια νεαρή κοπέλα με το παιδάκι της να κάθεται να κλαίει. Την είχε διώξει ο άνδρας της και
δεν ήξερε τι να κάνει. Της είπα να έρθει να
ζούμε μαζί. Κι έτσι, μπόρεσα να συνεχίσω να
δουλεύω – αυτοί δούλευε το πρωί και πρόσεχε και τα δύο παιδιά όταν εγώ δούλευα.
Μεγάλωσε και η Ναταλή, η κόρη μου, και
πήγε στην Πράγα να σπουδάσει. Εγώ έκανα
τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα. Μια
μέρα, η Ναταλή, μου λέει να πάω στην Πράγα
να ζήσουμε μαζί. Πήγα. Βρήκα αμέσως δουλεία στο Κεντρικό Ταχυδρομείο διότι πάντα
ήμουν εργατική και καλή στη δουλειά μου.
Το 1980, η Ναταλή πήγε στην Ελλάδα για να
δει πως είναι η ζωή εκεί. Και όταν γύρισε,
μόνο για Ελλάδα μιλούσε. Και δεν πέρασε
πολύς καιρός, και μια μέρα μου λέει φεύγουμε για την Ελλάδα. Εγώ ξαφνιάστηκα –
που θα πηγαίναμε στην Ελλάδα. Κι έτσι, με
πολλές ταλαιπωρίες για να βγάλουμε τα χαρτιά μας από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην
Πράγα, μετά από ένα χρόνο, με τα ρούχα μας
ένα χρόνο στις βαλίτσες, το τι τραβήξαμε δεν
περιγράφεται…

Στην Ελλάδα….
Φτάσαμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Εκεί μας
βοήθησε μία γνωστή μου την οποία είχα φιλοξενήσει στην Πράγα. Η Ναταλή πήγε στη
Θεσσαλονίκη να βρει σπίτι. Νόμισε ότι το
βρήκε. Βρήκα κι εγώ ένα οδηγό, φόρτωσα τα
πράγματά μας, και δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκω τη Ναταλή να κλαίει μπροστά
στην πόρτα του σπιτιού. Οι νοικοκυραίοι ενώ
της είχαν πει ότι θα της το νοικιάζανε, φύγανε
για διακοπές μαζί με το κλειδί. Τώρα τι κάνουμε… Θυμηθήκαμε ένα παπά που είχε
έρθει στην Πράγα με μια χορωδία και η Ναταλή τους έκανε τον διερμηνέα. Πήγαμε να

τον βρούμε. Μας πρόσφερε αμέσως ένα
μικρό διαμέρισμα δίπλα στην εκκλησία. Τα
ρούχα μας μείνανε στο γκαράζ του οδηγού.
Καλός άνθρωπος ήταν ο οδηγός. Μας βοήθησε και αυτός πολύ. Μα εμείς όταν φύγαμε
από την Πράγα, νομίζαμε ότι οι συγγενείς μας
θα μας βοηθούσανε. Ούτε βοήθεια μας δώσανε, μα ούτε και θέλανε να μας ξέρουνε. Στο
τέλος βρήκαμε ένα υπόγειο, αλλά δουλειά τίποτα. Μας είχε δώσει το κράτος 1.000 δραχμές – μα ζεις με χίλιες δραχμές! Πάλι ο
οδηγός βρήκε δουλειά για την Ναταλή σ’ ένα
φίλο του. Δούλεψε, δε δούλεψε ένα μήνα, μια
μέρα εκεί που έπλυνε τα πιάτα, τη χουφτώνει
το αφεντικό τον πισινό της, του δίνει ένα χαστούκι η Ναταλή, κι έτσι πάλι στην ανεργία. Τι
να σου πω; Παντρεύτηκε η Ναταλή κι ένα
Πόντιο από το Κρνοβ, άλλα βάσανα μαζί του,
γέννησε κι ένα κοριτσάκι, κι αυτός σηκώθηκε
και έφυγε... Έτσι γίναμε τρεις… Μέρα, νύχτα
έπλεκα, έπαιρνα και τη σύνταξη μου από την
Τσεχοσλοβακία, κι έτσι κάπως τα βγάζαμε
πέρα…
Αυτά για το ταξίδι της ζωής μου – μετά τη
Βάρκιζα ήμασταν μόνοι μας, η μάνα μου στην
εξορία, ο μπαμπάς μου από καιρό μετανάστης στην Αυστραλία, το σπίτι μας καμένο
από τους Γερμανούς, τους Σλαβοέλληνες
τους κυνηγούσαν, δεν τους αφήναν να μιλάν
τη γλώσσα τους, εμένα μου βάλανε πρόστιμο, τρεις χρυσές λύρες, διότι με άλλα είκοσι κορίτσια τραγουδήσαμε σλάβικα
τραγούδια σε ένα γάμο, μετά ο εμφύλιος –
εγώ αντάρτισσα. Μας αναγκάσανε να φύγουμε από την Πατρίδα μας, την οποία ξαναείδα όταν επαναπατρίσθηκα το 1984. Άλλα
βάσανα εκεί και πάντα μόνη μου. Δεν τα
έβαλα κάτω. Τώρα άρχισα να ζω κι εγώ μια
πιο καλή ζωή…

είναι Σλαβοελληνίδα, όμως ο μπαμπάς μου
είναι έλληνας από το Επταχώρι. Αυτοί ούτε να
με ακούσουν δεν ήθελαν. Εγώ φυσικά νευρίασα και άρχισα να φωνάζω.
«Πώς είναι δυνατόν να χωρίζετε Σλάβους κι
Έλληνες; Αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν
στην Ελλάδα, πολέμησαν για την Ελλάδα και
πολλά παιδιά που βρίσκονται εδώ, οι πατεράδες τους σκοτώθηκαν στον πόλεμο για την
Ελλάδα. Δεν έχουμε δικτατορία, έχουμε δημοκρατία. Δε θέλω να ανακατεύομαι με την
πολιτική, όμως δεν μπορώ να καταλάβω αν
αυτό είναι έχθρα απέναντι στους Σλάβους ή
κάτι άλλο».
Ανέκαθεν υπήρχε αυτό το ζήτημα. Όλα τα
χωριά της Καστοριάς, Φλώρινα, ακόμα και
της Θεσσαλονίκης ήταν και είναι Σλαβοέλληνες. Τράβηξε πολλά ο λαός αυτός. Οι γριές
δεν ήξεραν να μιλούν ελληνικά. Τι μπορεί να
μάθει μια γριά εβδομήντα χρονών; Πήγαιναν
υποχρεωτικά σε νυχτερινό σχολείο για να μάθουν ελληνικά. Θυμάμαι πολύ καλά πως η
γιαγιά μου κι όλες οι γιαγιάδες του χωριού
πήγαιναν σε νυχτερινό σχολείο.
Δε θέλανε όμως να με ακούσουν. Τότε εγώ
τους είπα ότι θα τους τα πω κι αν ήθελαν ας
με άκουγαν. «Ήμουν μικρή τότε, όμως τα θυμάμαι πολύ καλά. Πήρανε γράμμα από τον
μπαμπά μου ήταν στην Αυστραλία. Η γιαγιά
μου ρώτησε τη μαμά: «Τι γράφει ο Μήτσος,
Χριστίνα;» Γι’ αυτά τα δύο λόγια που είπε στα
σλαβικά, την πήραν στη διμοιρία, την έβαλαν
στο στάβλο που είχαν άλογα, έριξαν και νερό.
Το πρωί φώναξαν τη μαμά μου να πάει να την
πάρει γιατί ήταν χάλια. Έφερε η μαμά μου
στο σπίτι την καημένη τη γιαγιά λιπόθυμη.
Όταν συνήλθε έκανε μια λεκάνη εμετό με
αίμα. Αυτή η εικόνα είναι πάντα μπροστά
μου.

Απόσπασμα από
το βιβλίο της
Ευδοκίας
«Το ταξίδι της
ζωής μου»
Αθήνα, 2002

Όταν γύρισα στο σπίτι πήρα τηλέφωνο μια
γνωστή μου στην Αθήνα και την παρακάλεσα
αν μπορούσε να με βοηθήσει στο πρόβλημά
μου. Η Τούλα αμέσως πήγε στον υπουργό,
τον κ. Ρουμελιώτη, κι έδωσε τα στοιχεία μου.
Αυτός ερεύνησε κι έμαθε πως πράγματι ο
μπαμπάς μου είναι έλληνας από το Επταχώρι.
Με πήρε προσωπικά αυτός τηλέφωνο και
μου είπε πως τα χαρτιά μου είναι έτοιμα και
μπορώ να γυρίσω στην Ελλάδα.
Πήγα στην Πρεσβεία και τους είπα πως τα
χαρτιά μου είναι εκεί. Εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Όταν τους είπα όμως πως με πήρε τηλέφωνο ο υπουργός, ο ρουμελιώτης, εκείνοι
κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και μου είπαν: «Συγνώμη, κυρία μου».
Ένα χρόνο μείναμε ανάμεσα στα δέματα. Επιτέλους, έφτασε η μέρα που περιμέναμε τόσα
χρόνια. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, μας φιλοξένησε μια γνωστή μας που είχαμε φιλοξενήσει στην Πράγα. Η Τούλα και η οικογένεια της
μας φέρθηκαν πολύ καλά.
Στην αρχή είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Η
Ναταλίτσα δεν μπορούσε να βρε δουλειά.
Εμείς δεν είχαμε καθόλου χρήματα.

Η Ναταλίτσα σπούδαζε, εγώ δούλευα, τα
χρόνια περνούσαν κι όλο περιμέναμε πότε να
γυρίσουμε στην πατρίδα μας. Τελικά, ήρθε η
ώρα αυτή που περιμέναμε αμέτρητα χρόνια
και μπορούσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα.
Δώσαμε τα στοιχεία στην Πρεσβεία και περιμέναμε. Πήγα μια μέρα να ρωτήσω αν είχαν
έρθει τα χαρτιά και μου απάντησαν πως σε
ένα μήνα θα είναι όλα έτοιμα για να φύγουμε.
Εγώ με την Ναταλία αρχίσαμε να μαζεύουμε
τα πράγματά μας, τα κάναμε δέματα, όλα
έτοιμα και περιμέναμε. Πήγα μια μέρα να ρωτήσω τι γίνεται και τι νομίζετε πως μου απάντησαν; «Κυρία Μανζούφα», μου είπαν, «δεν
μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα, γιατί είστε
Σλαβομακεδόνα».
Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Η μαμά μου
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Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος

